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Lúc 11:50 AM ngày Thứ Bảy, 17-12-2016, các 
Ái hữu Công Chánh (AHCC) tại thành phố 
Houston Texas và thân hữu đã gặp nhau tại tư 
thất của AH (ái hữu) Nguyễn Văn Xá để hàn 
huyên. 

Đầu tiên là “Tiền đâu”: AH Nguyễn Văn Lộc 
đã, theo thông lệ, thay mặt chị Thủ Quỹ, gặp 
riêng từng người để thu Niên Liễm và Tiền 
Nuôi Dưỡng Lá Thư Công Chánh (LTCC); 
Nhờ có “thông lệ” này, mà, trong suốt 40 năm 
qua, AHCC Houston chưa có ai quên việc góp 
tiền nuôi dưỡng LTCC! 

Ngôi nhà của anh chị Xá quả là “Danh bất hư 
truyền”: vừa to lại vừa đẹp; Vườn sau thông 
với một mặt hồ rất rộng và rất đẹp; Do đó, AH 

Đoàn Kỳ Tường đã hô hào bà con ra sân sau, 
đứng bên bờ hồ, chụp hình lưu niệm (Phó 
nhòm đứng từ bờ hồ chụp vào) 

Hiện diện trong buổi họp mặt này là: 

Hàng đầu, từ trái quý chị: Xá, Tường, Đáng , 
Hảo, cô Tiên (Con gái cố AH Khiêm), Hội, 
Xuân, Khiêm, Huyến, Quý, Chu và anh Chu 

Hàng sau quý anh: Hảo, Quý, Xuân, Huyến, 
Lộc (Phó nhòm là AH Đoàn Kỳ Tường); Gia 
chủ Nguyễn Văn Xá đang bận thu xếp giàn âm 
thanh trên lầu nên không có mặt trong hình) 

Hàng đầu có 2 ngôi sao sáng chói tình thân 
AHCC: Chị Hà Văn Đáng và chị Huỳnh T. 



 

 

Khiêm: Hai Ái Hữu Đáng và Khiêm đã “đi 
trọn đường trần” từ nhiều năm nay, nhưng hai 
chị vẫn tham gia sinh hoạt với các anh chị em 
trong gia đình AHCC! Các chị làm thế vì nghĩ 
rằng “Sinh hoạt với những người mà chồng yêu 
mến cũng là một cách làm vui lòng người quá 
cố”! Thế mới biết hai AH Đáng và Khiêm đã 
yêu mến anh em AHCC biết bao nhiêu! Cũng 
xin chú thích rằng : Chị Huỳnh T Khiêm đã 
phải mua vé máy bay từ tiểu bang miền Bắc, để 
về tham dự buổi họp mặt này! Không những 
chị Khiêm đã có mặt, mà cả ái nữ của anh chị 
Khiêm cũng có mặt (Cô Tiên) và còn tham gia 
vào ban Tứ Ca trong chương trình Văn Nghệ! 

Sau mục chụp hình lưu niệm là mục hấp dẫn 
nhất: Thưởng thức tài nữ Công Gia Chánh của 
quý Ái Nữ và Dâu Hiền công chánh!  

 

Các khách mày râu đều đồng ý với nhau 
rằng:”Không có nhà hàng nào có thể nấu ngon 
bằng những bữa tiệc tất niên của AHCC” Có 
AH còn thêm: “Ngon thế này thì dù có chạy 30 
quãng đồng cũng xứng đáng”; Hoan hô quý 
giai nhân AHCC! 

Trong phần “Lời Chào mừng của Gia Chủ”, 
để thêm phần trịnh trọng, AH Nguyễn Văn Xá 
đã mời phu nhân lên đứng bên cạnh, trong khi 
nói lời chào đón!  

AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến đã thay mặt 
anh chị em, đáp từ và nhấn mạnh đến niềm 
hạnh phúc “Giữ cho Còn có nhau” của tuổi 
vàng xấp xỉ 80 bó của đa số các AH; 

Chị Nguyễn Quý Hội, thủ quỹ, đã lên máy vi 
âm, tường trình chi thu! 

Phần này chỉ dài đúng một phút, vì giản dị và 
minh bạch! Ai cũng nóng lòng mong bước vào 
mục vui vẻ hấp dẫn nhất: Đó là phần Văn 
Nghệ. 

Lần đầu tiên sau 40 năm, buổi Văn Nghệ 
AHCC năm nay bị thiếu vắng ban nhạc sống: 
ban nhạc Khải Hoàn! Lý do: Ông Đỗ Vịnh, anh 
ruột của hai nhạc công Đỗ Khải và Đỗ Hoàn 
mới vừa qua đời, nên hai anh Khải và Hoàn 
phải túc trực tại nhà quàn, lo tang lễ. Sau buổi 
hàn huyên, anh em AHCC chúng tôi cũng đã 
đến nhà quàn để chia buồn cùng tang quyến; 

Tuy không có ban nhạc, nhưng chúng tôi vẫn 
không bỏ qua phần Văn Nghệ; 

Trước những tin tức về ISIS ôm bom giết 
người, và tự sát, anh em chúng tôi đã tâm niệm 
rằng : “Tình yêu đây là khí giới, Tình thương 
đem về muôn nơi, Việt Nam, đây, tiếng nói đi 
xây tình người” do đó bài Việt Nam Việt Nam 
đã làm rung chuyển ngôi nhà đồ sộ của anh chị 
Xá! 

Phần đơn ca năm nay thì thật là “Đan lỗi thành 
múi trám”: Không có ban nhạc sống, nhưng 
nhà anh chị Xá lại có giàn máy Karaoke với 
142 ngàn bài hát!  Giàn nhạc ở trên lầu! cho 
nên, sau bài hợp ca, chúng tôi đã lên lầu! Gia 
chủ đã điều khiển giàn âm thanh để các AH 
cùng ca hát. 

Anh chị Xá đã đề nghị :Chuyển mục song ca 
của anh chị Xá từ mục số 1 xuống mục số 2 để 



 

 

anh chị có giờ chuẩn bị; do đó, chúng tôi đã lần 
lượt được nghe: 

- Lệ Thanh đơn ca: Bài Thánh Ca Buồn 
của Nguyên Vũ ;  

- Anh chị Xá song ca: Đám Cưới Đầu 
Xuân của Trần Thiện Thanh  

- AH Nguyễn Văn Lộc tâm sự: Không 
những ngày nay vẫn “còn vầng trăng soi 
giòng Hương, núi Ngự vẫn còn thông reo 
chiều buông , mà còn thiên tai lũ lụt và 
còn nhân tai Formosa, cho nên, anh Lộc 
vẫn còn thương, và thương nhiều hơn Duy 
Khánh!  

- AH Lộc đã để cả lòng mình vào lời ca cho 
nên bài hát Thương Về Miền Trung tự 
nhiên có “Thần”! không có danh ca nào đã 
diễn tả được lòng mình như thế!  Cử tọa đã 
nhiệt liệt hoan hô bài hát xuất thần này  
AH Hội Trưởng đã trình bày ý nghĩa sâu 
sắc về hai chữ “Tình Bạn”, nhất là tình 
bạn vừa cao niên, lại vừa tha hương  

- Chị Thùy Dương (chị Khoát) đơn ca bài 
Lá Thư của Đoàn Chuẩn và Từ Linh 

-  
- AH Vũ Quý Hảo đã ra bài toán mà chàng 

đã định giải trong suốt 60 năm qua: “100 
con trâu, 100 bó cỏ, Trâu đứng ăn 5, trâu 
nằm ăn 3, nghé hoa: 3 con ăn 1 bó; Hỏi có 
mấy con đứng, mấy con nằm và mấy con 
nghé” ; Mãi tới đầu tháng 12 năm 2016 
AH Hảo mới giải được ! Có lẽ Bài giả sẽ 
được gửi cho LTCC! Gọi là đố vui để 
tránh bệnh lú lẫn của tuổi già; 

-  
- Dr. Trương Ngọc Quý hát bài “Đôi Mắt 

Người Sơn Tây” của Phạm Đình Chương 
- Chị Hội hát Bài Tăng Gô Cho Em của 

Lam Phương 
- Cô Kiều Tiên hát bài Người Ngoài Phố 

của Anh Việt Thu 
-  
- Ban Tứ Ca: quý chị: Tường, Hảo, Hội và 

cô Tiên biểu diễn màn đặc sắc: vừa Ca vừa 
múa bài Nhớ Bến Đà Giang của Văn 

Phụng! Khán giả đã chấm điểm và cho 
rằng bài ca vũ này là số một! Hoan hô ban 
tứ ca! 

 
Hợp ca Lối Về Trường Lớn (Nhạc của Trịnh 
Hưng) 
 

- AH Nguyễn Đôn Xuân kể Chuyện vui 
-  
- Anh chị Đoàn kỳ Tường đã điều khiển 

mục vui nhất: đó là Bốc Thăm trao đổi 
quà do các AH mang đến! Nếu thiếu thì 
AH Đoàn Kỳ Tương sẽ xuất ra (Chàng 
luôn luôn chuẩn bị sẵn); Nếu thừa thì có 
người được hai món quà thay vì một. 

-  
- AH Hội Trưởng đã thay mặt anh em, tặng 

quà gia chủ và chúc mừng năm mới tới 
toàn thể AHCC và gia đình. 

-  
- Bài ca TẠM BỊÊT đã vang lên lúc 5:17 

pm: 
-  

“Ngày nay, anh em chúng ta nổi trôi 
xứ người mà lòng vẫn nhớ 
Nhớ quê hương ta đẹp tươi, ngàn năm 
kết thành một trời mộng mơ …./. “ 


