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AHCC Houston Họp Tất Niên 2010
Vũ Quý Hảo
Chiều ngày 19-12-2010, AHCC Houston đã
tưng bừng họp mừng tất niên tại tư thất của AH
Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến.
Hiện diện trong buổi họp mặt này là những
cặp ái hữu và thân hữu sau đây:
Xuân, Hưng, Khoát, Hảo, Huyến, Tường,
Căn, Thư, Độ, Hội, Lộc, Trường, Hồng, Khoa,
Daniel, David, Khải, Hà.
Lại thêm Thân Hữu mới là Phiêu Du
Năm nay thiếu Vũ Kim Chu.
Nhưng thêm Chị Đáng, lại bù cháu Tiên.
I. Phần Hành Chánh:
Mục một:
AH Nguyễn Văn Lộc đã phụ giúp AH Tổng
Thư Ký vui vẻ bắt tay niềm nở quý AH từ
ngoài cửa để chào hỏi bằng một câu rất quen
thuộc hằng năm: “Xin AH góp phần nuôi
dưỡng LTCC và đóng niên liễm”; Nghi thức
“Đầu tiên” được tiến hành rất êm thắm và
nhanh chóng. Nhờ có tập tục đầu tiên này mà
các AHCC Houston không một ai có thể quên
đóng góp nuôi dưỡng LTCC trong suốt 25 năm
qua.
Mục hai
“Thưởng thức tài nữ công gia chánh của
quý dâu hiền và ái nữ Công Chánh”;
Đây là dịp cả năm một thuở để quý giai
nhân trổ tài! Các món gia truyền Bắc Trung
Nam đều được trưng bày la liệt rất đẹp mắt!
Khách mày râu chúng tôi vừa ăn, vừa nức nở
khen ngon; Chỉ tiếc một điều là bao tử quá nhỏ
nên nhiều thực khách đã xin mỗi người một
hộp “to go” .
Sau tràng pháo tay nổ giòn hoan hô quý giai
nhân đã mất công nấu nướng là
Mục ba:
Lời chào mừng của gia chủ kiêm Hội
Trưởng: AH Phí Ngọc Huyến;
AH Hội Trưởng đã tô điểm cho câu châm
ngôn “Giữ Cho Còn Có Nhau” bằng câu
“Không những Giữ Cho Còn Có Nhau, mà còn

Giữ cho tăng trưởng , cả về con số lẫn cảm tình
giữa các AH tuổi vàng. Vào tuổi "Cổ Lai Hy"
này, nếu chúng ta được nhìn thấy nhau đã là
quý, mà tay bắt, mặt mừng còn quý hơn vì:
“Thời gian và thủy triều chẳng chờ đợi một ai”;
Theo tinh thần ấy, AH Phí Ngọc Huyến đã giới
thiệu:
1) Anh chị Lê Thúc Căn như cặp tân hội
viên. Tân AH Lê Thúc Căn trước đây là
Giám Đốc Nha Tạo Tác Khu Kỹ Nghệ
An Hoà Nông Sơn và sau đó là Giám
đốc Điện Lực Bà Quẹo.
2) Anh Chị Phạm Văn Sỹ như một cặp
thân hữu; Anh Phạm Văn Sỹ là nha sỹ
quen thuộc trong cộng đồng người Việt
tại Houston Texas; nhưng điều làm anh
nha sỹ tài hoa này nổi tiếng hơn nữa lại
chính là nghề tay trái của anh: Sáng tác
nhạc dưới bút hiệu Phiêu Du; nghe nhạc
của anh, mặc dù những bản viết ra sau
năm 1975, nhưng người ta cứ tưởng lầm
là nhạc của Văn Cao hay Phạm Duy
viết hồi Tiền chiến !
- Một AH đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm
tự do 30 năm về trước, cũng được nhắc đến:
AH Huỳnh Tấn Khiêm; Phu nhân của AH
Huỳnh Tấn Khiêm cùng hai người con gái đã
thoát nạn, cư ngụ tại đây và đã tham gia sinh
hoạt với AHCC Houston trong nhiều năm qua;
mấy năm gần đây, chị Khiêm đã rời đi tiểu
bang Arkansas nhưng trong nhiều năm chị
Khiêm thường gửi cô con gái đại diện đến tham
dự các buổi họp mặt của AHCC Houston. Chị
Khiêm đã gọi điện thoại viễn liên về Houston
để tâm sự rằng “Đến họp mặt với các AHCC là
một cách tốt nhất để nhớ tới nhà tôi!” Lời tâm
sự ngắn gọn nhưng chân tình này đã gợi nên
trong lòng chúng tôi hình ảnh một Bà Mẹ Gio
Linh, khi cụ “đi nấu nồi khoai đem lên khói
hương mờ bay” và mời gọi đồng đội của con
mình:
“Con, con, con ơi
Uống hết bát nước đầy
Ngày một ngày hai, con nhớ ghé chơi đây”

SỐ 96 - THÁNG 02/2011

“Nhìn đồng đội của con để nhớ đến con” có
khác gì “Nhìn đồng môn của chồng mà nhớ tới
chồng”. Qua điện thoại, chị Khiêm còn tiết lộ
rằng chị đang “cố gắng dọn nhà trở về lại
Houston để, mỗi năm được một lần đến họp với
các AHCC”! Nghe lời hứa, ai không khỏi bàng
hoàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng! Vui
mừng vì cứ tưởng chúng ta chỉ “Cố giữ cho còn
có nhau” nào ngờ sinh hoạt AHCC đã ghi đậm
nét trong lòng người đến như vậy! Ngạc nhiên
vì “cả năm chỉ gặp nhau một lần thì có đáng
công để cho một quả phụ yêu chồng phải lặn
lội tìm cách dọn về Houston hay không?”
Mục bốn:
Đáp từ của AH Tổng Thư Ký và tường
trình chi thu:
AH Nguyễn Văn Độ đã tóm tắt ngắn gọn
“Chúng ta có dư tiền tồn quỹ!” Điều này dễ
hiểu vì AH Nguyễn Văn Lộc luôn luôn thi hành
tốt công tác “Đầu Tiên”;
II. Phần Văn Nghệ:
Hợp ca : "Việt Nam, Việt Nam" và "Lối Về
Trường Lớn"
Bài "Lối Về Trường Lớn" là lời mới, nhại
theo bài "Lối Về Xóm Nhỏ" của Trịnh Hưng.
Lời của bài này đã gợi lại kỷ niệm thời chúng
ta hồi còn học trường Công Chánh với "Giờ
Topo mang máy vác trên vai" và môn Tính
Bêton: Đặt sắt vào đúng chỗ bị căng thay vì
chỗ bị ép; (Để bản phúc trình này đỡ dài, bài
hợp ca này xin được gửi riêng) Đơn ca: "Ai
Lên Xứ Hoa Đào" của Hoàng Nguyên (AH
Nguyễn Văn Lộc); "Mùa Xuân Đầu Tiên" của
Tuấn Khanh (Lệ Thanh); Thi Nhạc giao Duyên:
Thơ "Những Nẻo Đường Hà Nội" của Tạ Ty
(AH Nguyễn Kim Khoát) Nhạc: "Hướng Về Hà
Nội" của Hoàng Dương (Thùy Dương) Song
ca: "Cung Đàn Trầm Mơ" của Phiêu Du (Anh
chị Phạm Văn Sỹ. Anh Phạm Văn Sỹ có bút
hiệu là Phiêu Du) ; "Thu Ca" của Phạm Mạnh
Cương (Cháu Kiều Tiên); Hòa tấu vỹ cầm
(David & Daniel); Cổ Nhạc: "Đội Gạo Đường
Xa" (AH Bùi Hồng); Dân Ca Quốc Tế (TH Đỗ
Hưng) ; "Chiều Mưa Biên Giới" của Nguyễn
Văn Đông (TH Đỗ Thư) và chuyện vui: "Lầm
Lỡ Đời Trai" (AH Phí Ngọc Huyến) ; "Rìu
Vàng Rìu Thép" (AH Nguyễn Đôn Xuân);
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III. Phần Tặng Quà Gia Chủ và Tặng Quà
Ban Nhạc
Truyền thống “Tặng Quà Gia Chủ” và
“Tặng Quà Ban Nhạc” đã diễn ra rất vui vẻ!
AH Hội Trưởng luôn luôn nhắc nhớ anh em
chúng tôi rằng “Họp tại tư gia và có ban
nhạc sống trong suốt 25 năm nay là một
thành tích mà chúng ta có quyền hãnh
diện”; Ban nhạc Khải Hoàn đã giúp (miễn
phí) anh em AHCC Houston bằng:
“Phím điện thăng trầm ru tiếng hát”
“Dây đồng bay bướm hoạ lời ca”
Trong suốt 25 năm nay! thật là:
“Văn nghệ vun trồng bao đóng góp
Công trình hơn cả lụa thêu hoa”

Tặng Hoa tới Gia Chủ: Chị Đoàn Kỳ Tường đang thay
mặt các AH tặng hoa tới chị Phí Ngọc Huyến,
Anh Huyến bị lấp sau hoa! Thật là:
"Dưới hoa nấp mặt gương lồng bóng
"Chàng đứng sau lưng rất gợi tình"
(Chu Mạnh Trinh)

Tặng Quà cho Gia Chủ: Các AH Hội Trưởng Phí Ngọc
Huyến, Vũ Quý Hảo và Tổng Thư Ký Nguyễn Văn Độ
"Xin anh Độ tặng quà đi"
"Văn chương ứng khẩu nói gì cho hay"

TRANG 120

Với món quà tượng trưng, tuy giá trị
thương mại không đáng bao nhiêu, nhưng chắc
chắn rằng Ban nhạc Khải Hoàn đã nhận ra tấm
chân tình mà anh em AHCC Houston đã và
đang dành cho hai anh Đỗ Khải & Đỗ Hoàn.
IV. Phần Rút Thăm Lấy Hên:
Mục “Rút Thăm Lấy Hên” do anh chị AH
Đoàn Kỳ Tường hướng dẫn. Đa số các AH đều
có mang quà để rút thăm trao đổi; tuy nhiên có
hai điểm son của mục “Rút Thăm Lấy Hên”
năm nay là:
- AH Hà Văn Đáng bị bệnh nên không tới
được, nhưng, Chị Hà Văn Đáng và cháu
ngoại, đã đến chung vui phần đầu của buổi
họp mặt. Chị Đáng phải nhờ cháu ngoại
(Cháu Hà) lái xe. Đêm nay, cháu Hà phải
về sớm để "trực bên ông ngoại”; tuy biết
trước là mình không thể tham gia rút thăm
nhưng chị Hà Văn Đáng vẫn góp một món
quà rất giá trị;
- Tiểu Mạnh Thường Quân Đoàn Kỳ Tường
đã tỏ ra rất chu đáo trong việc rút thăm:
Anh Chị Tường đã lo xa và muốn rằng “Tất
cả các AH và thân hữu, kể cả những ai tới
bất ngờ, đều phải có quà”! Đoàn tiên sinh
và phu nhân đã giải quyết kiểu nhà giàu:
Chuẩn bị thật nhiều quà! Nhiều đến nỗi mọi
người đều có quà! Không phải một món mà
là hai hay ba, và có người may được bốn
món quà! Hoan hô “Tiểu Mạnh Thường
Quân Đoàn Kỳ Tường và phu nhân”.
V. Lời chúc Tất Niên
Trong không khí vui tươi ấy, AH Hội
Trưởng đã lên máy vi âm để nói lời chúc tất
niên và thông báo rằng :
- “ Tháng 12 năm 2011, AHCC Houston sẽ
họp măt tại tư thất của AH Vũ Quý Hảo;
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên có „Plan B‟
để phòng hờ; ai xung phong đón tiếp
AHCC để, hoặc phòng hờ cho năm 2011,
hoặc, chính thức cho năm 2012 ?”
- “Có tôi!”
Mọi mắt đều đổ xô về phía người nói; Thật
là ngạc nhiên một cách thú vị: Tân AH Lê Thúc
Căn! “Lính mới tò te! tôi xin xung phong!”.
Căn phòng bỗng rung chuyển vì tiếng vỗ tay và
nhiều tiếng la lớn :“Hoan Hô tân hội viên”!
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VI. Tạm Biệt:
Bài TẠM BIỆT vang lên lúc 1:32 AM ngày
30-12-2010 sau hơn 6 tiếng đồng hồ thoải mái
hàn huyên và ca hát. Chia tay nhau trong tình
thân ái vui vẻ! Ắt có AH đã phân vân tự hỏi:
“Tuổi vàng, xa quê mà vẫn có được những
giờ ấm lòng nơi đất khách như hôm nay thì liệu
có tiền nào mua được không? Câu trả lời ắt là
“Không!”. Nhưng nếu có ai hỏi: “Cái gì đã
giúp các anh không những „GIỮ CHO CÒN
CÓ NHAU‟ mà còn lôi kéo được thêm tân AH,
nhất là tân AH „nặng ký‟ như người đã xung
phong vừa rồi ?” thì chúng tôi sẽ xin vắn tắt trả
lời rằng:
“Xin hãy hỏi hai chị: chị Huỳnh Tấn Khiêm
và chị Hà Văn Đáng”./.

Nhà bếp: Các Chị Phí Ngọc Huyến, Nguyễn Quý Hội,
Vũ Quý Hảo, Lê Thúc Căn, và Bùi Hồng .
Họp vui Công Chánh hôm nay
Ăn ngon nhớ những món này do ai. (Kiều lẩy)

Hội trưởng Phí Ngọc Huyến & "Tiểu Mạnh Thường
Quân" Đoàn Kỳ Tường, người quá bận rộn lo chụp hình
(Máy hình còn đeo trên cổ và phát quà nên cavát bị lệch)

