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Toronto 2012
Người ghi: Lê Văn Châu

Như thường lệ hàng năm Nhóm Ái Hữu
Công Chánh Toronto ñã tổ chức một buổi Họp
Mặt vào ngày 02 tháng 06 năm 2012. Nhóm Ái
Hữu Công Chánh Toronto tuy rằng nhân số chỉ
trên mười ñầu ngón tay nhưng vẫn còn tồn tại
từ năm 1975 cho ñến nay. Ngoại trừ ái hữu Lê
Sáu ñã sớm ra ñi về chốn vĩnh hằng, các ái hữu
còn lại tương ñối vẫn còn khỏe mạnh ñể tiếp
tục gặp gỡ vun xới tình ñồng môn. Quá phân
nửa số ái hữu bây giờ ñã ở vào tuổi bẩy mươi
hoặc trên và ñều nghỉ hưu, ái hữu Bửu Cơ là
người cao niên nhất ñã trên tám bó rồi nhưng
trông rất khỏe mạnh, gương mặt lúc nào cũng
hồng hào. Trong số ái hữu còn lại, một số ñã về
hưu và một số vẫn còn ñi làm.
ðặc biệt năm nay có sự thay ñổi về ñịa
ñiểm tổ chức cũng như thời gian. Vì các ái hữu
lớn tuổi ngại lái xe ban ñêm nên chúng tôi thay
ñổi thời gian tổ chức ban ngày thay vì ban ñêm.
ðịa ñiểm tổ chức cũng thay ñổi: chúng tôi ñã
gặp nhau tại một nhà hàng mới khai trương rất
khang trang là Viet House Restaurant nằm trên
ñường Dufferin St., vị trí có thể xem như tâm
ñiểm ñể các ái hữu dễ tìm. Các ái hữu phu nhân
lần này sẽ không phải lo nấu nướng các món ăn
như các lần trước mà chỉ ñến ñể thưởng thức
mà thôi.
Năm nay ña số các ái hữu ñều có mặt và
tương ñối ñến rất ñúng giờ là 12 giờ trưa.
Các ái hữu hiện diện như sau:
- A/h Bửu Cơ (Chị không ñi ñược vì ñầu gối
bị thấp khớp)
- A/h Nguyễn Văn ðề và chị
- A/h Hoàng Như Giao
- A/h Lâm Tháo
- A/h Nguyễn Khắc Cần và chị
- A/h Lê Mạnh Trấn
- A/h ðoàn Chí Trung và chị

- A/h Hoàng Thanh Thảo và chị
- A/h Kiều Văn Hà và chị
- A/h Phạm Ngọc Quỳnh
- A/h Lê Văn Châu và chị
Rất tiếc là ái hữu Hà Nguyên Bình vì bận
chuyện nhà nên không ñến tham dự ñược. Một
số ái hữu ñi một mình không có phu nhân ñi
kèm, có lẽ lâu lâu muốn ñi một mình cho thoải
mái chăng?
Buổi họp mặt diễn ra trong bầu không khí
vui vẻ và thoải mái. Vì là nhà hàng mới mở nên
chúng tôi thử kêu rất nhiều món như Bún Bò
Huế, Phở Bò, Bánh Tráng Cuốn Thịt Nướng
v...v... Khẩu vị cũng vừa miệng nên tương lai
có lẽ kẻ viết bài này sẽ trở lại ñây.
Sau ñó như thường lệ chúng tôi ñã góp tiền
ñể yểm trợ Lá Thư AHCC cho năm 2012. Tôi
có nêu lại vấn ñề bầu lại ñại diện cho AHCC
Toronto thì các ái hữu một lần nữa lại chỉ ñịnh
tôi (kẻ viết bài tường trình này) cố gắng ñảm
trách thêm một thời gian nữa. Chúng tôi ñã
chụp một số hình lưu niệm trước khi chia tay.
Buổi Họp Mặt ñã chấm dứt lúc 2 giờ chiều
trong sự luyến tiếc và hẹn gặp nhau trong năm
tới.

Các ái hữu và phu nhân
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Từ trái sang phải: các chị Hà, H.T.Thảo, Châu, Cần, ðề, Trung, Quỳnh

Hàng ñứng từ trái sang phải: Các anh Giao, Lâm Tháo, Bửu Cơ, H.T.Thảo, Châu, Cần, ðề, Trung và Trấn

Hàng ngồi từ trái sang phải: Các chị Hà, H.T.Thảo, Châu, Cần, ðề, Trung và Quỳnh

