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Phúc Trình Buổi Họp Hôm 15-12-2018
của AHCC Houston Texas

Hình Ái Hữu Công Chánh Houson, Texas chụp nhân dịp họp mặt cuối năm 2018,
gồm 33 AH/TH, có cả AH Phí Ngọc Huyến.

Vũ Quý Hảo

N

ăm nay, AHCC Houston, TX đã
họp tất niên vào buổi trưa (thay vì
buổi tối) vì đa số các AH đều đã xấp xỉ
bát tuần nên không tiện lái xe vào ban
đêm. Hơn thế nữa, nơi hội họp lại là
một vùng quê xa xôi thiếu vắng đèn
đường. Tuy nhiên mặc dù; người thì
cao tuổi, chỗ thì xa xôi, nơi họp thì hẻo
lánh, nhưng TÌNH ÁI HỮU còn cao hơn
cả 3 thứ trở ngại kia, cộng lại: Buổi họp
mặt đã quy tụ 33 người, gồm cả Ái Hữu
(AH) và Thân Hữu (TH).

Trước khi buổi họp bắt đầu, chị
Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội đã mau mắn
rỉ tai từng AH để thu niên liễm và tiền
ủng hộ LTCC.
AH Đoàn Kỳ Tường đã đi quanh
vườn và nhà để định vị trí chụp hình
lưu niệm (Xin xem hình đính kèm),
trước khi chúng tôi được “Thưởng thức
tài Nữ Công Gia Chánh của quý Ái nữ
và Dâu hiền Công Chánh”.
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Sau một tràng pháo tay dài như
bất tận, để hoan hô quý chị đã bỏ công
và trổ tài nấu nướng, là Lời Chào Mừng
và giới thiệu quan khách, của gia chủ
(AH Vũ Quý Hảo). Các AH và TH
Houston đều nức lòng mừng rỡ vì có
anh chị Nguyễn Quốc Đống từ Austin
đã lặn lội về Houston để cùng chung vui
với chúng tôi! Hoan hô A/C Nguyễn
Quốc Đống!
AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến,
đã đáp từ và chúc mừng toàn thể hội
viên và thân hữu một năm mới 2019 an
khang và thịnh vượng.
Chị Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội đã
tường trình chi thu của năm 2018. Vì
thu nhiều, mà chi ít, nên chi hội AHCC
Houston năm 2018 hãy còn có dư tiền
để chuyển giao cho quỹ năm 2019! Cử
tọa vỗ tay như pháo rang khi nghe tin
vui này! Hoan hô chị Thủ Quỹ vì khéo
chi tiêu!
Thay cho bản Quốc Ca, phần Văn
nghệ đã được bắt đầu bằng một lời
nhắc nhở “Việt Nam không đòi xương
máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau”!
Bản đồng ca Việt Nam Việt Nam với
phần hòa âm của Ban Nhạc sống Khải
Hoàn, đã làm rung chuyển căn nhà và
rung động lòng người! 21 tiếng “Việt
Nam” đã nổ vang như 21 phát đại bác
nổ mừng quê mẹ!
Chị Kim Khánh, một y khoa bác
sỹ kiêm Ca sỹ (Bạn của chị Thủ Quỹ)
đã chuyển không khí hùng ca sảng
khoái, thành tình ca, ấm áp lòng người,
khi ru lòng khán thính giả, với bản Suối
Tóc của Văn Phụng.
Bản Sáng Rừng của Phạm Đình
Chương do ban Tứ Ca (Chị Tường
Lan, chị Lệ Thanh, chị Hội và cô Kiều
Tiên) đã làm cho chúng tôi cảm thấy

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

bừng bừng sức sống trong tiếng chim
reo vui, vào một buổi sáng ven rừng
Thân Hữu, Tiến Sỹ Trương Ngọc
Quý đã say xưa với bản Ngậm Ngùi,
nhạc của Phạm Duy, lời của Huy Cận.
Một thân hữu khác: Chị Quý Trần, đã
nhẹ nhàng nhắc lại sự nuối tiếc của
nhạc sỹ Trần Thiện Thanh, vì quá rụt rè
nên sau này, khi gặp lại người xưa
cũng đành “Gặp Nhau Làm Ngơ”. Bản
hợp ca “Lối Về Trường Lớn” nhạc của
Trịnh Hưng, nhưng lời đã được sửa đổi
chút ít để gợi lại những kỷ niềm hồi
chúng ta còn “Giờ topo mang máy vác
trên vai” tại trường Công Chánh. Anh
Linh Ngô, một thân hữu mới, đã nhắc
chúng tôi rằng “Gần tới Noel rồi” bằng
cách đóng góp bài Tà Áo Đêm Noel
của Tuấn Lê. Chị Thanh Vân, cũng là
một thân hữu mới, đã trình bày rất
thành công bài: Bản Tình Cuối của
Ngô Thụy Miên.
Một nhu cầu thiết thực của các
bạn già là giữ cho còn có nhau, do đó
phần nghỉ giải lao, tưởng như là phần
phụ của chương trình, nhưng, thực ra,
đó là phần quan trọng nhất! Mọi chuyện
vui, buồn đều được quý chị “Xả sú bắp”
vào dịp này; Cũng nhờ thế mà các chị
em thông cảm với nhau hơn.
Sau phần giải lao, chị Kim Khánh
đã trình bày bản Paris Có Gì Lạ
Không Em của Ngô Thụy Miên.
Thật là có duyên, thì, không hẹn,
mà nên, trong số 33 quan khách, chúng
tôi đã may mắn được đón mừng 4 vị
Thân Hữu rất đặc biệt: 3 vị Tỳ Kheo và
1 vị Ni Sư! Cho nên, bài trình bày của
AH Hội Trưởng “Đời Không còn khổ”
(Buông xả để tâm an) là rất thích hợp
với những yếu tố Địa Lợi và Nhân Hòa.
Ngoài những tiết mục mua vui, giải trí
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và thư giãn, Các Ái Hữu và Thân Hữu
đã rất cảm kích và hứng thú khi được
nghe một đề tài nghiêm túc, cần thiết và
hữu ích cho bản thân lúc tuổi xế chiều
và còn hữu ích cho cuộc sống đời sau:
Hãy buông bỏ tất cả, cả yêu lẫn ghét,
để có một cõi lòng an tịnh ung dung!
Khán thính giả đã giật mình, trở
lại thực tế của cuối tháng 12: Noel! Bài
Đêm Thánh Vô Cùng. Nhạc của Franz
Gruber, lời của Hùng Lân do các bạn
Văn Nông, Quý Hảo, Thanh Vân, và Lệ
Thanh cùng trình bày. Sau 43 năm xa
quê; thì Cổ Nhạc Nam Phần là một món
ăn tinh thần quý hiếm nơi hải ngoại!
Chúng tôi đã may mắn được AH Bùi
Hồng kể cho nghe tấm chân tình của
một anh chàng bán chiếu miền Nam:
Bài Tình Anh Bán Chiếu đã được
khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.
Ban tứ ca lại tái xuất khán đài với
bản Khúc Hát Mùa Chiêm, Nhạc:
Hoàng Trọng; Lời: Hồ Đình Phương.
AH Nguyễn Đôn Xuân đã kể chuyện vui
trước khi AH Hôị Trưởng tặng quà gia
chủ. Sau đó là AH Đoàn Kỳ Tường,
Nguyên Hội Trưởng chi hội AHCC
Houston đã được mời lên để trao quà
cho Ban Nhạc Khải Hoàn. Tuy nhiên,
AH Đoàn Kỳ Tường đã nhờ phu nhân
lên thay vì chàng đang bận việc thu
video để làm tài liệu cho AHCC sau
này.
“Ngày nay, anh em chúng ta nổi trôi xứ
người mà lòng vẫn nhớ”
“Nhớ quê hương ta đẹp tươi, ngàn năm
kết thành một trời mộng mơ”
đã vang lên như một lời TẠM BIÊT lúc
5:03 PM cùng ngày.
Vũ Quý Hảo

Cám ơn AHCC Houston, Texas rất
nhiều. Bài phúc trình vừa hay, vừa dí
dỏm, vừa thâm mật. Sau đây, còn tặng
các AHCC bài hát Lối Về Trường Lớn
(CĐCC).

Lối Về Trường Lớn
Nhạc: Trịnh Hưng; Lời: AHCC
1- Về đây ta vui hát khúc hoan ca (2)
2- Tình Công Chánh trường xưa thêm đậm
đà (2)
3- Thời sinh viên hiện ra vui thú quá (4)
4- Giờ Topo mang máy vác trên vai (2)
5- Cầu đa giác vòng sao cho thật liền (2)
6- Tận cùng sao cho đúng chỗ đầu tiên (4)
7- Có (2) rất nhiều môn (2)
8- Dùng phương thức toán thật xôm (3)
9- Cũng (2) có nhiều phen (2)
10- Làm projet xuốt ba đêm liền (3)
11- Lúc (2) tính Bê tông (2)
12- Sắt vừa chêm đúng chỗ bị căng (3)
13- Vẽ rồi ta ký xuống là xong (3)
14- Trông ngày xây cất vui thành công (3)
15- Chiều hôm nay, tuy sống rất xa quê (2)
16- Từ muôn hướng đoàn ta vui tìm về (2)
17- Họp nhau đây tình thân thêm thắm thiá
(4)
18- Cầm tay nhau ta chúc chữ “An Khang”
(2)
19- Hề khanh tướng bọn ta không còn
màng (2)
20- Gặp nhau đây niềm vui như loé sáng
(4)

