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Phúc Trình Bu i H
Hp Tt Niên 2020-1212-2014 c
ca

AHCC Houston Texas
Vũ Qúy Hảo
Năm nay, AHCC Houston TX đã họp mặt
tại Club-House, (Địa chỉ: 6225 Plantation Point
Dr. Katy, TX 77449) thay vì họp ở tư gia như
thông lệ! Lý do của sự thay đổi này là: Đỡ bận
rộn cho gia chủ, có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi,
sáng sủa, và dễ tìm đường.
Buổi Họp Mặt Tất Niên đã được khai mạc
lúc 6:00 PM ngày Thứ Bảy 20-12-2014
Số người tham dự:
1. Anh Phí Ngọc Huyến (1)
2. Anh chị Nguyễn Văn Độ (2)
3. Anh chị Đoàn Kỳ Tường (2)
4. Anh chị Vũ Qúy Hảo (2)
5. Anh chị Nguyễn Đôn Xuân (2)
6. Chị Hà Văn Đáng (1)
7. Chị Nguyễn Qúy Hội (1)
8. Cháu Kiều Tiên (1) con AH quá cố Hùynh
Tấn Khiêm
9. Anh Đỗ Hưng (1)
10. Anh Đỗ Khải (1)
11. Anh Đỗ Hoàn (1)
12. Thu Cúc em chị Lệ Thanh (chị Hảo) (1)
13. Anh Nguyễn Văn Lộc (1)
14. Anh chị Nguyễn Kim Khóat (2).
Tổng cộng là 19 người
Trước khi dự tiệc, AH Nguyễn Văn Lộc đã
giúp chị Thủ Quỹ, đến từng người để rỉ tai
“Đóng niên Liễm, nhưng khỏi đóng tiền nuôi
dưỡng LTCC”. Mọi người đều vui vẻ đóng
niên liễm gấp đôi năm ngoái để quỹ AHCC
Houston được rời rộng hơn! Thật ít thấy hội
đoàn nào mà các hội viên lại mau mắn và rộng
rãi như AHCC Houston TX!

Hành chánh:
Sau lời chào mừng của AH Hội Trưởng, là
mục “Tường trình chi thu” do chị Thủ Quỹ
Nguyễn Quý Hội trình bày; Chi thu rành mạch,
sổ sách phân minh! Một tràng pháo tay đã nổ
ròn để hoan hô chị Thủ quỹ và cũng để chuyển
câu chuyện qua đề tài “Những ý Kiến Đóng
Góp GIỮ CHO CÒN CÓ NHAU”; Sau nhiều
phát biểu và thảo luận, Chúng tôi đã đi đến một
kết luận là nên họp vào ban ngày vì đa số các
AH đều đã lớn tuổi, lái xe ban đêm không còn
nhanh nhẹn như xưa! Tất cả cử tọa đều đồng ý;
Nơi hội họp là, Câu Lạc Bộ, thay vì tư gia,
cũng được hoan hô!
Văn Nghệ:
Ban nhạc sống Khải Hoàn năm nay đã sắm
ampli và loa mới, nên, phần “Phím điện thăng
trần ru tiếng hát”, “Giây đồng bay bướm, họa
lời ca” đã:
“Khi cao, vút tận mây mờ
Khi trầm, vắt vẻo ngay bờ cây xanh
Êm như lọc tiếng tơ tình
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong sương”
(Thế Lữ)
Âm thanh trở nên tuyệt vời, làm các AH lên
tinh thần: bừng bừng sinh khí rất vui nhộn kèm
theo tính cách nghệ thuật cao độ của các cây
nhà lá vườn:
- Bốn bông hoa biết nói của gia đình
AHCC Houston là các Chị Hội, chị
Lan, (phu nhân AH Đoàn kỳ Tường),
Lệ Thanh (Phu nhân AH Vũ Qúy’
Hảo), và cháu Kiều Tiên (Ái nữ của
AH quá cố của AH Huỳnh Tấn Khiêm)
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đã khai mạc phần Văn Nghệ với nhạc
phẩm Khúc Hát Ân Tình của Lam
Phương
Thùy Dương (Phu nhân của AH
Nguyễn Kim Khoát) đã làm khán thính
giả bâng khuâng khi đồng hành với
nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông để cùng trở
Về Mái Nhà Xưa
AH Hội Trưởng thuyết trình đề tài
“‘Lẩm cẩm’ Tuổi Già của người Cao
Niên”.
Anh Chị Đoàn kỳ Tường đã điều
khiển mục “Bốc Thăm Trao Đổi Quà”
một cách rất vui nhộn và hồi hộp; Tối
hôm đó, có vài thân hữu bất chợt xuất
hiện, thế mà anh chị Tường vẫn có đủ
quà để không một gia đình nào lại ra về
tay không! Hoan hô anh chị Đoàn Kỳ
Tường đã hy sinh công, của, cho cuộc
vui tất niên!
Thu Cúc đã trình bày thật chuyên
nghiệp Bài Thánh Ca Buồn; nàng hát
hay đến nỗi mọi người đều hô “Bis”;
Do đó, Thu Cúc đã “tái xuất giang hồ”
với bài Thoi Tơ.
AH Nguyễn Văn Lộc đã đơn ca bài
Nắng Paris, Nắng Saigon.
Thân hữu Đỗ Hưng đã trình bày bản
nhạc không lời nổi tiếng của Trung
Hoa: Chiêu Quân Quá Quan Khúc do
chính nàng Chiêu Quân đời nhà Hán
sáng tác. Anh Đỗ Hưng đã dày công
nghiên cứu bài nhạc này, và, thêm vào
đó, đã may bộ y phục của Hồ Hán Tài,
Vua Mông Cổ thời đó, ngừơi đã bắt
Hán Vương phải nộp Chiêu Quân để
đổi lấy hòa bình giữa hai nứơc Trung
Hoa và “Rợ Hồ”
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Lệ Thanh đã trình bày rất thành công
bài Quê Hương Tuổi Thơ Tôi của Từ
Huy.
AH Nguyễn Đôn Xuân đã đóng góp
hai câu chuyện vui.
AH Hội Trưởng ngỏ lời chúc tất niên
và cảm ơn quý Aí Hữu và Thân Hữu.

Mục chót là mục lạ, mà xưa nay chưa bao
giờ có, đó là: thu dọn phòng họp để trả lại cho
Câu Lạc Bộ: Anh chị em đều vui vẻ vừa làm,
vừa nói cười vui như Tết.
Anh chị em ra về và hy vọng năm sau sẽ lại
họp nhau đầy đủ tại một Câu Lạc Bộ của
Houston Texas. Hai chữ “đầy đủ” đã được in
đậm nét, vì: năm nay, AHCC Houston chúng
tôi đã vĩnh viễn thiếu mất AH Nguyễn Xuân
Trường! Lời than của cụ Vũ Đình Liên tự nhiên
biến dạng:
“Nhưng mỗi năm một vắng
Người bạn cũ nay đâu
Chúng tôi buồn không nhắc
Vì sợ thêm u sầu”
*
* *
Năm nay mình lại họp
Không thấy anh bạn xưa
Những người muôn năn cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Thế mơi hay, ở vào tuổi của chúng ta “Còn
Có Nhau” là rất qúy!
LTCC của chúng ta đã và đang cố gắng
“Giữ Cho Còn Có Nhau” là rất chí lý vậy.
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Chị Đoàn Kỳ Tường và “Hồ Hán Tài, vua rợ HỒ”

AH Đoàn Kỳ Tường và “Hồ Hán Tài, vua rợ HỒ”

Từ Trái
Chị Đoàn Kỳ Tường,
Chị Lệ Thanh,
Chị Nguyễn Quý Hôi.
Chị Hà Văn Đáng,
Chị Thùy Dương,
Chị Nguyễn Đôn Xuân,
Chị Nguyễn Văn Độ./.

