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Phúc Trình buổi họp tất niên 2011
AHCC Houston TX
Vũ Quý Hảo
Buổi họp mặt tất niên năm nay đã được
tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật 18-12-2011
tại tư thất của AH Vũ Qúy Hảo, ở 24825
Magnolia Rd, Hockley TX 77447.
Tổ chức vào buổi trưa là một chuyện lạ đối
với truyền thống của gia đình Công Chánh
Houston TX! Lý do của sự bất thường này là:
tư thất của AH Vũ Qúy Hảo ở nhà quê, rất xa
thành phố, đường xá không đèn nên khó lái xe
vào ban đêm!
Biết công khó của các AH sẽ phải lặn lội
đường xa nên gia chủ đã trịnh trọng "Treo nơ
kết hoa" và viết biểu ngữ chào mừng AHCC
như hình đính kèm

Hình trên: AH Lê Thúc Căn (bên trái) và AH
Vũ Qúy Hảo (bên phải)
Tuy xa, nhưng nhìn vào số người tham dự,
người ta ắt phải khen ông Nguyễn Bá Học đã
nói thực đúng: "Đường đi khó, không khó vì
ngăn sông, cách núi, nhưng khó vì lòng người
ngại núi, e sông"!
Năm nay họp ở xa thành phố hơn 50 miles
thế mà số người tham dự vẫn lên đến 36 người
gồm:
AC (Anh Chị) Huyến (2), AC Độ (2), AC
Tường (2), AC Lê Thúc Căn (2), A Phan Điện
(1), Vợ chồng hai cháu Dũng (2), AC Hảo (2),
A Chu (1), AC Xuân (2), A Trường (1), Chị Hội
(1), AC Chương (2), AC Chí-Trung (2), Chị
Thu Cúc (1), AC thân hữu Phạm Văn Sỹ (2), Cô
Ngọc Ánh (1), Cô Mai (1), A Đỗ Hưng (1),

Cháu Tiên (1), A Toàn (1), A Khải (1), A Hoàn
(1), vợ chồng cháu Huyền và hai con (4).
Chú Thích: Tuy không tới tham dự được,
nhưng qúy AH sau đây vẫn ưu ái gửi chi phiếu
đóng niên liễm và tiền nuôi dưỡng LTCC:
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Kim Khoát, Nguyễn
Văn Xá, Bùi Hồng và bà quả phụ Hà Văn
Đáng; Hoan hô qúy AH vắng mặt này! Sở dĩ
được như vậy là nhờ ở hai yếu tố:
1) Lòng yêu mến của qúy vị ấy đối với
AHCC.
2) Lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ của AH Tổng Thư
Ký trong thư mời họp:
"Nếu qúy vị nào không tới tham dự được thì
cũng xin nhớ gửi chi phiếu đóng góp NIÊN
LIỄM và NUÔI DƯỠNG LTCC" (Nhỏ nhẹ
nhưng rất hữu hiệu, phải không qúy AH?)
Hoan hô AH Tổng Thư Ký.
Thủ tục đầu tiên vẫn y như truyền thống cũ
"Tiền đâu?": Tiền niên liễm và tiền nuôi dưỡng
LTCC; Mọi người đều đã quen, nên mục này
đã được diễn tiến trong yên lặng và chớp
nhoáng.
Phần hấp dẫn nhất vẫn là "Thưởng thức tài
Nữ công gia chánh của qúy ái nữ và dâu hiền
Công chánh". Cả năm mới có một lần nên qúy
giai nhân đã thi nhau mang hết sở trường ra thi
thố! Vì vậy anh em mày râu chúng tôi chỉ có
một việc để làm: Xuýt xoa khen ngon bằng cả
hành động lẫn lời nói! Không có nhà hàng nào
sánh bằng! Nếu qúy AHCC năm châu thế giới
không tin thì xin hãy ghé thăm Houston vào
cuối tháng 12 mỗi năm, chúng tôi sẽ thu xếp để
buổi họp AHCC phù hợp với lịch trình của qúy
AH; Sau khi tham dự buổi họp tất niên của
AHCC Houston, chắc chắn qúy AH sẽ phải
khen "Quả là danh bất hư truyền".
Sau "Lời chào mừng của gia chủ", và "Đáp
từ của AH Hội Trưởng", là mục "Tường Trình
Chi Thu" của AH Tổng Thư Ký Nguyễn Văn
Độ; Các AH chỉ muốn thông qua mục này,
nhưng AH Tổng Thư Ký cố nài xin chỉ 60 giây
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để tường trình cho hợp lệ; Chưa đầy 59 giây thì
chúng tôi đã khoan khoái nghe câu: "Chúng ta
còn dư tiền"! Tiếng vỗ tay vang nhà như nhắc
nhở "Chúng ta hãy bước vào mục hấp dẫn hơn:
mục Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn".
Mở đầu chương trình, mọi người đều hứng
khởi hướng về quê hương với nhạc bản Việt
Nam Việt Nam; Ban nhạc Khải Hoàn đã bay
bướm phụ hoạ bài ca nên nghe rất hùng tráng!
AH Hội trưởng cao hứng lên máy vi âm
nhắc nhở anh em hai điều:
1) Họp tất niên tại tư gia, và có ban nhạc
sống giúp vui, trong suốt hơn 20 năm nay, thực
là một điều đáng tự hào của AHCC Houston.
2) Họp nhau, không những vì vui, không
những vì muốn giữ cho còn có nhau, nhưng còn
để yêu đời hơn, yêu người hơn ! Do đó, khi gặp
nhau thì chúng ta hãy cho nhau nụ cười";
Khán thính giả giật mình ngạc nhiên vì khi AH
Huyến vừa nói tới 2 chữ "nụ cười" thì có hai
giai nhân nhảy lên máy vi âm, một đứng bên
phải, một đứng bên trái, AH hội trưởng của
chúng tôi bị "lạc giữa hai hoa"!

Ban Tam Ca " Ngọc Huyến, Lệ Thanh và
Thu Cúc" đã làm anh em chúng tôi rất chú ý tới
một chân lý hiển nhiên nhưng thường bị lãng
quên:
"Khi anh đến, hai bàn tay không
Khi tôi đến, đôi chân trụi trần
Ta chẳng có chút gì đeo mang
Sao bây giờ, nặng gánh trần gian?"
Sau khi nghe bài hát này, trong chốc lát,
chúng tôi đã cùng nhau "Quẳng gánh lo đi mà
vui sống";
Hai cháu ngoại của anh chị Hảo đã làm cho
buổi họp mặt vui thêm khi cháu Gregory (5
tuổi) lên hát bài: Randolph red-nose Reindeer
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và cháu Alex (7 tuổi) hát bài Merry
Christmas;
Tiếp theo bài Merry Christmas là màn biểu
diễn đàn tranh:
Tuy:
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
"Mất nàng Tô Thị, còn chùa Tam Thanh"
(Mất Nàng Tô Thị vì cách đây vài năm,
chính quyền đia phương đã bán quả núi đá vôi,
trên đó có tượng Tô Thị Bồng Con, cho một
công ty xi măng Đài Loan; Hòn vọng Phu đã bị
san bằng để lấy đá vôi.
Nhưng hôm nay, nhạc sư Ngô Ngọc Toàn
(Chuyên dạy đàn tranh tại Houston TX) say sưa
dẫn khán thính giả trở lại với cả ba bài Hòn
Vọng Phu 1, 2 và 3! Đã từ lâu lắm, người Việt
xa quê mới được nghe lại tiếng đàn tranh và ba
bài ca đã làm nên tên tuổi cho nhạc sỹ Lê
Thương!
Tiếng vỗ tay chưa dứt thì Lệ Thanh đã làm
thổn thức lòng người bằng bản Nhạt Nhoà để
nghe Tuấn Khanh kể chuyện: nước mắt chia ly
đã làm nhạt nhoà cảnh vật bên giòng sông
Seine!
Thân Hữu Đỗ Hưng đã biểu diễn màn ảo
thuật độc đáo: Chàng đưa ra cho khán giả một
sấp nhiều hình vẽ trên những phong bì nhỏ;
Một khán giả rút ra một hình và giơ cao cho
toàn thể cử toạ cùng xem trong khi chàng Đỗ
Hưng quay mặt đi chỗ khác; Lạ lùng thay! Đỗ
Hưng đã đoán đúng những hình đã được rút ra!
Dĩ nhiên trước khi đoán, chàng Đỗ Hưng đã
phải khấn hoặc đọc thần chú thật to cho mọi
người đều nghe rõ! Câu thần chú rất dài, nhưng
trong đó có "Sadam Husen" và "Bin Laden"!
Mọi người đã lăn ra mà cười khi nghe đọc thần
chú, nhưng chẳng ai đoán ra :"Bằng cách nào
mà Đỗ Hưng lại đón đúng 100% như vậy!"
Tiếp theo là:
Anh chị Chí Trung & Ánh Phi đã song ca
bản Yêu Mãi Ngàn Năm của Nguyễn Ngọc
Thiện và Tùng Châu
Chị Thu Cúc với Bài Thánh Ca Buồn
Chị Nhã Hương (Phu nhân của Nha Sĩ
Phạm văn Sỹ) với bản Chiều Giáo Đường
Anh Phiêu Du (tức Nha Sĩ Phạm Văn Sỹ)
với Bản Tình Ca Mùa Đông
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Sau phần giải lao là hài kịch "Khép Kín
Cửa Lòng" do ái nữ Công Chánh: chị Hội, và
hai nàng dâu Công Chánh: Chị Tường và chị
Hảo cùng sáng tác, đồng đạo Diễn, và đồng
diễn kịch;
Vì thì giờ có hạn nên MC đã đành phải xin
lỗi nhiều AH để cắt bỏ nhiều mục đã ghi trong
chương trình.

Qúy chị: (Từ trái qua phải): Chị Xuân, Chị Độ,
Chị Huyến, Chị Hội, Chị Hảo, Chị Tường, và
Chị Thu Cúc.
Tuy đã cắt bỏ nhiều mục, nhưng chúng tôi
không dám cắt bỏ phần đóng góp của cô Thuỷ
Tiên, ái nữ và là người đại diện của Bà Quả
Phụ Huỳnh Tấn Khiêm! Như qúy AH năm
châu đều biết, AH Huỳnh Tấn Khiêm của
chúng ta đã bỏ mình trên đường tìm tự do! Chị
Khiêm đã đơn chiếc, thay chồng, nuôi dạy các
con và vô tình, chị và các cháu đã tới Houston
Texas; Chị đã tìm tới anh chị em AHCC để
được "nhìn thấy các đồng môn cuả chồng mà
nhớ đến chồng, cho lòng mình ấm lại"; AHCC
chúng ta, ai nghe lời tâm sự ấy mà lòng không
cảm động! Chúng ta là những người:
"Cốt sắt, không hoen hồn thơ nhẹ
Nhựa đường, chẳng lấm nghĩa tình sâu"
thì sao khỏi ngậm ngùi, liên tưởng tới Bà Mẹ
Gio Linh, sau khi con của bà bị Tây đem ra
giữa chợ cắt đầu. Bà đã gọi những đồng đội cuả
con:
"Con , con, con ơi!
Uống hết bát nước đầy,
Ngày một ngày hai, con nhớ ghé chi đây"
"Nhìn đồng đội của con, để nhớ con" nào
có khác gì với "Nhìn đồng môn của chồng, để
nhớ chồng". Mấy năm gần đây, chị Khiêm phải
di chuyển qua tiểu bang khác, nhưng chị Khiêm
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đã nhiều lần cử cháu Thuỷ Tiên làm đại diện
mỗi khi có họp mặt AHCC tại Houston Texas;
Năm nay, cháu Thuỷ Tiên đã mang theo
một câu đố và một món quà để, theo cháu Tiên
nói, hễ ai đoán trúng thì người ấy được phần
thưởng này; Câu đố ấy là:
"Khi chết, người ta nghĩ gì ?"
Không một ai trong chúng tôi đoán trúng!
Chúng tôi cũng xin đố qúy độc giả hãy thử
đoán xem sao.
Sau một lúc lâu, mọi người đều chịu thua,
thì cháu Thuỷ Tiên mới dõng dạc tuyên bố:
"Vì không ai đoán đúng, nên món quà này
sẽ được bỏ vào thùng quà bốc thăm"! Chúng tôi
đều trả lời: "OK! nhưng cháu hãy trả lời giúp
các chú các bác đi: Khi chết, người ta nghĩ gì ?"
Cháu Tiên nói:
"Dễ lắm! Khi chết, người ta nghỉ thở"
Mọi người đồng thanh "ồ" một tiếng! Thì ra
cái ngoắt ngoéo nằm ở giữa dấu hỏi (?) và dấu
ngã (~)! AHCC Houston đã nhắn lời cảm ơn
chị Khiêm và hy vọng rằng: Vào dịp AHCC
họp tất niên năm 2012 sẽ có chị Huỳnh Tấn
Khiêm đích thân tham dự.
Cùng một tâm tình như chị Huỳnh Tấn
Khiêm, bà quả phụ Hà Văn Đáng cũng đã gửi
lời chúc mừng buổi họp thành công và đã đóng
góp tiền nuôi dưỡng LTCC và niên liễm như đã
nêu trên; Hoan hô chị Hà Văn Đáng.
Bài hợp ca Lối Về Trường Lớn ( Nhại bài
Lối Về Xóm Nhỏ của Trịnh Hưng) đã được anh
chị em hát vang để nhớ lại những ngày còn cắp
sách:
1- Về đây ta vui hát khúc hoan ca(2)
2- Tình Công Chánh trường xưa thêm đậm
đà(2)
3- Thời sinh viên hiện ra vui thú quá(4)
4- Giờ Topo mang máy vác trên vai(2)
5- Cầu đa giác vòng sao cho thật liền(2)
6- Tận cùng sao cho đúng chỗ đầu tiên(4)
7- Có(2) rất nhiều môn(2)
8- Dùng phương thức toán thật xôm(3)
9- Cũng(2) có nhiều phen(2)
10- Làm projet xuốt ba đêm liền(3)
11- Lúc(2) tính Bê tông(2)
12- Sắt vừa chêm đúng chỗ bị căng(3)
13- Vẽ rồi ta ký xuống là xong(3)
14- Trông ngày xây cất vui thành công(3)
15- Chiều hôm nay, tuy sống rất xa quê(2)
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16- Từ muôn hướng bọn ta vui tìm về(2)
17- Họp nhau đây tình thân thêm thắm thiá(4)
18- Cầm tay nhau ta chúc chữ “An Khang”(2)
19- Hề khanh tướng bọn ta không còn màng(2)
20- Gặp nhau đây niềm vui như loé sáng(4)
AH Nguyễn Đôn Xuân kể chuyện vui như
thông lệ; Có thể nói anh Xuân có một kho
chuyện vui vô tận; AH nào muốn nghe, xin hãy
gọi cho AH Nguyễn Đôn Xuân.
Tiếp theo là AH Tổng Thư Ký đã thay mặt
anh chị em tặng quà tới gia chủ; AH Hội
Trưởng tặng quà Ban Nhạc Khải Hoàn.

Phần rút thăm trao đổi quà lấy hên do anh
chị Mạnh Thường Quân Đoàn Kỳ Tường phụ
trách; Mặc dù mỗi gia đình đều có mang theo
một món quà để tập trung rồi rút thăm trao đổi
nhưng AH Đoàn Kỳ Tường còn cẩn thận, sắm
thêm rất nhiều quà !
Gia chủ Lệ Thanh (Chị Vũ Qúy Hảo) cũng
bắt chước anh chị Đoàn kỳ Tường, cũng dành
máy vi âm:
"Thưa qúy anh chị, Lão Tử nói: 'Người
giàu, khi chia tay thì cho nhau vàng; Người trí,
khi chia tay thì cho nhau Lời, Chúng tôi là nhà
nông, ở nông trại, khi chia tay thì chúng tôi xin
tặng mỗi gia đình một chậu cây cảnh".
Thế là không những các AH có từ hai tới
bốn món quà rút thăm mà còn có thêm một
chậu cây cảnh nhỏ mang về trồng để lấy hên.
AH Hội Trưởng đã lên máy vi âm để: chúc
tết, tóm tắt những hoạt động của AHCC trong
năm qua và, tuyên bố buổi họp tất niên cho
năm 2012 sẽ được tổ chức tại tư Thất của tân
Hội viên Lê Thúc Căn!
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AH Hội trưởng vừa dứt lời thì một giọng
cất cao:
"Ngày nay, anh em chúng ta nổi trôi xứ
người mà lòng vẫn nhớ"
Mọi người cùng hát theo:
"Nhớ quê hương ta đẹp tươi, ngàn năm kết
thành một trời mộng mơ"
"Nhớ nhau nên ta hằng mong: rồi đây
chúng ta còn họp nhau nữa"
"Chúc cho anh em chị em cùng nhau ra về
đều được bình an".
Năm nay, đặc biệt là khi hát bài Tạm Biệt,
ngoài sự phụ hoạ hoà âm của Ban Nhạc Khải
Hoàn, người ta còn nghe tiếng Khẩu cầm réo
rắt của AH Đoàn kỳ Tường.
Bài ca Tạm Biệt vang lên lúc trời đã nhá
nhem, nhưng, lòng mọi người đang rực sáng:

Chia tay, chẳng muốn bước mau
Vui, vì ta đã cho nhau nụ cười./.
Ba người ngồi riêng: Chị Độ, anh Độ và chị
Tường
Hai người ngồi hàng đầu: AH Lê Thúc Căn và
Đỗ Hoàn ( bị khuất một nửa)
Hàng thứ nhì từ trái: Phiêu Du Phạm Văn Sỹ,
chị Sỹ,Chị Huyến (Bị lấp sau chị Tường) , Ah
Phan Điện (Từ VN qua thăm), AH Xuân, AH
Trường , Tân AH Huỳnh Kim Chương
Hàng sau cùng: Cô Ánh, cô Mai, Thu cúc (Lấp
sau AH Phan Điện), chị Xuân, Ánh Phi, Chí
Trung, và cháu Thuỷ Tiên./.

