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Chuyện vui bên lề   

Đai Hội AHCC trên du thuyền 
Lý Đãi 

 
Theo chương trình ngày Đại Hội là 15/7/2007 
từ  9:00AM đến 12:00 PM tại The Rex Disco 
trên Promenade Deck của du thuyền Carnival. 
Trước 9:00 sáng, một số  AH trong ban tổ chức 
và các thiện nguyện viên, phụ nhau treo tấm 
biển Ái Hữu Công Chánh trước cửa phòng hội 
để anh em dễ tìm ra địa điểm. Một số AH đi 
qua trên hành lang Promenade chợt thấy và ghé 
lại để tụ tập chụp hình lưu niệm. Độ mười phút 
sau, phối trí viên của du thuyền đến bảo là 
chúng tôi không được phép treo tấm biển 
AHCC phía ngoài hành lang vì làm trở ngại lưu 
thông. Các anh chị em bèn nhờ cô phối trí viên 
trẻ đẹp này chụp cho anh em tấm hình kỷ niệm 
trước khi cùng nhau tháo gỡ gấp tấm biển 
AHCC để đưa vào treo ở trong phòng hội. 
 
Buổi Đại Hội diễn ra tốt đẹp theo chương trình 
dự định, tuy có một số AH đến trễ vì đã thức 
khuya đêm trước chăng. Độ nửa giờ sau, một 
cặp AH hớt hải chạy vào tham dự trễ.... Đại 
Hội. Không sao, chả ai thắc mắc vì trên du 

thuyền có quá nhiều mục vui nên vui lâu, dậy 
trưa, đến trễ là chuyện thường. Đến lươt AH  
(đến trễ), lên phát biểu, xin lổi và phân bua như 
sau: 
 
Chúng tôi đến trước giờ họp, đi ngang phòng 
hội thấy có tấm biển AHCC treo trên cửa vào, 
yên chí lớn rồi nên cứ tiếp tục đi uống cà phê 
một chút rồi trở lại cũng kịp chán. Lúc trở về, 
hỡi ôi, tấm biển không cánh mà bay, trễ giờ rồi, 
họp ở đâu, biết đâu mà tìm!. Tôi vận dụng trí óc 
non nớt còn lại hỏi quanh để cố lần mò tìm ra 
nơi họp. Đang hấp tấp dáo dác như đi trong 
sương mù không biết đâu vào đâu, thì bổng 
nghe tiếng vỗ tay lảng vảng gần đâu đây. Lần 
mò theo tiếng vỗ tay rộn ràng đó mà chúng tôi 
tìm ra được nơi tập họp của Đại Hội Công 
Chánh của chúng ta. Hú vía và muôn vàn tạ lỗi, 
anh chị em cười ran như pháo nổ để thông cảm 
với hai AH đương sự. 
 
Phóng viên không chuyên nghiệp.... 
 
 

 

 
Gia đình Aí Hửu Công Chánh tham dự Đại hội trên du thuyền Carnival 
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Các AH & gia đình tham dự Đại hội AHCC trên du thuyền Carnival 

 
 
 
 


