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ÁI HỮU CC PHÁP HỌP MẶT
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
26-02-2012
ðỗ Hữu Hứa
Cũng như mọi năm, vào khoảng cuối tháng
hai Dương Lịch, có cuộc họp mặt AHCC Pháp
ñể mừng XUÂN

Chị Cẩm Thường, bút hiệu là Hương Bình
Nguyễn Phước, ñến giờ phút chót cho biết rất
tiếc không ñến tham dự ñược.

Anh ðoàn trần Nghị, anh Nguyễn xuân
Lang, anh chị Nguyễn văn Hướng: 4 vị này
mới gia nhập AHCC Pháp.

Trước ñó Chị Cẩm Thường có làm bài thơ
“Họp mặt AHCC Paris 2012 Xuân Nhâm
Thìn”, bài thơ này ñã ñược ñăng trên LTCC số
98 xuất bản tháng 2-2012
Anh Nguyễn văn Hướng (bút hiệu Hoài
Việt) có bài thơ sau, rất tiếc là anh Hướng
không ñem ra ñọc trong buổi họp mặt vì bản
tính khiêm cung của Anh.

Anh Chị Hồ minh Cảnh và ái nữ là cô Hồng
Rosalie từ thành phố ORLÉANS lên.

Tết Nhâm Thìn cảm tác

Cô Bích Châu, ái nữ của anh chị Trương
như Bích.

Thân tặng bạn hiền ðỗ Hữu. Hứa và các bạn
Công Chánh

ðặc biệt năm nay có thêm qúy vị tham dự:
Chị Cao tấn Tài, AHCC sau một thời gian
vắng mặt

Chị Lê thị Thiện.
Các vị thường xuyên tham dự: các anh chị
Trương như Bích, Lê ngọc Thạch, Hoa trường
Xuân; chị Phan văn Lâm; các anh Phạm ngọc
Qùy, Trần văn Thu, ðỗ hữu Hứa ..
Tổng số người tham dự là 20, khá ñông ñủ
so với các năm trước.

Nửa ñời người xa quê
Mỗi năm ngày Tết về
Nhớ làng xưa phố cũ
Lệ rơi lòng tái tê
Biết ngày nào Quê Mẹ
Lật ñổ ñược ñộc tài
ðường về quê thân ái
Mừng rỡ ñón chờ ai!
Tháng năm ta chờ ñợi
Quê hương một ngày vui
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Bắc Nam rộn tiếng cười
Trở về làng xóm cũ
Sống dưới mái nhà xưa
Là cuộc ñời tuyệt ñẹp
Mơ biết mấy cho vừa
Hoài Việt
Trong cuộc họp mặt anh chị em ñã hàn
huyên tâm sự, cười nói vui vẻ thoải mái ...vui
thật là vui!
ðến 16 giờ buổi họp mặt chấm dứt. Khi ra
khỏi Nhà hàng, anh chị em còn bịn rịn, hai
mươi phút sau mới thật sự chia tay và hẹn gặp
lại nhau vào Xuân năm tới …

Các anh Nghị, Bích, Thạch, Xuân

Các anh Thu, Nghị (ñứng), Qùy, Lang, Hướng,
Chị Huệ Châu (vợ anh Hướng)

Các chị Cảnh, Xuân, Lâm, Tài

Các anh Bích, Thạch, Xuân, Cảnh, Thu, Qùy,
Hứa (ñứng), Lang, Hướng
Các cháu Bích Châu, Hồng Rosalie; chị Cảnh

