SỐ 117 – MÙA XUÂN 2022

TRANG 129

Buổi họp mặt Ái Hữu Công Chánh tại Nam California
Sau Cao Điểm Của Mùa Dịch Covid-19
Trần Đức Thuần

Địa điểm : Nhà hàng Gà Bristro
Địa Chỉ : 13123 Brookhurst St, Garden Grove, CA
Thời gian : 11 giờ sáng thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Đã hơn một năm rưỡi nay dịch Covid
19 đã làm ngưng trệ các buổi họp mặt hàng
tháng thường được anh Nguyễn Minh Trì và
phu nhân là chị Quỳnh Hoa đứng ra tổ chức
cho các Ái Hữu và Thân Hữu Công Chánh tại
miền Nam Cali. Lần này, thể theo lời yêu cầu
của các ái hữu, và thấy cơn dịch bệnh đã lắng
xuống cùng các ái hữu phần đông đều đã lớn
tuổi và được chích ngừa đầy đủ, anh Trì và
chị Quỳnh Hoa đã sốt sắng tổ chức lại buổi
họp mặt đầu tiên sau một quãng thời gian khá
dài gián đoạn.
Theo như chương trình dự định là buổi
họp mặt sẽ vào lúc11 giờ sáng, và vì biết là
các ái hữu lớn tuổi đều đến rất đúng giờ, cho
nên vợ chồng chúng tôi cũng khởi hành từ
nhà khá sớm. Khoảng 11 thiếu 10, xe chỉ cách
nhà hàng chừng vài block đường, chúng tôi đã
thấy điện thoại cầm tay reo vang và có tiếng
một anh chị hỏi thăm đã đi đến đâu và cho biết
là đã đến nhà hàng cùng giữ được chỗ trước
rồi. Điều này cho thấy các anh chị ái hữu đều

nôn nóng và háo hức việc gặp gỡ để hàn
huyên tâm sự đến chừng nào.
Vào trong nhà hàng chúng tôi đã thấy
hai dãy bàn được đặt trước đã gần kín các ái
hữu tham dự. Anh Trì cho biết vì không biết số
ái hữu có thể đến tham dự là bao nhiêu, nên
lúc đầu chỉ dự trù với nhà hàng đặt 20 chỗ,
nhưng cuối cùng các ái hữu đã sốt sắng ghi
danh, nên tổng số đã lên trên 40 người tham
dự.
Chúng tôi thấy các gương mặt thân
quen đã tề tựu đông đủ: quý anh Đồng Sĩ
Tụng, Mai Trọng Lý, Nguyễn Công Thuần,
Trần Minh Trân, Phạm Ngọc Lân… các anh
chị Lý Đãi, Ái Văn, Nguyễn Việt Cường, Đào
Hữu Dinh, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Thiệp,
Nguyễn Xuân Phong, Hà Thúc Tầm.. và đặc
biệt 2 anh KTS Võ HiếuTrung và Phan Quang
Cơ cùng quý phu nhân, rất gắn bó với các
AHCC, cũng đã có mặt. Các anh các chị tíu tít
hỏi thăm sức khỏe của nhau và tiếng cười đùa
vang khắp nhà hàng.
Các ái hữu cao tuổi như Đồng Sĩ Tụng, Lý
Đãi... sau hơn một năm không gặp lại nhưng trông
vẫn còn tráng kiện và rất khỏe mạnh. Riêng thấy
anh Lý Đãi, da mặt vẫn còn hồng hào và căng
bóng, các ái hữu đùa nhau bảo rằng, đáng nhẽ
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tên anh không phải là “Lý Đãi” mà phải gọi là
“Trời Đãi” mới đúng, làm mọi người cười ồ!

đường anh nào cũng nai nịt giống như hiệp sĩ
mù nghe gió kiếm vậy.

Cũng y như mọi lần họp mặt, anh Mai
Trọng Lý lúc nào cũng sốt sắng đem rượu
vang đến tiếp tế đều đều cho các anh em
trong bàn tiệc. Có chút hơi men, thôi thì đủ
mọi chuyện đều được đem ra kể. Chuyện phổ
thông nhất mà các anh chị hỏi nhau là mọi
người làm gì trong những ngày bị cách ly tại
nhà, có tăng thêm cân nào không. Có phải làm
thêm job gì phụ trội hay không, tỉ như: trông
cháu, làm vườn, sửa chữa nhà cửa.

Đặc biệt phần ẩm thực kỳ này, anh Trì
và chị Quỳnh Hoa đã chọn rất nhiều món hấp
dẫn như gỏi xoài khoai môn, chả giò tôm cua,
mì xào bò lúc lắc, đặc biệt là món lẩu dinh
dưỡng với rau củ quả và nguyên cả một con
gà nhồi thịt bằm hầm với hạt sen, nấm đông
cô, mộc nhĩ… để giúp quý anh chị được bồi
bổ sức khỏe và ngủ ngon giấc.

Phần lớn các anh chị đều đồng ý rằng
dịch Covid này gây thiệt hại vô cùng lớn lao
cho toàn thế giới nói chung và cho các AHCC
nói riêng, vì tất cả các ái hữu đều đã lớn tuổi,
đâu còn bao năm nữa để “rong chơi ngày
tháng” mà bây giờ phải chịu cảnh cấm cung
tại gia. Nhiều anh chị cho rằng thời gian ở nhà
không có việc gì làm, tinh thần sa sút, nên ăn
uống nhiều hơn, vì vậy lên cân, lên đường, lên
huyết áp... Tất cả cũng đều đồng ý rằng dịch
Covid này chỉ có một điểm son là giúp cho quý
chị không phải trang điểm khi ra khỏi nhà, vì
mũi miệng thì đeo khẩu trang, mắt thì đeo kính
đen, có chị còn đội thêm chiếc nón nữa thì ra
đường có ai mà nhận ra? Các anh cũng thế,
cả tháng không cần cạo râu và hớt tóc, ra

Cuối cùng sau phần ăn uống ê hề và
nói chuyện thoái mái, các anh chị đã rủ nhau
ra trước mặt nhà hàng chụp vài tấm hình để
lưu niệm trước khi chia tay vào lúc 1:45 trưa.
Tất cả đều rất mong lại được gặp gỡ vào kỳ
họp mặt hàng tháng sắp tới.
Trần Đức Thuần

