Người tường thuâṭ : Trầ n Giác Hoa

Nhân dịp xuân về! Quý AHCC miền Nam
California đã họp mặt trong một ngày nắng ấm
(17-01-2016) vào lúc 11:55 trưa. Mở đầu
chương trình, AH Nguyễn minh Trì lên máy vi
âm xin quý cùng đứng dậy nghiêm chỉnh chào
quốc kỳ. Sau đó là lễ chào quốc kỳ Mỹ và một
phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao của
tiền nhân đã dựng nước và giữ nước.
Sau phần mở đầu rất trang trọng, AH Trần
giác Hoa lên chúc tết quý AH niên trưởng, quý
AH từ phương xa đến, quý cộng đoàn Bạn và
tất cả quý AH đến chung vui cùng bảo quyến.
Tiếp lời, AH Lê Khắc Thí lên máy vi âm cổ
động quý AH nên tham gia bữa tiệc tất niên
như một phương cách đễ gìn giữ tình thân với
nhau. AH Thí cũng đề cập đến sự thiếu hụt của
quỹ thượng thọ và yêu cầu quý AH nên sốt
sắng hơn trong việc đóng góp cho quỹ này.
Tiếp đến là phần văn nghệ do phu nhân của
AH Nguyễn minh Trì chủ xướng. Các cộng

đoàn bạn như hội Trưng Vương, hội đền
Hùng, hội Bưởi/chu Văn An cũng nhiệt tiệt
tham gia. AH Lý và AH Sến cũng lên hát, cử
tọa vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt (gà nhà mà
lại). AH Trì lên máy vi âm thổ lộ tâm tình:
“Mỗi người vào cửa đóng $25.00. Một bàn 10
người, nhà hàng thu $200.00. Tiền đánh máy,
tem thơ, ban nhạc, v.v…. đã không đủ sở hụi,
lại thêm có bàn trống vẫn phải trã tiền. Như
hôm nay, quý AH chiếm có 9 bàn, nhưng phải
trả đủ 10 bàn cho nhà hàng. Vì vậy, xin quý
AH cố gắng gởi ngân phiếu trước.” AH Hoa
tiếp lời: “Tuy nhiên, chuyện tiền nong là việc
nhỏ, chúng ta có cơ hội hàn huyên cùng nhau
là việc lớn. Chúng tôi sẽ tiệp tục thu $25.00
một người cho đến khi quý AH tự ý muốn thay
đổi.”
Cuộc vui nào cũng có lúc phải có lúc kết thúc.
2:30pm tàn tiệc, quý AH ra về còn bịu rịn lưu
luyến cùng nhau. Nhiều AH còn lưu lại chụp
hình kỷ niệm. Hoa tôi chợt nhớ câu đề trước

của nhà Khổng: “Doãn Chấp Kỳ Trung.” Bèn
mỉm cười tự nhủ “chí lý lắm!”

Sau đây là vàı̀ hı̀nh ảnh ghi laị vàı̀ kỷ niê ̣m
của cuôc̣ hop̣ măṭ này

Các AH Luản, Trầ n Vê và Thiê ̣p
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