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        Đã bao năm xa cách bạn bè, nên AH khắp 
nơi đón nhận tin nầy với niềm phấn khởi.      
Tuổi đời nay đã nặng trên vai, nhiều AH đã hưu 
trí và quy ẩn.  Được một cơ duyên để mặt nhìn 
mặt, tay bắt tay vấn an nhau, để hàn huyên sưởi 
ấm tình bạn cố tri của một thời đồng sự đồng 
môn ấy, thì ai ai cũng tha-thiết. Chúng tôi dù đã 
có nhiều dịp đi du thuyền ở vùng bể Caribbean, 
Bahamas; nhưng khi được tin họp mặt Công-
Chánh  trên du thuyền Carnival nầy, tôi nhiệt 
liệt hưởng ứng vì nghĩ đó là dịp hiếm có. Vào 
tuổi cổ lai hy này, nếu không tranh thủ cơ hội 
gặp nhau thì có thể trễ, và đợi chờ thì có thể sẽ 
không còn ai xung phong tổ chức nữa. Theo 
ban tổ-chức, thoạt đầu AH ngỏ ý hưởng ứng 
khá đông, nhưng vì quyết định cận ngày, nên có 
nhiều AH bị kẹt với chương trình khác. Ngoài 
ra, có 2 AH, tuổi ngoại bát tuần, tuy đã sẵn-
sàng hành lý lên đường nhưng  bị trục trặc sức 
khỏe vào mấy ngày cuối phải vào bệnh viện, bỏ 
cuộc vui, nay chỉ có 20 AH cùng với gia đình 
được 81 người tham dự chuyến hải hành này. 
Hoan nghênh AH Lý-Đãi đã phối hợp tốt đẹp 

với công ty Carnival để sắp xếp các phòng ngủ 
kế liền nhau cũng như 8 bàn ăn được bố trí ngồi 
gần nhau, nên 3 ngày trên tàu anh em có nhiều 
dịp hàn huyên vui vẻ. AH Lý-Đãi còn khéo léo 
mặc cả với đai-lý bán vé để giảm giá tính theo 
nhóm đông, nên mỗi phòng được anh chị Lý-
Đãi gởi cho phong bì 36 tì để…..đi thăm 
casino! Đó là chưa kể 25 đô gift card của công 
ty Carnival gởi tặng mỗi phòng. 

Ngô-Nẫm 
 
                  Một sáng kiến độc-đáo và đầy hấp 
dẫn của nhóm AHCC Nam California là họp 
Đại Hôi AHCC toàn cầu trên một du thuyền.  
Nhóm tổ chức gồm các AH Đồng-sĩ Tụng, Lý-
Đãi, Nguyễn tấn Thọ chọn du thuyền Carnival 
có hải hành 4 ngày 3 đêm theo một vòng đi về  
từ cảng Long-Beach California và thành phố 
biển Ensenada của Mexico.  

    Chiếc Paradise của công ty Carnival này là 
du thuyền lớn cỡ trung bình. Tàu có 12 tầng 
(boong tàu), dài lối 300 bộ, tải được 3,000 
người. Tuy thế, chiều ấy khi lên tàu xong, anh 
em phải vất vả ngược xuôi mới gặp được nhau 
hân hoan chào hỏi trong mênh mông biển 
ngưới. Ba ngày sinh hoạt trên tàu, phe ta tản 
mác vui chơi và hàn huyên theo từng nhóm. 
Nào bơi lội trong các bể tắm, tản bộ trên boong 
tàu, nắn bài trong casino, thưởng thức ca nhạc ở 
quầy rượu hay luyện thể dục trong  phòng gym. 
Sáng dậy sớm, choàng chiếc pullover lên sân 
thượng tầng thứ 12, hít thở thật sâu không khí 
trong lành giữa trời biển bao la lồng lộng, uống 
ly cà phê nóng, đón chờ bình-minh trên mặt bể, 
rồi rảo bước thể thao quanh sân golf  “putt-putt” 
là một niềm an lạc mà chúng tôi không bỏ sót. 
“Thời giờ là vàng bạc!”  Thưởng thức show ca 
vũ biểu diễn vừa xong, dù đã khuya, nhiều cao 
thủ lanh chân vào casino nắn bài, tìm cảm giác 
giật gân. Đó đây có mấy phòng trà để du khách 
lả-lướt dạ vũ theo tiếng dương cầm, nhưng 
không thấy bóng AH nào vãng lai  Nhiều bạn 
nằm thư giãn trên sân thượng yên tỉnh, hóng gío 
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mát, nhìn trăng sao, nghe sóng rì rào.!  Phải 
chăng khi mái tóc nhuốm màu thời gian, thì 
mấy khớp xương cũng đã có “vô thường” rồi?  
tuy dáng dấp, phong độ và cá tính ẩn tàng của 
qúy cụ vẫn còn như ngày nào. Qúy phu nhân 
thích kéo nhau đi shopping các mỹ phẩm mới. 
Kinh nghiệm chờ đến đêm cuối cuộc hành trình 
thì món hàng nào cũng rẻ; “ví đầm” chỉ 10 đô 
một chiếc. On sale! On sale! Ngày Thứ Bảy tàu 
cặp bến cảng Ensenada để du khách tham quan 
xứ lạ Mexico.  Tập thể chúng ta chia ra từng 
nhóm viếng cảnh theo sở thích, tới nhiều địa 
điểm khác nhau, đến chiều xế mới trở về tàu. 
  “ Hên vô đơn chí ”! Chiều ngày cuối của 
chuyến cruise, phu nhân một AH cao niên vào 
casino kéo máy với thẻ (token) 2 đô. Qua vài 
lần kéo máy chẳng thấy tăm hơi, đột nhiên   
leng-keng!, leng-keng! vang náo lên. Hên qúa, 
chị thắng lợi lớn với 800. đô, rồi lại hên cho 
mấy người bồi ở bàn tiệc tối đó vì được 
“mommy” thưởng tip khá nhiều. Sau cơm tối và 
buổi trình diễn show, anh chị đi lang thang dạo 
mát trên boong tàu xem phố xá, vô tình lại lạc 
vào casino. Vậy thì, kéo máy vui chơi nữa với 
đêm cuối cùng, sáng mai rời tàu rồi.!. Thế 
rồi…chuông reo vang từng hồi, đèn chớp chớp 
trên máy vừa kéo, báo hiệu chị đại thắng 1,000. 
đô nữa!! Anh em CC phải đi tìm phu quân đem 
thẻ credit đến gíup chị nhận lãnh chiến lợi phẩm 
nầy. Có lẽ chị có hạnh bố thí, nên tiền cho ra 
tay này thì được vào lại tay kia. Chỉ vui chơi 
giải trí, mà có tiền vào để làm việc nghĩa.     
    
Phần chính của chuyến Cruise nầy là buổi họp 
mặt AHCC, tuy rằng 3 ngày trên du thuyền, 
từng nhóm đã có cơ hội trao nhau lời thăm hỏi 
bạn bè bốn phương trong tình nghiã công-chánh 
và bàn thảo trong tinh thần xây dựng. Ban tổ-
chức đã khéo léo sắp xếp với Quản –lý du 
thuyền dành  sẵn một phòng họp đầy đủ tiện 
nghi vào sáng Chủ-Nhật. để tất cả AH và gia 
đình ngồi lại với nhau, cùng nhau thảo luận 
chung. Mục đích không ngoài việc gìn giữ mối 
giây thân ái dài lâu của gia-đình Công-Chánh. 
Phu nhân cố AH Tạ-Huyến là vị cao niên nhất 
trong phòng hội. Các đề tài như phương thức 
động-viên anh em tham gia sinh-hoạt và dự họp 

mặt đều đặn ở mổi vùng để thắt chặt tình aí-
hữu. Việc nuôi dưởng Lá Thư AHCC cũng 
được thảo luận sôi nổi.  AH Khưu-tòng-Giang 
trình bày hiện nay Lá Thư có dồi dào ngân 
khoản cho việc ấn loát và tiền bưu phí, nhưng 
bài vở  gởi về còn ít qúa, và kêu gọi anh em 
nuôi dưỡng tinh thần cho Lá Thư. Nhiều câu 
hỏi được nêu lên như:  
    Bài viết, khi dài mấy trang thì được xem là 
dài, không thể đăng được? 
    Ban Phụ Trách phối hợp công tác qua 
internet, vậy bài vở gởi về được bình chọn  cách 
thức nào?  
    AH Khưu-tòng Giang trong BPT đương 
nhiệm đã trả lời thỏa đáng. 
    Giới hạn ở mức nào về những bài liên quan 
đến tôn giáo, chính trị.? 
    Phát biểu của AH Nguyễn-tấn Thọ và 
Nguyễn-văn Bảnh được toàn thể nhiệt liệt tán 
đồng với ý kiến là không hạn chế những bài viết 
về tôn giáo. Những bài viết bồi bổ cho đời sống 
tâm linh rất cần cho chúng ta, đặc biệt ở người 
cao niên. Chúng ta tránh không dùng Lá Thư 
như là diễn đàn cho những bài viết chỉ trích 
đánh phá tôn giáo, hay cộng đồng làm mất tình 
đoàn kết. 
      
Cảm nhận về Họp Mặt AHCC trên Cruise 
Carnival không chỉ là bấy nhiêu đó! Niềm vui 
khó nói hết thành lời thành ý. Một kỷ niệm khó 
quên. Lên tàu với niềm hớn-hở, rời tàu với lòng 
lưu-luyến! Hôm chia tay nhiều AH nhiệt liệt 
cám ơn Ban tổ chức, đặc biệt là anh chị Lý-Đãi 
đã bỏ nhiều công sức để chu toàn tốt đẹp mọi 
việc, và hẹn ngày tái ngộ. Mong rằng ở 
California, nơi có đông-đảo AH định cư, trong 
thời gian không xa nữa sẽ tổ chức Đại-Hội 
Công-Chánh toàn cầu tại một địa điểm trên đất 
liền, rồi “hậu đại-hội”có thêm những sight 
seeing trips để ngao du sơn thủy, như lên Grand 
Canyon, xuống Cruise Carnival, hay lãng-đãng 
đâu đó….Mong  chờ!                               

******** 
 Viết thêm: Theo quảng cáo ở truyền thông  California, 
một “Hội Ngộ Trùng Dương” có nhiều ca sĩ Việt-Nam 
tham dự, sẽ được tổ chức trên chiếc Paradise này vào 
ngày 2-11 đến 5-11-2007. 
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