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Sinh Hoạt  AHCC  Pháp Năm  2018 
                                                                                            AH Đỗ Hữu Hứa 

       
A .   Mừng Xuân Mậu Tuất   2018 

Năm nay cuộc họp mặt được tổ chức 
tại Nhà hàng  Jardin d’Asie, ở Quận 13 Paris 
ngày 1-4-2018. 

Tham dự có: 
Các chị Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị 

Lệ; anh  Chị  Nguyễn Thành Lập; các anh chị 
Hoa Trường Xuân, Tôn Thất Thiện, Phạm 
Ngọc Qùy, Trần Văn Thu, và Đỗ Hữu Hứa.  

   

 

Từ trái anh chị Lập, anh Quỳ, anh Hứa, anh Thu và anh 
Thiện 

 
Từ trái anh Xuân, chị Tuyết, anh chị Lập, anh Quỳ, anh 

Hứa, anh Thu và chị Lệ 

                                    
B. Họp mặt 12-8-2018 tại nhà chị Nguyễn 
Thị Tuyết. 

Ngoài các vị họp mặt ngày 1-4-18 có 
các vị sau đây đến chung vui: các anh chị 
Hoàng Đình Tuyên, Vũ đình Thuần, Trần 
Ngọc Thạnh, Nguyễn  Quang Trung, Nguyễn 
Sanh Tài, tính ra được 16 vị:  Nữ Bát Tiên và 
Lão Bát Tiên.     

Vắng mặt anh chị Lập, anh Thu và anh 
Qùy vì đang đi du lịch. 

Anh Chị Em  đã hoan nghênh anh chị 
Nguyễn Sanh Tài ở Nancy rất xa Paris (gần 
350 km) đã bỏ công sức đến tham dự và  phụ 
chị Tuyết,  chủ nhà, tiếp đãi  anh em. 

Chị Tuyết đã cho thưởng thức  một bữa 
tiệc thịnh soạn tòan thức ăn đặc biệt ngon 
tuyệt: nào là  paté chaud, chả giò, bánh bèo, 
gỏi, bò nướng lá lốt, cơm chiên, cải xào, vv.. 
Tráng miệng thì có  trái cây, kem, glace, bánh 
ngọt vv..  Rượu thì có  đủ loại: vin rouge, rosé, 
muscat,  champagne vv.. 

Lại có thêm món bánh cuốn đặc biệt 
mới ra lò của anh chị Tuyên đem tới. 

 
Bức họa do AH Tuyên vẽ cho AHCC Paris 



SỐ 111 – MÙA XUÂN TEXAS 2019   TRANG 111 

 

 

Thức ăn dồi dào ước chừng số người 
đông gấp đôi dùng cũng không hết. 

 
Ngồi: các chị Hồng, Lệ, Nhàn, Thu, Lý, Loan, Tuyết 

Đứng: Lão bát tiên gồm các anh Thuần, Thiện, Tuyên, 

Tài, Hứa, Trung, Thạnh, và Xuân    
    

 
Lão bát tiên gồm các anh Xuân, Tài, Thạnh, Tuyên, 

Thuần, Thiện, Hứa và Trung 

 

 
Các chị Lý, Nhàn, Tuyết, Thu, Loan, Lệ, Hồng và Đào 

 

 
Ngồi, 8 nữ: chị Hồng, Lệ, Nhàn, Thu, Lý, Loan, Tuyết 

Đứng, 7 nam và 1 nữ:  anh Thuần, Thiện, Tuyên,  Hứa, 
chị Đào, anh Trung, Thạnh, và Xuân 

 

 
Lão bát tiên: các anh Xuân, Trung, Thạnh, Hứa, Tài, 

Thuần, Tuyên và Thiện 

 
Buổi họp mặt nào, anh chị em cũng đều 

hân hoan vui vẻ, găp nhau tay bắt mặt mừng, 
tha hồ tâm sự hết chuyện gia đình đến chuyện 
thời sự trong nước, ngoài nước quên cả thời 
gian. Đến 5,30 giờ chiều mới ngưng, nhưng 
còn bịn rịn, mãi đến 6 giờ mới rời khỏi nhà chị 
Tuyết. 

Trước khi ra về, nhóm “Lão bát Tiên” 
có bàn đến một đaọ luật vừa được Thượng 
Viện Mỹ thông qua ngày 1-8-2018,  trị gía 716 
tỷ mỹ kim. 

Đạo luật này có tên là Đạo luật ủy 
quyền quốc phòng NDAA 2019 có 3  mục tiêu 
Ngăn Chận Tàu Cộng.                   
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      Mục tiêu thứ nhất là  ngăn chận  các 
hoạt động xâm  chiếm đất đai biển đảo của 
Trung Cộng trong vùng Biển Đông Nam Á. 
Mục tiêu này rất quan trọng đối với số mệnh 
đất nước Việt Nam  chúng ta. 

Cầu xin Thượng Đế đoái thương  bảo 
vệ nước Việt Nam không bị rơi vào tay giặc 
Tàu Cộng tham tàn. 

Ngoài ra, chị Tuyết có thêm một video 
để quí AH/TH xem cuộc họp mặt vui vẻ và tài 
nghệ nấu nướng của các phu nhân AHCC. 

 
Video: https://youtu.be/Wq74_G_9E7w 

AH Đỗ Hữu Hứa 

 

 

 

Nghĩ Về Mẹ 
Con giờ tóc đã trắng phau, 

Còn mang nặng một nỗi đau trong đời… 

Hẳn là Mẹ đã về trời, 

Mà như dáng Mẹ đứng ngồi đâu đây… 

Con từ biết chớp cánh bay, 

Thâng thang trời rộng áng mây giang hồ, 

Mãi vui quên cả đường về, 

Mãi bon chen, mãi đam mê cuộc đời; 

Tháng năm mòn gót xứ người, 

Quê nhà: ga xép, dừng rồi lại đi, 

Mẹ chìu con, chẳng tỏ bày, 

Mà trong mắt Mẹ đã đầy nhớ thương… 

Tuổi già như khói như sương, 

Con vô tâm đến trăm đường Mẹ ơi! 

Ước gì có Mẹ trên đời, 

Để con chuộc lại một thời vô tâm... 

Không còn là nỗi ăn năn, 

Mà đau đến cả trăm năm làm người… 

Lê Phương Nguyên 

Điền trang Lộc Xuân 

29/2/2000 

 
 


