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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

PHÁP

HỌP MẶT TÂN NIÊN CANH DẦN 2010
Người tường thuật : Đổ Hữu Hứa
Ngày họp : Chủ Nhật ngày 7/03/2010
Nơi họp : Nhà Hàng PHÚ ĐÔ, Quận 13 PARIS
Năm nay rất đông đủ, có 20 người tham dự.
Hiện diện : Các anh chị Trương như Bích, Lê
ngọc Thạch, Hoa trường Xuân, Trần cao Sơn tự
Grenoble Dến.
Các Chị : Phan văn Lâm, Cẩm Thường
Các anh : Trần văn Thu, Phạm ngọc Quỳ,
Đổ hữu Hứa.
Thân hữu mới thì có : anh chị Nguyễn văn
Hướng (bút hiệu : Hoài Việt )
Các chị : Lê thị Thiên, Nguyễn thị Lan, Trần
Sử, Phương thị Lan, và anh Đoàn Trân Nghị.
Anh chi em gặp nhau, tay bắt mặt mừng,
hàn huyên tâm sự rất vui vẻ ..
Năm nay có vài điểm đặc biệt như sau :
1) Anh Bữu Hiệp ở SACRAMENTO Mỹ
quốc hay tin AHCC Pháp họp mặt đã có bài thơ
" Chúc mừng anh chi em CC Pháp
2) Thân hữu Nguyễn đình Cung ở SAIGON
cũng có mấy vần thơ " Chúc mừng Xuân mới"
gởi Ái hữu Công Chánh năm Châu. Đã có 2
Bài Họa của anh Hướng và của chi Cẩm
Thường đáp lễ.
3) Thêm có bài thơ " Gởi bạn hiền Nguyễn
văn Hướng" của anh Hứa và có Bài Họa của
anh Hướng
4) Tối hôm 6/03 anh Hứa nhận được bài thơ
" Le Froid " của anh Hướng gởi bằng email.
Chúng tôi có lo là anh chị Hướng không đến
được vì trời quá lạnh (-5° C ) nhà lại xa; trong
khi ảnh cũng đã 80 tuổi ta !
Các bài thơ nhỏ và dể thương này đã được
chi Huệ Châu (phu nhân anh Hướng) anh Hoài
Việt và anh Hứa đọc cho anh chị em nghe và
được hoan nghênh nhiệt liệt.
Về tiệc rượu thì ngoài 4 món ăn chơi : Cua
lột lăn bột, mực nhồi tôm chiên, bánh đập, bồ
câu ra ràng quay, có gà hấp muối, vịt quay, thit

bò xào cải, cá turbot hấp... là những món đặc
biệt của nhà hàng Phú Đô ...
Các anh chị em ăn uống, chuyện trò rất vui
vẻ.
Buổi họp mặt chấm dứt vào khoảng 16 giờ
với nhiều luyến tiếc ...
Có nhiều bạn thấy buổi họp vui nhộn và
thân tình quá đã yêu cầu Ban đại Diện nên tổ
chức một năm ít nhất 2 lần họp mặt.
5) Ngày 8/03 anh Hứa lại nhận được bài thơ
do chị Cẩm Thường, gởi bằng email "Ái hửu
CC Pháp họp mặt mừng Xuân Canh Dần
07/03/2010 " do chi Cẩm Thường sáng tác ngày
8/03/2010...
Kính gởi đến qúy Anh trong Ban Biên Tập
LTCC bài thơ "tường thuật" này để xin cho
đăng cùng một lúc với các bài thơ nói trên.
Còn có một ít tấm hình chụp lưu niệm
chúng tôi sẽ xin gởi tiêp quý Anh trong một
điện thư khác .
Ban Đại Diện AHCC Pháp
Trương như Bích, Hoa trường Xuân,
Đổ Hữu Hứa

Chị Bích, anh Thu, chị Lâm, chị Sơn, Sơn, anh
chị Xuân, anh Bích, anh chị Thạch, và Hứa
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AH Hứa rót rượu mời các chị Hướng,và Sử

Các chị Cẩm Thường, Lệ, Lâm, và Sơn

Hai anh Hướng và Bích

Các chị Lâm, Xuân, Sơn, Thạch và Bích

Các AH/TH Hướng, Bích, Xuân, Sơn, Thu, Quỳ, Thạch, Nghị, và Hứa
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CHÚC MỪNG ANH CHỊ EM CC PHÁP

Gởi bạn hiền Nguyễn văn Hướng

Năm nay là năm CANH DẦN,
Ái hữu bên Pháp tinh thần hăng say
Họp hành đều đặn quá hay,
Chén thù chén tạc chúc may chúc giàu
Chúc giàu hạnh phúc dài lâu
Chúc giàu sức khoẻ một màu đẹp tươi
Chúc cô CẨM THƯỜNG một lời
Về xem Đất Tổ tuyệt vời nghìn năm

Nguyễn huynh là bậc tài hoa
Văn chương thi phú danh xa tiếng đồn
Hướng về đất VIỆT đau buồn
Bao nhiêu thương nhớ gởi hồn vào thơ

Bữu Hiệp

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Đỗ quân chất phác hiền hòa
Hữu tài hữu nghĩa vang xa tiếng đồn
Hứa vì quê MẸ đau buồn
Nổi niềm nhung nhớ, gởi hồn vào thơ

Thân gởi:
Aí hữu, Thân hữu Công Chánh Năm Châu:

Nguyễn văn Hướng

Cánh thiếp đầu Xuân đỏ thắm màu
Trao cùng thân hữu khắp năm Châu
CANH DẦN năm mới xin mừng chúc
PHÚC THỌ KHANG AN đắc sở cầu.
Nguyễn đình Cung
BÀI HỌA
Cánh thiếp đầu Xuân xám một màu
Vài dòng gửi bạn khắp năm Châu
CANH DẦN chẳng khác muôn năm cũ
Biết hướng về đâu để nguyện cầu
Hoài Việt
BÀI HỌA
Cánh thiếp đầu Xuân đẹp muôn màu
Đến cùng bè bạn khắp năm Châu
CANH DẦN năm mới quỳ lạy Phật
Cứu độ sinh linh ước nguyện cầu
Hương Bình Nguyễn Phước

Đỗ hữu Hứa

BÀI HỌA

AHCC PHÁP
Hop Mặt mừng Xuân Canh Dần
7/03/2010

TRÂU đi CỌP đến tưng bừng ,
Aí hữu Công Chánh họp mừng đón XUÂN
Các chị thăm hỏi ân cần,
Các anh phong độ muôn lần năm qua
Tuổi già như thể nở hoa
Cùng nhau họp mặt một nhà vui Xuân
Năm nay đông đủ quá chừng
Thêm anh Hoài Việt người hùng làng thơ
Hướng về quê MẸ mà mơ
Đêm về hiu quạnh bên bờ Đại Dương
Cuộc vui nồng đậm tình thương
Chụp hình kỷ niệm thêm hương cuộc đời
Anh Hứa ly rượu bưng mời
Ân cần thăm hỏi từng người gần xa
Anh em tình nghĩa chan hòa
Cùng nhau nâng cốc đậm đà tương thân
Mỗi năm chỉ có một lần
Mong sao có được hai lần trong năm
Hương Bình Nguyễn Phước
Paris 8/03/2010

