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Đón Mừng Aí Hữu Phan Tĩnh Tâm từ Việt Nam
Vũ Quý Hảo (Houston, Ngày 5/11/ 2009)
Được AH Nguyễn Văn Lộc thông báo:
có một AH từ quê nhà qua Mỹ và nhân tiện ghé
thăm Houston, anh em AHCC Houston đã “hú”
một tiếng tức thì “Đàn Chim Việt” đã tề tựu tại
nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire Houston
TX để đón mừng “gà nhà” vào 6:00 chiều ngày
Thứ Ba ngày 3 tháng 11, 2009 “để nghe dĩ vãng
hoà trong gió; và để nghe thầy, bạn cũ xa”.
Hiện diện trong buổi họp bất thường và gấp rút
này có:
Hảo, Chu, Độ, Chấn, Thùy Dương (chị Khoát )
Lộc, TÂM, Huyến, Khoát, Trang (chị Độ),
Trường, Lệ-Thanh (chị Hảo)

“ Yêu nhau kẻo mất nhau đi”
“ Cái già xồng xộc nó thì theo sau”;
Để thay cho lời kết thúc của bài diễn tự ứng
khẩu, AH Hội Trưởng đã rút trong bao ra một
món quà! Đó là một khung hình có lộng kính:
một bài Đường Thi.

Đón Mừng Aí Hữu
Mừng đón người tài Phan Tĩnh Tâm
Từ vùng trời cũ ghé qua thăm
Houston đất khách, tình thêm nặng
Xứ Mỹ quê người, nghiã lại thâm
Công Chánh trường xưa tình đã thắm
Việt kiều bạn cũ nghiã càng tăng
Chúc anh vui khoẻ cùng con cháu
Ái Hữu tình ta mãi mặn nồng
AHCC Houston (November 3, 2009)

Các Ái Hữu tề tựu tại nhà hàng Kim Sơn

Tuy nhà hàng rất ồn ào, nhưng chúng tôi vẫn
cố gắng giữ theo đúng “Lễ Nghi quân cách”:
Mở đầu là lời chào mừng của AH Hội Trưởng
Phí Ngọc Huyến, AH Huyến đã thay mặt anh
em nói lên sự vui mừng của anh em AHCC
Houston được hân hạnh đón tiếp một đồng môn
đến từ bên kia quả điạ cầu; đồng thời AHCC
Houston cũng cảm ơn AH Phan Tĩnh Tâm vì
nhờ anh mà chúng tôi mới được có thêm một
cuộc họp bất thường nhưng vui vẻ này. Tất cả
chúng tôi đều đồng ý là bất cứ khi nào có cớ để
gặp nhau vào lúc tuổi vàng này đều là những
giây phút vô cùng quý giá vì

Các AH Lộc, Chu, Huyến và Phan Tĩnh Tâm

Trong phần đáp từ, AH Phan Tĩnh Tâm đã
ngỏ lời cảm ơn, “bốc thơm” AHCC Houston và
tiết lộ rằng: anh đã đi nhiều thành phố Âu Châu,
viếng thăm nhiều tiểu bang Hoa Kỳ nhưng chưa
nơi nào làm anh ấm lòng bằng Houston Texas.
Khi nói xong, AH Phan Tĩnh Tâm đã lật mặt sau
của khung hình, lấy tờ giấy có in bài thơ ra và
yêu cầu tất cả các anh chị em hiện diện hãy ký
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vào mặt trước của bài thơ để anh đem về Sài
Gòn treo trên tường hầu khoe với các AHCC
Sài Gòn; (AH Tâm tiết lộ: các AHCC Sài Gòn
có thông lệ họp nhau vào ngày 10 tháng 1 mỗi
năm ). Thông lệ này là một điểm son của các
AHCC Sài Gòn.
Mọi người đều rất vui vẻ ăn uống, nói cười;
riêng AH Nguyễn Văn Lộc và khách quý Phan
Tĩnh Tâm là hai người vui nhất trong đám vì:
“Một vui, nắng hạn gặp mưa”
“Hai vui, đất khách người xưa trùng phùng”
“Ba vui, hợp cẩn, động phòng”
“Bốn vui, thầy khoá bảng vàng thấy tên”
( AHCC Houston phỏng dịch bài,
Nhân Gian Tứ Khoái:
Đại hạn phùng cam vũ
Tha phương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quảy danh thì )

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Trong khi ăn uống, anh Tâm có tiết lộ về
cuộc sống của anh sau tháng 4 năm 1975: cũng
như đa số chúng ta, anh cũng nhiều lần tính
chuyện “ra khơi” nhưng đều thất bại. Cuối cùng
anh đã thuận theo số Trời, ở lại lo làm ăn,
nhưng trước khi lo làm ăn thì anh phải đi “cải
tạo”. May, là kỹ thuật gia nên anh chỉ “học tập”
có một năm; Sau đó, về lại Sài-Gòn lo kinh
doanh. Nhờ Trời và cũng là nhờ có khả năng kỹ
thuật học được từ trường xưa, anh đã tham gia
các công tác xây cất lớn của các nước ngoài.
Vừa làm, vừa học và sau nhiều năm cố gắng,
anh đã trở nên một chuyên viên giàu kinh
nghiệm về thiết kế và xây cất các cao ốc tại Sài
gon.AH Phan Tĩnh Tâm mới vừa “Gác kiếm
hưởng nhàn” được ba tháng nay. Bây giờ là lúc
anh có thì giờ đi ngao du sơn thuỷ. Anh đã du
lịch Âu Châu và Hoa Kỳ vài lần! AHCC
Houston Texas cũng vui mừng về sự thành công
của anh! Nhìn thấy thành tích của AH Phan
Tĩnh Tâm, chúng tôi lại càng thấy đúng, lời thầy
Lê Sỹ Ngạc đọc trong một bài diễn văn năm
1963 tại Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ:

“ Các trường Đại học và Cao Đẳng Việt
Nam đều có rất nhiều sinh viên giỏi; Riêng
Trường công Chánh thì không có sinh viên
giỏi!”
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau ; Nghỉ
một giây, thầy tiếp:
“ Trường công Chánh chỉ có những sinh
viên rất giỏi mà thôi” .
Các chị Lệ Thanh, Thùy Dương, Trang và AH Độ

Các AH Huyến, Tâm, Hào & chị Hảo

AH Phan Tĩnh Tâm và AH Vũ Quý Hảo

