Little Saion – ngày 13 tháng 2 năm 2011
(Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Tân Mão)
Qua nhiều ngày mưa bảo thật lớn, tuyết rơi
thật nhiều khắp các Tiểu Bang trên nước
Mỹ. Tại California thí khác. Ban đêm tiết
trời hơi se lạnh, nhưng ban ngày thì nắng
ấm, thật đúng cái tên gọi “Nắng Ấm Cali”.
Hôm nay khí hậu thật ấm áp rất thích họp
cho các buổi họp mặt Mừng Xuân của nhiều
Hội Đoàn, Đòan Thể. Dù rằng nhiều Hội
Đoàn khác cùng tổ chức trùng ngày và giờ
với Hội Trà Vinh, nhưng mới 9 giờ 30 sáng
đã thấy nhiều đồng hương ở xa đã đến phụ
với Ban Tổ Chức treo banners, sắp xếp bàn
ghế, kể cả việc chưng dọn bàn thờ tổ quốc.
Điều nầy chứng tỏ đồng hương và Ban Chấp
Hành của Hội cùng một lòng, đoàn kết thật
chặt chẻ. Được biết Hội Ái Hữu Trà Vinh rất
vững mạnh với 725 hội viên chánh thức
thường xuyên lien lạc và cập nhựt hóa địa
chỉ mỗi khi thay đổi. Có lẽ cũng vì quá cận
Tết, nhiều đồng hương về quê VN ăn Tết
chưa trở lại kịp trở lại nên chỉ có khỏan 190
đồng hương hiện diện hôm nay taị Nhà hang
Paracel, địa chỉ số 15583 Brookhurst St.
Westminster, CA 92683.Bắt đầu khai mạc là
những hồi trống dồn dập hòa với tiếng pháo
vui tươi của đoàn lân từ ngoài nhà hang
bước vào. Ban Tổ Chức muốn đây là tượng

trưng cho Vui Tươi, Hạnh Phúc sẽ đem lại
cho mọi người. Đoàn lân 3 màu nói lên về
“Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hoà” , 3 yếu
tố thành công cho mọi tổ chức và tất cả mọi
người. Ô. Nguyễn Văn Vui, Trưởng Ban Tổ
Chức tuyên bố khai mạc và đọc sơ lược
chương trìnhmừng Xuân Tân Mão của Hội
Aí Hữu Trà Vinh. Sau phần nghi thức khai
mạc, chào cờ Mỹ Việt là lễ niệm hương đầu
năm. Ông Hội Trưởng và 3 vị bô lảo với
quốc phục chỉnh tề trịnh trọng lên bàn thờ
khấn vái trong khi các đồng hương cùng
đứng lên một cách trang nghiêm, càng làm
tăng thêm sự trịnh trọng của buổi lễ. Sau
phần chúc xuân bằng tiếng Việt của Ô. Hội
Trưởng, Ô. Trần Sinh đại diện Hội chúc Tết
bằng tiếng Hoa và Ô. Thomas Trung chúc
Tết bằng tiếng Khmer. Tất cả phối họp nhịp
nhàng làm cho người hiện diện cảm thấy sự
đoàn kết thương yêu nhau của ba sắc tộc
chánh ở xứ sở chùa tháp nầy. Liên tục
chương trình là phần Chúc Thọ cho các vị
cao niên. Năm ngoái, Ban Tổ Chức chọn
những người hơn 75 tuổi, năm nay tăng lên
là 77, vậy mà tổng số lên tới 19 nguời. Các
cụ được các thiếu nữ trẻ , thật xinh của thế
hệ thứ hai, thứ ba lên trao tặng bông hồng và
BằngChúc Thọ được in bằng loại giấy thật
đẹp. Tiếp theo các em nhỏ dưới 12 tuổi cũng
được các cụ lì xì. Không khí thật trịnh trọng
và vui tươi với thân nhân, ai ai cũng muốn
có một hoặc nhiều hình để kỷ niệm trong giờ
phút đặc biệt nầy, nên những tia chớp của
máy chụp hình liên tục sáng lên chiếu về các
cụ, các em nhỏ. Mở đầu phần văn nghệ là
bản “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình
Chương do Ban Tổ Chức và ban văn nghệ
Ngọc Khánh họp ca. Đoàn lân lại múa biểu

diển và chào mừng đồng hương lần thứ hai.
Lần thứ hai nầy đoàn lân đi từng bàn, từng
bàn để chúc Tết, đểnhận lì xì để đón nhận
hững tràng pháo tay lớn hơn pháo Têt. Được
biết đoàn lân của Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên
đã đóng góp giúp vui cho Hội Aí Hữu Trà
Vinh liên tục 7 năm qua nên đồng hương rất
quý mến và ngưởng mộ. Nói đến Trà Vinh,
người ta nghỉ ngay là xứ chùa tháp, không
một tỉnh nào ở VN lại có nhiều chùa Khmer
hơn Trà Vinh. Hơn 300 chùa là nơi tập trung
các buổi sinh hoạt, văn nghệ. Vì vậy vũ điệu
“Lam Thôn” không thể thiếu trong các buổi
sinh hoạt nào. Hôm nay vũ điệu Lam Thôn
với áo dài VN, bộkimonoNh ật Bản của các
cô hòa với các cụ trong bộ quốc phục VN và
đồ Weston họp nhau thật ly kỳ sinh động.
Liên tục văn nghệ là màn hoạt cảnh “Hoa
Anh Đào” do đoàn Vũ Ngọc Khánh phụ
trách, thật công phu, y phục thật mới, đẹp
theo đúng kiể của xứ Phù Tang càng làm
cho người ngưởng mộ them thích thú. Bao
nhiêu ống kính lại tập trung vào đoàn vũ.
Những tràng pháo tay liên tục, thật to tưởng
chừng như bể cả nhà hàng Paracel. Ca sĩ
Hoài Nhơn, Thu Thuỷ, Khánh ngọc và các
ca sĩ của Tỉnh Nhà liên tục trình diển xen kẻ
với các phần quà xổ số lấy hên đầu năm, vừa
nhăm nhi một tí rượu với thực đơn của nhà
hàng vừa trò chuyện với bạn bè, người thân
đã bao ngày mới gặp lại, vừa chúc Tết cho
nhau những lời thật tốt lành cho năm mới,
thật không gì hạnh phúc bằng những giây
phút nầy. Ngoài xổ số, Hội còn gây quỷ
bằng cách bán đấu gía chai rượu Cardon
Blue mà xuất xứ từ buổi tiệcMừng Xuân
năm ngoái. Chủ nhân, anh Huỳnh Kim Tiến
cố ý để lại, cố ý giúp vui cho mọi người hiện
diện hôm nay. Cuộc đấu giá thật hào hứng,
sôi nổi đem về cho Hội $360 tăng thêm cho

ngân quỷ. Cuối cùng Anh Chị Lê Trung
Trinh từ Texas qua là sở hữu chủ. Mọi
người vui vẻ nói rằng: “Mình ở Nam Cali là
xứ sở vừa hiếu khách vừa nhường khách.
Năm rồi mình nhường quyển Đặc San số 1
với gía $400.00 thì năm nay mình cũng
nhường cho khách chai rượu đầu năm cho
vui vẻ cả làng” Trên nét mặt mọi người đều
vui tươi hứa hẹn một năm mới được tràn đầy
An Khang, Hạnh Phúc. Văn nghệ vẫn còn
đang tiếp diển, ca sĩ do Hội mướn chưa kịp
lên hát thì đã đến giờ chia tay. Thật là lưu
luyến, phải hẹn lại ngày gặp nhau trong dịp
hè. Năm nay Hội dự định sẽ tổ chức Họp
Mặt Hè tại Mile Square Park vào ngày Chủ
Nhựt 17 tháng 7 DL- 2011.
Nguyễn Văn Nhựt.

