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PARIS CHÀO ĐÓN AH
NGUYỄN SĨ TUẤT
Đỗ Hữu Hứa
AH Nguyễn sĩ Tuất khóa 3 (1951-1955 )
Âu du vào dịp cuối năm 2011, đã được một số
AHCH Pháp tiếp đón trong môt bữa tiệc thân
mật vào trưa ngày Thứ Ba 27/12/2011 tại Nhà
Hàng Phú Đô Quận 13 PARIS.
AH Tuất và hiền nội đã đến Nhà Hàng đúng
hẹn …giỏi thật! Hỏi ra mới biết là AH Tuất đã
5 lần đến Paris nên đã quen đường đi nước
bước.

nhiên: Số là vào ngày 27/4, gia đình anh Tuất
và gia đình một người bạn thân đã vào được phi
trường Tân sơn Nhất, chuẩn bị lên máy bay di
tản... Bất ngờ có chuyện lộn xộn xảy ra tại phi
trường và có việc cần thiết, anh chị Tuất phải
dẫn cháu bé ra ngoài hàng rào…Đến khi đựơc
cho phép lên máy bay thì gia đình anh Tuất
không vô đựơc vì hàng rào đã khóa chặt! nhìn

Chị Xuân; các anh Bích, Tuất, Xuân
Chị Thạch, anh Tuất, chị Tuất, anh Hứa, chị Xuân, anh
Xuân, anh Bích, anh Thạch

Anh Tuất đã thú nhận mấy lần trước đến
Paris đều “trốn” không cho biết tin ngoại trừ
gặp anh chị Lê ngọc Thạch, bạn học cùng khóa
mà thôi! Kỳ này không tránh được vì đã bị “níu
áo” từ Cali khi chuẩn bị lên đường đi Ý đại Lợi
để tham dự một chuyến du lịch bằng tàu thủy _
đi Croisières viếng các nước miền Tây biển Địa
Trung Hải …
Trong dịp hội ngộ , anh Tuất rất rất lấy làm
cảm động , vui mừng cho hay: đã quen biết anh
Bích 50 năm về trước; anh Xuân, anh Hứa 35
năm…bây giờ mới được gặp lại…
Suốt buổi họp mặt, anh chị em đã kể
chuyện xưa, nay...đặc biệt là vào những ngày
trước và sau ngày 30/4/75; di tản, đi tù cải
tạo….vựơt biên … Anh Tuất có tiết lộ một
chuyến “di tản hụt” mà ai cũng lấy làm ngạc

thấy gia đình anh bạn lên máy bay mà tiếc hùi
hụi…Nghe chuyện ai cũng tiếc cho anh chị
Tuất và đều bảo là con người ta có số mạng,
ngay cả vấn đề sống chết, cổ nhân cũng đã từng
bảo:
Thọ yểu mạc phi mệnh
Cùng thông cát hữu thì …
Xin tạm dịch:
Chết yểu sống lâu chi chẳng mạng
Vận cùng vận đạt đều có thì …
Anh Tuất có nói đến những chuyến du lịch
đặc biệt, rất hào hứng như đi DUBAI ngủ
khách sạn 7 sao! đi Croisières, sống thoải mái
hàng tuần … trên chiếc tàu thuỷ 8 tầng, cabine
đựơc bảo vệ cẩn mật không cho người ngoài
(kể cả thân nhân như con cái) được đột nhập!
Anh chị Tuất trông khỏe mạnh và trẻ hơn
tuổi nhiều, luôn luôn vui tươi và năng động; đã
từng đi du lịch rất nhiều nơi và tận hưởng cuộc
đời... Tôi nghĩ là anh chị Tuất đã áp dụng triệt
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

để lời khuyên khôn ngoan của RONSARD, thi
sĩ Pháp thế kỷ 16:
“Vivez si vous m’en croyez ,
N’attendez pas à demain
Cueillez dès aujourd’hui les fleurs de la
vie…”

Các anh Xuân, Tuất, Thạch; các chị Thạch, Tuất

CẢM ĐỀ
Các chị Thạch, Tuất, Xuân và anh Bích

"LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH"
TRONG DỊP XUÂN VỀ

Đỗ Hữu Hứa

(Nhâm-Thìn 2012)

Họp Mặt AHCC Paris 2012

Thân ái tặng Bạn Hiền Đỗ-Hữu Hứa

Xuân Nhâm Thìn

và Các Bạn Công-Chánh

Mỗi năm họp mặt một lần

"Lá Thư Công-Chánh" chuyển trao nhau

Năm nay RỒNG lại có phần vui say.
Bây giờ còn thấy nhau đây
Ngày mai biết có như vầy nữa không
Cuộc đời sắc sắc không không
Tuổi già đất khách Thu Đông lạnh lùng
Quê hương thăm thẳm nghìn trùng

Tâm-sự đầy vơi buổi bạc đầu.
Ôn những mộng mơ thời tuổi trẻ ...
Nhắc bao toan tính chuyện mai sau ...
Vui Xuân đất khách , ai trăn trở?
Đón Tết quê nhà, ai xót đau?
Mượn Lá Thư Xanh cùng bạn hữu,
Vòng tay Công-Chánh nối năm châu!

Ngày qua tháng lại nhớ nhung mỏi mòn
Hương Bình Nguyễn Phước

4 - 1 - 2012
N-Đ-C

