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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

AHCC PH ÁP tiếp đón Anh Chị Hồ đăng Lễ
Chiều Thứ Sáu 20-05-2011 hồi 4 giờ, anh
Hồ đăng Lễ có điện thoại cho tôi ngõ ý muốn
gặp anh chị em Công Chánh Pháp …
Sau khi thăm hỏi, được biết thời gian anh
chị Lễ ngụ tại Pháp rất ít; tôi liền liên lạc với
các anh Bích, Xuân … và một số anh em CC và
một giờ sau đó thì tôi điện thoại lại cho anh Lễ
biết là anh em CC Pháp sẽ hân hạnh được đón
tiếp anh chị Lễ vào trưa ngày Thứ Năm 26-052011 tại Nhà Hàng Phú Đô Quận 13 Paris, và
đã được sự đồng ý của anh Lễ.
Hiện diện trong buổi Họp Mặt thân mật
ngày 26-05-2011 có:
Anh chị Hồ đăng Lễ
Anh Trương như Bích
Anh chị Hoa trường Xuân
Anh chị Nguyễn văn Hướng (Hoài Việt)
Anh chị Phạm đình Liên
Anh Trần văn Thu
Anh Đỗ hữu Hứa
Một số Ái hữu và Thân hữu khác được mời
nhưng không tham dự được vì đi nghỉ hè chưa
về …
Anh chị em đã hàn huyên tâm sự rất vui
vẻ; chuyện củ có, chuyện mới có .. anh em cười
nói ầm cả một góc Nhà Hàng được dành riêng.
Ai nấy đều vui mừng khi thấy anh Lễ sắc
diện không thay đổi gì cả, vẫn dồi dào phong
độ như ngày nào; chi Dạ Thảo (chị Lễ) trông
còn tươi tắn xinh đẹp hơn mấy năm về trước
…
Đang chuyện trò thì có người thấy anh Hoài
Viêt ( Nguyễn văn Hướng ) loay hoay viết …
hỏi ra thì biết là anh Hướng đang cao hứng làm
thơ. Anh đã trao cho tôi bài thơ tứ tuyệt và yêu
cầu tôi đọc cho anh em trong bàn tiệc thưởng
thức.
Vài dòng thơ chào đón người bên Mỹ
Để cùng nhau nhớ lại nước dòng Hương
Để nhớ Thuận An, Ngự Bình, Thôn Vỹ
Quê hương xưa chừ lắm gió nhiều sương
Hoài Việt

Ai nấy đều vỗ tay và ngạc nhiên vì thấy anh
sáng tác thơ dễ dàng quá. Chị Mình Cầm (chị
Phạm đăng Liên) có ngỏ ý nhờ anh Lễ, có tài
sáng tác nhạc, phổ nhạc bài thơ đó.
Nửa giờ sau thì anh Hoài Việt lại viết thêm
một bài thơ nữa và kỳ này anh chị em yêu cầu
tác giả đọc cho nghe:
Nét mặt Chị tại răng mà Huế rứa
Chỉ nhìn qua đã nhớ lại dòng Hương
Nhớ quê hương nghèo, lắm gió nhiều sương
Ánh nắng Tự Do ngày mô về trở lại ?!
Hoài Việt

Đọc xong, anh Hoài Việt giải thích thêm
“Nét mặt Chị“ là ý nói nét mặt chị Dạ Thảo
(chị Lễ). Ai cũng vỗ tay và trầm trồ khen tài
“ xuất khẫu thành thơ “ của anh Hoài Việt …
Đến 16 giờ, buổi họp mặt chấm dứt. Khi ra
khỏi Nhà Hàng anh chị em còn bịn rịn, mười
lăm phút sau mới thật sự chia tay.
Trân trọng cảm tạ anh K.T. Giang và qúy
Anh trong Ban Phụ Trách LTCC.
Ban Đại Diện AHCC Pháp,
Trương như Bích
Hoa trường Xuân
Đỗ Hữu Hứa
Sau đây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày vui
hội ngộ, từ trái qua phải:

Anh chị Lễ; chị Xuân, và anh chị Liên
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Anh chị Hướng, các anh Xuân, Thu, và Bích

Chị Liên; các anh Liên, Hứa, Hướng; chị Hướng, và anh Xuân.

