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TƢỜNG TRÌNH

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH NAM CALI
TƯNG BỪNG TẤT NIÊN HỘI NGỘ

“Trời hôm nay thanh thanh gió đƣa
cành mơn man tà áo…” thật vậy sau những
ngày mƣa gió bão bùng, ngập lụt, trời Quận
Cam trở nên trong sáng đẹp lạ thƣờng trong
ngày Thứ Bảy 30 Tháng Giêng năm 2010. Từ
sáng sớm em đã có mặt ở nhà hàng Seafood
World là một nhà hàng tỉm sắm hoành tráng bề
thế nhất nhì trong nƣớc Cộng Hòa Bolsa năm
thứ nhất triều Ô Bá Mà Hắc Đại Vƣơng để
tham dự một ngày thật tƣng bừng trọng đại đẹp
nhất đời em, đó là ngày Công Chánh Đại Hiệp
Hội Ngộ Quần Hùng.
Các tay cao thủ hảo hớn bộ mặt bí bí
hiểm hiểm đã nhẹ nhàng xuất hiện, trƣớc tiên là
cao thủ Từ Minh Bộ Bát, rồi đến Trần Giác
Hoa Hồng Đaị Hiệp và sau chót là Trịnh Dũ
Lang tức Trịnh Lãng Du một tay viết chuyện
ký sự thế giới ta bà rất…ế khách nhƣng cứ ham
viết hoài. Phòng đại yến Thế Giái Hải Sản kê
chật 12 bàn trong phút chốc đầy ấp không còn
một chỗ ngồi, mỗi vị khách phải “ma rốc” (móc
ra) 25 đô xanh tiền tƣơi, đây là một số tiền
không phải nhỏ thời Ô Bá Mà đại khủng hoảng
bằng giá mua một dĩa DVD Paris Bái Nài chính
gốc. Thế mà ngƣời ta không tiếc tiền vì hôm
nay “Dui qúa xá là dui!” gặp lại bạn hiền, đồng
môn, thầy cũ trƣờng xƣa, ngƣời ta nói chuyện
huyên thuyên vang động một góc nhà hàng.
Chƣa tới đúng giờ Ngọ mà Trần Giác
Đại Hiệp ngƣời hùng chủ hãng Engineer
Consultant từ miền Xăng Đi Ê Gô với vai trò
Em Si đã lên khai mạc chƣơng trình, chào
mừng chúc Tết quý ái hữu không quản ngại
đƣờng xá xa xôi về Cam Quận tham dự tất niên
đồng môn đại hội, có ngƣời ở San Diego nhƣ
đạo hữu Nguyễn Tấn Thọ, có ngƣời ở Reseda
nhƣ AH Châu Minh Ba và có AH Vĩnh Quý và
hiền nội từ Việt Nam sang nhân dịp cũng tham
dự. Trong hàng quan khách có cụ Hồ Tấn Phát
nguyên là Tổng Giám Đốc Điện Lực Việt Nam.

AH Nguyễn đức Chí từ Maryland
đang phát biểu về LTAHCC

Trong số Ái Hữu về tham dự ngƣời
bàng quan nhận thấy có Thầy Nguyễn Đức Chí
từ miền xúc tuyết Washington DC cùng với
hiền nội. Trần Giác Đại Hiệp giới thiệu thầy
mới vừa thoát cơn lâm trọng bịnh, thầy nhẹ
nhàng ôn tồn từ tốn cho biết thầy bây giờ khoẻ
re nhƣ bò kéo xe, bịnh gì cũng hết, đi “test”
mọi thứ đều Negative nhờ mỗi ngày nếm một
lá Á Lồ Qué Rà (nhiều ngƣời không biết là…lá
gì mà hay vậy, có tiếng thông dịch từ phía dƣới
là lá Aloe Vera) và thầy tập Dịch Chân Kinh.
Mọi ngƣời vỗ tay chúc mừng thầy thoát cơn
bạo bịnh tới hồi…thới lai. Ngoài ra, còn có Độc
Cô Đại Hiệp Lê Mộng Hùng từ Thung Lũng
Hoa Vàng về tham dự. Đại Hiệp nầy mang giải
quán quân về tình nghĩa vì năm nào cũng có
mặt, hơn hẳn nhiều cao thủ của Nam Cali với
tài lặn sâu, trốn kỹ, không chịu xuất hiện nơi
chốn giang hồ.
Năm nay có ba vị đồng môn trƣởng
thƣợng tuổi hạt cao mút trời xanh đƣợc tuyên
dƣơng nhận bảng đồng Thƣợng Thọ do tiền bối
Đồng Sĩ Tụng (Kinh) đứng ra trao tặng là các
vị Trƣơng Đình Huân, Trƣơng Nhƣ Nguyên
(hai chàng Trƣơng đều 85 niên kỷ) và cụ
Nguyễn Huy Giụ 92 niên kỷ nhƣng đi đứng
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vững vàng không gậy gộc gì hết lại trí óc vô
cùng minh mẩn! Ba vị trƣởng thƣợng rất lấy
làm cảm động khi đƣợc nhiều ống kính chụp
tới tấp.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

hôm nay quy tụ nhiều hào kiệt trẻ trung Bác Lê
Khắc Thí có đề nghị mùa Hè năm nay mình tổ
chức Đại Hội Công Chánh Toàn Thế Giới quy
tụ về Quận Cam để có cơ hội chung vui gặp gỡ
xem ai còn ai mất.

Trao Bảng Đại Thượng Thọ và trao quà cho AH
Nguyễn Huy Giụ (92 tuổi)

Tiếp theo là chƣơng trình văn nghệ rất
“hoành tráng” xôm tụ của Ban Văn Nghệ Áo
Xanh do Chị Quỳnh Hoa phụ trách, chị Quỳnh
Hoa ngƣời rất Huế (giọng Huế, ăn mặc Huế) là
hiền nội của AH Nguyễn Minh Trì. Ban văn
nghệ Áo Xanh nên mặc áo dài toàn màu thiên
thanh là màu…em trót yêu từ lâu! Tuy văn
nghệ “cây nhà lá vƣờn” nhƣng cây ở đây là cây
trầm hƣơng và lá ở đây là lá…diêu bông rất là
quý hiếm nên ban Áo Xanh hợp ca, đơn ca gì
cũng hay hết, em đắm đuối ngồi nghe hoài mà
không biết chán nhất là chiến sĩ Phạm Ngọc
Lân mặc bộ đồ “dân giận” màu xanh bốn túi
ngồi bên cạnh sân khấu vỗ tay phụ họa liên tu
không ngừng nghỉ. Mở đầu là hợp ca Ly Rƣợu
Mừng, Việt Nam Minh Châu Trời Đông, tiếp
theo là Ô Mê Ly, Chiều, Ƣóc Gì, Về Huế Chiều
Xuân, Đêm Đông, Xuân Miền Nam. Đăc biệt
nhất là màn độc tấu Mandoline của Bà Lê Khắc
Thí qua bản nhạc tiền chiến “Ông Lái Đò” với
giọng đơn ca truyền cảm của chị Quỳnh Hoa
khiến ngƣời nghe nhƣ ru hồn trong cõi mộng.
Bản “Ông Lái Đò” theo nghệ sĩ Hùng Cƣờng
cho biết tác giả là Hiếu Nghĩa trƣớc kia cũng là
nhân viên…Bộ Công Chánh! Sở dĩ Bác Lê
Khắc Thí nhà ta lúc nào cũng sáng suốt, tinh
anh, làm việc không mõi mệt là nhờ có hiền nội
vừa đảm đang việc nhà vừa có tài đàn nghe rất
thánh thót. Nhân dịp hội ngộ đông đảo nhƣ

Ca Đoàn Áo Xanh mở đầu với
bài Ly Rượu Mừng

Phu nhân AH Lê Khắc Thí đang trình diễn một màn
văn nghệ với cây đàn mandoline

Văn nghệ ban ÁoXanh đang trầm bổng
du dƣơng thì chƣơng trình cho tạm nghỉ để bầu
bán Ban Đại Diện Công Chánh Ái Hữu Nam
Cali cho niên khóa mới 2010-2012. Màn này
thiên hạ cho là không cần thiết vì cho rằng Ban
Đại Diện cũ “ăn cơm nhà vác ngà voi” ngon
lành, cần bầu bán làm gì cho mất thời giờ vàng
bạc. Có lẽ biết đƣợc ý kiến cử tọa nên Em Xi
Trần Giác Đại Hiệp đề nghị lƣu dụng ban Đại
Diện! Tăng cƣờng thêm những vị mới là AH
Nguyễn Minh Trì, hiền nội là Chị Quỳnh Hoa
và anh hùng tuổi trẻ đẹp trai Frank Trần ngƣời
từng ra ứng cử Hội Đồng Giáo Dục (quận Cam
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hay thành phố nào quên mất) và dĩ nhiên không
thể thiếu Trần Giác Đại Hiệp. Cử tọa vỗ tay
đồng ý nhƣng bổng đâu Minh Tâm Tài Nhân
đứng lên xin từ nhiệm vì làm đại diện lâu qúa
rồi đâm ra mõi mệt muốn nghỉ dƣỡng sức để
ngƣời mới thay thế. Tiếp theo là màn xổ số lấy
hên đầu năm cũng hào hứng vui nhộn với giải
trúng không đắt giá gì nhƣng gọi là lấy hên.
Cuối chƣơng trình là tiếp tục những
màn văn nghệ vui tƣơi sống động nhƣ đơn ca
“Anh Còn Nợ Em” (không biết nợ gì?) của một
thành viên không mặc áo xanh mà mặc Mini
Jupe! Kỹ thuật trình diễn rất chuyên nghiệp
nồng nàn tha thiết ru hồn ngƣời nghe. Sau này
có ngƣời cho biết nàng tên Hồng Duyên là một
kỹ sƣ chuyên môn. Trong ca đoàn áo xanh
ngoài tài ca hát tuyệt vời nhiều chị đổ đạt rất
cao nhƣ dƣợc sĩ Anh Thƣ thân sinh phục vụ ở
Ty Công Chánh Gia Định, dƣợc sĩ Cúc con cụ
bà Lê Minh Huy. Kết thúc chƣơng trình với hai
bài hợp ca Sài Gòn Đẹp Lắm Sài Gòn Ơi và
Việt Nam Quê Hƣơng Ngạo Nghễ với hợp ca
bè rất sống động hài hòa. Thật là một chƣơng
trình văn nghệ tình tự dân tộc đƣa ngƣòi nghe

đi khắp 3 miền đất nƣớc dƣới sự điều khiển của
nhạc trƣởng là Dƣợc Sƣ Lâm Hiệp và xƣớng
ngôn viên thi sĩ Nhất Phƣơng của Hội Gia
Long nữ sinh ngàn thu áo tím.
Đặc biệt khác hơn mọi năm là có nhiều
phóng viên báo chí nhƣ Ngƣời Việt, Viễn
Đông, Việt Weekly, Sài Gòn Times và 3,4
chƣơng trình truyền hình đến săn tin, quay
phim, phỏng vấn. Tất Niên Hội Ngộ Công
Chánh bế mạc lúc gần 3 giờ chiều trong niềm
vui tƣơi rộn rã của mọi ngƣời và nghe nói Ban
Đại Diện dƣ đƣợc 500 đồng để bổ xung vào
ngân quỹ đã cạn. Ngoài ra, các ái hữu hiện diện
cũng không quên đóng góp tài chánh cho lá
thƣ. Phần nầy hơi khó tổng kết nên ái hữu
chúng ta ráng chờ Trần Giác Hoa Hồng Đại
Hiệp báo cáo sau ...
Tƣờng trình từ Cam Quận,
NGƢỜI EM CÔNG CHÁNH
*** Hình ảnh do AH Lý Đãi chụp ***

Nào chúng ta cùng nâng ly Chúc mừng hội ngộ và năm mới

