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AH và Thân hữu CC Pháp 
tiếp đón 

Anh Chị Nguyễn đức Chí 
  
                                                               Người ghi : DHH 
  
        Được tin anh chi  Nguyễn đức Chí Âu du, 

đến Paris  ngày 25-7-2011, ban Đại diện  

AHCC Pháp liền tổ chức buổi họp mặt  tại Nhà 

Hàng Phú Đô để tiếp đón anh chị Chí  vào ngày 

Thứ Ba 26-07-2011.  Dù thời giờ cấp bách  và 

lại nhằm lúc  mùa nghỉ  hè   nhưng số người 

tham dự cũng đạt được con số 10.  

 

         Sau màn giới thiệu, anh Hứa bèn rót 10 ly 

rượu, tay nâng ly rượu, chậm rải nói: 

Mừng anh chị Chí đến Paris_    

Ái Hữu Thân hữu nâng ly chúc mừng 

  tất cả 10 vị đều nâng ly 

Có duyên hội ngộ tương phùng  

Anh em tiếp đón tưng bừng vui thay 

Mời anh chị  Chí  cạn chén rượu 

   này tất cả 10 vị đều uống một hơi .. 

 

Anh Chí chưa cạn ly thì chị Chí đã cạn hết ly, 

hớn hở cừơi  và trình làng: 

« Tôi đã cạn hết  ly rồi đây« 

Ai nấy đều vổ tay  hoan hô chị Chí và anh 

Chí … 

Thấy anh chị em ngạc nhiên vì thấy anh 

Hứa hôm nay nói có vần có điệu… thì anh Hứa 

đã bật mí cho biết đó là những vần thơ của chị 

Cẫm Thường (mới giao cho anh Hứa sáng 

ngày họp mặt) trong bài : 

  

  Mừng anh Nguyễn đức Chí  đến thăm Paris  

Mừng Anh mới đến Pa Ris 

Ái hữu thân hữu nâng ly chúc mừng 

Có duyên hạnh ngộ tương phùng 

Anh em tiếp đón tưng bừng vui thay 

Mời Anh cạn chén rượu này 

Khi về xin nhớ đến ngày hôm nay 

Ngày mai lắm cái đổi thay 

Gặp nhau xin hãy vui say yêu đời 
 

Hương Bình Nguyễn Phước - Paris 26_7_2011  

                           

       Buổi họp mặt thật vui nhộn.  Có nhiều vị, 

bà con rất gần,  lần đầu tiên được gặp nhau, vui 

mừng khôn tả và đã  say sưa hàn huyên tâm sự.  

Anh chị Chí là những người được anh chị em 

CC Pháp tiếp xúc lần đầu, thế mà chỉ năm phút  

sau thì đã là như  những người bạn thân thiết từ 

hồi nào và chuyện trò vui vẻ tưởng như không 

bao giờ chắm dứt!  

 

         Có vị (vị này xin dấu tên) đã kể hai 

chuyện tiếu lâm: chuyện Què chân và chuyện 

CoCa CoLa … cười mệt nghỉ! 

  

    Anh Chí có nói đến LÝ THUYẾT DÂY  

(Théorie des cordes) rất đạc biệt. Trong cuốn « 

The hidđen reality « xuất bản năm 2011, tác gỉa 

là BRIAN GREEN, giáo sư đại học về môn 

TOÁN, một bác học danh tiếng, đã dùng  Lý 

thuyết  Dây  để chứng minh là có rất nhiều vũ 

trụ  và tất cả vạn vật chúng ta thấy trong vũ trụ 

hữu hình này là ảo ảnh cả!  Từ đó cá nhân anh 

Chí suy nghiệm ra là cùng một vật như cùng là 

cái cây nhưng con người nhìn thấy khác con 

chim, vì mỗi vật, người, cây, cỏ, hòn đá ….đều 

có một cái TÂM và các tâm đó khác nhau nên 

nhìn thấy (hay cảm giác thấy) sự vật khác 

nhau. 

  

   Anh em có ý mong anh Chí viết một bài  về 

Lý Thuyết Dây  đẻ anh em được hiễu thêm một 

chút về lý thuyết mới mẻ và siêu việt này. 

  

           Đến 16 giờ Anh chi em ra đứng trước 

Nhà hàng Phú Đô chụp hịnh lưu niệm trước khi 

chia tay ra về; 

   

    Xin thành thật cám ơn ba Anh K.T. Giang, 

Dư Thích, Ái Văn  và  qúy anh trong ban Phụ 

trách LTCC  

         

Ban Đại Diện,  

Trương nhu Bích,  

Hoa trường Xuân,  

Đỗ Hữu Hứa  
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Sau đây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày họp mặt : 

Anh chị Chí, Hứa, Bích, Thu

 
Các anh Chí, Hứa, Bích, Thu 

 

 
Chị Cẫm Thường;anh chị Chí 

 
Anh Xuân; anh chị Hướng(Hoài Việt); anh Bữu 

Biền

 
Các chị Hướng, Cẫm Thường; Chí; các AH Hướng, Chí, Bữu Biền, Hứa, Bích, Xuân,và Thu.
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