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AHCC VÙNG HOA-THINH-ĐỐN 

Họp mặt Mùa Xuân 2009 

                                        Ngô-Nẫm 

Như một thông lệ, mỗi năm vào tháng năm, khi 

tiết trời ấm áp, muôn hoa đua nở, đặc biệt là 

hoa đổ-quyên và hoa hải-đường có nhiều ở 

vùng nầy, là lúc AHCC vùng HTĐ có cuộc họp 

mặt đông-đúc vui-vẻ. Năm nay, ngày Chủ nhật 

giữa tháng năm trùng với ngày lễ Phật Đản, và 

tuần kế tiếp lại gặp lúc có mấy AH đi du lịch 

phương xa, như AH Bùi thành Dương bay qua 

tận Vạn Lý Trường Thành. Do đó phải đợi đến 

ngày cuối tháng mới gọi mời được đông đủ. 

Ai đi du lịch xa xăm 

Nhớ ngày băm mốt tháng năm tìm về. 

Họp mặt vui-vẻ trăm bề, 

Đồng môn đồng sự, tình quê tình người. 
 

 Buổi họp mặt ngày 31-5 2009 tại tư thất 

AH Bùi văn Ẩn quy tụ đông đảo AH hơn mọi 

năm. Đặc biệt kỳ này AHCC vùng HTĐ được 

dịp đón tiếp AH Phạm -ngọc Xuyên đến từ 

Montreal Canada. Lâu ngày mới gặp lại người 

thân, mọi người hoan hỉ trao lời thăm hỏi, tưng 

bừng náo nhiệt tưởng không thể dứt, nhưng 

phải tạm ngưng vì microphone vang tiếng của 

MC Trần quang Nghiệp tuyên bố chương trình. 
 

 
 

   AH Ngô -Nẫm trong ban đại diện chào mừng 

tất cả tham dự viên, cám ơn AH Bùi văn Ẩn và 

phu nhân với tình nghĩa Công chánh đậm đà, đã 

sốt sắn cho mượn nhà, sắp xếp phòng họp tiện 

nghi thoải mái, niềm nỡ đón tiêp AH đến tham 

dự. Tiếp theo, AH Nẫm giới thiệu AH Phạm-

ngọc Xuyên đến từ Canada trong tiếng vổ tay 

hân hoan đón chào của mọi người . AH Xuyên 

tuổi đã bát tuần nhưng còn khoẻ mạnh, hiện là 

đại diện công chánh vùng Montreal. 

        Tình hình sinh hoạt trong năm qua nói 

chung là vui vẻ, đậm đà tình AH do từng nhóm 

lẻ tẻ AH hẹn hò gặp nhau hàn huyên, du ngoạn 

đó đây. Trừ trường hợp sức khoẻ AH Nguyễn-

đức Chí làm xôn xao lo lắng cho AH khắp nơi, 

nhưng nay lo âu trên đã trôi qua. AH Chí sẻ 

trình bày về mầu nhiệm của phương pháp 

dưởng sinh tăng miễn nhiễm trong cơ thể và 

cách luyện thân tâm an lạc để điều phục cơn 

bệnh này. 

 Xuân và Hoa. Họp mặt Xuân nầy, có ba 

tràng hoa chúc mừng. Mở đầu là vòng hoa chúc 

mừng cụ bà Lê-sĩ Ngạc. Cụ đạt tuổi thọ 88 tuổi, 

vẫn còn khang kiện, nhờ thể thao đều đặn. Kỳ 

họp nào cụ cũng đến tham dự và rất vui vẻ 

thăm hỏi các môn sinh và cọng sự viên của 

Thầy. 

 

Tràng hoa thứ hai là mừng AH Nguyễn-đức 

Chí đã phấn đấu hữu hiệu để đối trị với căn 

bệnh nguy hiểm. 

 

 Tràng hoa thứ ba là mừng chị  Khải-Trân, 

phu nhân AH Trần-Huỳnh đình Phương đã 

thoát hiểm của cơn tai biến mạch máu nảo, tuy 

đi đứng chưa bình thường, cần thời gian, anh 
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chi đã đến họp mặt với các anh chị em trong 

đại gia đình công chánh. Tòan thể AH cũng tán 

dương công hạnh AH Phương đã tận tụy săn 

sóc chu đáo người vợ hiền bị trọng bệnh. 

 

     Tiệc trưa của AHCC khi nào cũng thịnh 

soạn, thực đơn dồi dào, có nhiều món lạ. Điều 

đáng chú ý là thực đơn đã giảm thiểu các thứ 

mỡ màng, tăng nhiều món có chất xơ (fiber) 

cùng thêm mấy diã đồ chay. Thức ăn đã ngon 

miệng mà còn nhẹ bụng, khỏe tim. Phục tài hào 

sọan của qúy phu nhân ! AH Nghiệp thấy nhiều 

vị đã vào hội “ba cao một thấp”, và dặn ba cao 

thì nên tránh ba “em” đó !  Coi chừng……Cao 

huyết áp, cao cholesterol, cao đường thì nên 

tránh Muối, tránh Mỡ, tránh Mật..! Còn một  

“thấp” là gì ?  Thưa ….”thấp khớp”. 

      Về văn nghệ , kỳ nầy thiếu mấy ca sĩ như 

Như Hương…, nhưng MC Nghiệp đã xoay xở 

một chương trình khá vui nhộn qua chuyện vui 

và hài hước của AH Nguyễn-văn Di. AH Di 

vừa lên tiếng là tất cả mọi người bung ra cưòi, 

cười chảy nước mắt. Đặc biệt, AH Phạm-ngọc 

Xuyên cũng góp vui trong câu chuyện tiếu lâm 

“Một đại lão bắn chết cọp với cây dù !”.  

Chuyện là, một cụ già có cô vợ trẻ ….(chuyện 

dài dòng…)… Cu gìa đưa cây dù lên, nhắm 

vào mắt cọp, bắn ! Cọp lăn ra chết, Cọp chết 

thật ! Là do ?….Một bác-sĩ ở Canada đã chứng 

minh nguyên lý của chuyện đó. AH muốn biết 

rõ thêm chuyện vui nầy, xin hỏi AH Phạm-

ngọc Xuyên. 

      Chờ đợi một năm dài mới có dịp gặp nhau, 

nên câu chuyện hàn huyên cứ   nối tiếp tuôn ra 

như nước …Chương trình dự liệu chấm dứt lúc 

4:00 giờ chiều, mà mãi đến 5:00 giờ khi các vị 

cao niên thấm mệt mới giải tán ra về. Chia tay 

trong niềm quyến luyến tình Aí Hữu, nhiều 

chuyện chưa kể ra, nhiều điêu chưa nói hết. Dư 

âm đến ngày hôm sau, khi AH Bùi thành 

Dương gởi email đề nghị trở lại cái thông lệ đã 

trở thành truyền thống là mỗi năm họp mặt hai 

lần gọi là Xuân Thu nhị kỳ. 

 

AHCC vùng HTĐ có cuộc họp mặt đông-đúc vui-vẻ trong Mùa Xuân 2009 
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