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Lão Gà Tre - Hội Chợ Xuân Tại Traders Village 
 
Hội chợ Xuân Bính Thân của Cộng Đồng NVQG Hạt Tarrant năm nay đã được tổ chức tại 
Traders Village, 2602 Mayfield Rd. Grand Prairie, Texas vào ngày Thứ Bảy, 6-2-2016, tức là 
ngày 29 tháng Chạp Ất Mùi. 
Chương trình khai mạc bắt đầu từ 10:15 sáng. Bốn con lân của GĐPT Từ Đàm xuất chiêu theo 
chiêng trống tùng xèng, hòa lẫn trong tiếng pháo nổ đinh tai, rộn ràng chào đón quan khách hiện 
diện mừng Xuân Bính Thân trong giá lạnh. Mặc dù có tí nắng ban mai lấp lánh bên ngoài 
building, nhưng không đủ sưởi ấm hội trường “bán lộ thiên” với hàn độ khoảng 36 F; đó là chưa 
nói tới từng cơn gió bấc, từ đàng sau sân khấu, lùa vào bên trong hội trường khiến cho bà con 
tham dự lạnh run lên cầm cập như đang ngồi trước tủ đá lạnh. 
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Lạnh! Nhưng chương trình nghi lễ của toán Quốc Quân Kỳ /Hội Thủ Đức đảm trách, do MC 
Nguyễn N Sơn điều khiển với tiếng thét “Cơ bản thao diễn”làm vang dội khắp hội trường, một 
cách nào đó, cũng khiến cho bà con cảm thấy bớt lạnh. 
Sau nghi lễ, anh Hà Thúc Thanh, trưởng ban điều hành, sơ lược về truyền thống ngày Tết 
Nguyên đán, ngày lễ cổ truyền của dân tộc Việt bằng hai thứ tiếng Anh/Việt. Ban nghi lễ cổ 
truyền của các cụ cao niên đã hành lễ dâng hương, chuốc tửu, tuy ngắn gọn, nhưng rất trang 
trọng trước bàn thờ Tổ Quốc. 
Tiếp theo là phần giới thiệu quan khách Mỹ Việt, Liên Hội CCS-VNCH - DFW và các Hội đoàn 
Ái hữu trong vùng hiện diện. Sau đó là lời phát biểu của các vị dân cử như Thị Trưởng vùng 
Arlington, ông Jeff Williams, ông Andy Nguyễn, Tarrant county Commissioner và Dân biểu Bill 
Zedler (TX). Phía Việt Nam còn có phần phát biểu và chúc tết của ông Nguyễn Hữu Duyệt, LHT 
Liên hội CCS-VNCH-DFW; cô Nhi Bùi (giới trẻ) đại diện cộng đồng phát biểu và một vài thân 
hào nhân sĩ hiện diện trong vùng chúc Xuân. 
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Trong dịp này, các vị ứng cử viên (CH) đang vận động ứng cử vào các chức vụ như thẩm phán, 
chánh án… trong quận Tarrant cũng được giới thiệu tới cử tri gốc Việt tại địa phương. Một điều 
đáng ghi nhận là trong nhiều năm gần đây, con số cử tri gốc Việt đã gia tăng tỷ lệ đi bầu, nghĩa 
là bà con đã làm bổn phận công dân khá tích cực, khiến cho chính giới của lưỡng đảng Dân Chủ- 
Cộng Hòa bắt đầu chú tâm vào những sinh hoạt cộng đồng gốc Việt và Á châu nói chung. Tuy lá 
phiếu của chúng ta vẫn còn nằm trong tỷ lệ thiểu số, nhưng khả năng đóng góp tác động vào vị 
trí của các dân cử địa phương không phải không hữu hiệu trong trường hợp khi ứng viên A chỉ 
cần năm, mười lá phiếu để thắng ứng viên B. 
Chương trình văn nghệ cũng rất phong phú, ngoài phần đơn ca, hợp ca của các tài danh địa 
phương từ các hội đoàn cựu quân nhân, còn có ban ca vũ nhạc kịch Sân Khấu Nhỏ, Võ Đường 
Bạch Hổ Sơn Quân, Hội Thánh Tin Lành Grand Prairie, Gia Đình Phật Tử Chùa Từ Bi, Nhà 
Thiết Kế Áo Dài Mai Anh, Ban Nhạc Black Stone và các thiện nguyện viên đã cống hiến những 
tiết mục văn nghệ rất xuất sắc và thích thú. 
Buổi sáng, số khách Mỹ về sớm sau phần nghi lễ, nhưng xế trưa, khi nhiệt độ tăng dần, gió bấc 
ngưng thổi, thì bà con cũng tới tham dự, thưởng thức chương trình văn nghệ đông hơn. Tuy vậy, 
nhiều người vẫn góp ý kiến: “Cộng đồng không nên tổ chức Tết ngoài trời, (lộ thiên) hoặc ‘bán 
lộ thiên’ như ở Traders Village nữa, kinh nghiệm nhiều năm trước đây, cho thấy năm nào thời 
tiết cũng lạnh như thế trong dịp Xuân về Tết đến. Vì vậy, cũng nên tìm một địa điểm khác, hoặc 
một cách nào đó, có thể tìm ra giải pháp tốt hơn cho bà con vui Xuân hàng năm mà không phải 
chịu lạnh như hôm nay.” 
 
Hội Xuân & Tết Nguyên Đán Tại Asia Times Square (ATS) 
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Năm nào khu Hồng Kông Mall & ATS cũng tổ chức rất thành công Chợ Hoa trong dịp Tết 
Nguyên Đán. Nhiều năm trở lại đây, sau khi hoàn tất xây cất ATS, nhiều cơ sở thương mại của Á 
châu (nói chung) đã vào mở nhiều cơ sở thương mại như nhà hàng, ballroom ca nhạc, và các dịch 
vụ khác v.v... đã hấp dẫn khách hàng Á châu cũng như người bản xứ tới thăm viếng, thưởng thức 
những món ăn ngon miệng, mua sắm những sản phẩm nhập cảng từ các quốc gia Á châu như 
Nhật, Nam Hàn, Đài Loan v.v... 
Khu ATS ngày nay đã trở nên một trung tâm thương mại sầm uất tại vùng Grand Prairie, nằm sát 
bên hông TP Arlington, nơi có rất nhiều cư dân người Việt sinh sống. Bằng chứng rõ ràng là Hội 
Chợ Xuân của ATS năm nay đã tổ chức vào 2 cuối tuần liên tiếp, từ tất niên Ất Mùi đến tân niên 
Bính Thân, gồm nhiều tiết mục sinh hoạt văn nghệ của các sắc dân Á châu đóng góp, rất phong 
phú. Dĩ nhiên người Việt tại địa phương DFW đã đóng góp, trình diễn và tham dự, cũng rất đông 
đảo. Một điều cần nghi nhận là đa số khách du xuân, mua sắm các món hàng vui Xuân, thực 
phẩm đặc biệt đón Tết, vẫn là người Việt. 
Lợi điểm thu hút khách du Xuân của ATS là cơ sở thương mại rộng rãi, ấm áp, trang trí đẹp mắt, 
đúng tiêu chuẩn shopping mall. Chương trình đón Xuân Tết Âm lịch khá đặc sắc, đi vào dòng 
chính (Mainstreams), nhưng đối với người gốc Việt mới nhập cư thì chưa quen lắm! Có lẽ Ban 
giám đốc của ATS sẽ lấy kinh nghiệm tổ chức nhân sự mỗi năm để nghiên cứu tìm cách tạo thêm 
chương trình có tính văn hóa bản sắc Á châu --, hấp dẫn hơn nữa để thu hút thêm khách hàng -- 
chính là mục tiêu quan trọng để phát triển thương mại cho ATS. 
 
Thượng Kỳ Đầu Năm Tại Trụ Sở CĐ-NVQG Tarrant 
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Năm nay, buổi lễ thượng Kỳ đầu năm tại Trụ Sở Cộng Đồng NVQG Hạt Tarrant, bắt đầu từ 
12:00 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 6 Xuân Bính Thân, cũng 
do toán Quốc Quân Kỳ của Hội Thủ Đức, phối hợp với Liên Hội CCS-VNCH và Cộng Đồng 
NVQG tổ chức rất đông, hơn 200quan khách Việt Mỹ và đồng hương tham dự. 
Khác với ngày sinh hoạt tại Hội Xuân ở Traders Village, hôm nay trời ấm áp, nhiệt độ trên 60F, 
ánh nắng đầu xuân như đang reo vui với mọi người khi đoàn lân, 4 con của GĐPT Từ Đàm, bắt 
đầu tung những thế chào ngoạn mục đến hàng danh dự của tập thể cựu quân nhân cũng như các 
chức sắc và đồng hương tham dự. 
Sau lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm chấm dứt, tất cả mọi người tiến vào bên trong hội 
trường để có dịp ngồi bên nhau, chúc nhau bằng những lời chúc bình an, khỏe mạnh và hàn 
huyên tâm sự đầu năm Bính Thân. 
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Sau phần nghi lễ cổ truyền do quý cụ cao niên dâng hương, chuốc tửu ngắn gọn trước bàn thờ tổ 
tiên, MC buổi lễ hôm nay do anh Phó chủ tịch CĐ Hạt Tarrant Nguyễn Trọng Hiếu đảm trách, 
cũng vài lời chào mừng ngắn gọn, Anh lướt nhanh qua phần giới thiệu tất cả quý vị hiện diện, 
nhưng một số yếu nhân được mời lên sân khấu chúc mừng năm mới Bính Thân như Dân biểu 
Texas ông Bill Zedler; Cựu Cảnh Sát Trưởng vùng Dalworhtington Gardens, người đang ứng cử 
vào chức Cảnh Sát Trưởng Tarrant County; ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch CĐNVQG Hoa Kỳ; 
ông Đặng Văn Hậu, Chủ tịch CĐ Dallas; ông Hà Thúc Thanh đại diện CĐ Hạt Tarrant; ông 
Nguyễn Hữu Duyệt Liên Hội Trưởng LH CCS-VNCH-DFW, tất cả các vị đều chúc mừng Xuân 
Bính Thân ngắn gọn, mỗi vị chỉ được một phút; ngoài ra, tất cả các hội đoàn, đoàn thể, kể cả báo 
chí đều được mời đứng dậy chào mừng năm mới. Wow! Cũng nhờ sáng kiến này, mà thủ tục 
phát biểu rườm rà mất thì giờ đã được giải quyết. 
Nhờ vậy, bữa cơm trưa thân mật “self service” được bà con tự phân phối và “thanh toán” nhanh 
chóng để trở lại sân khấu, thưởng thức chương trình văn nghệ tuy là “cây nhà lá vườn”, nhưng 
rất phong phú. 
Không khí sinh hoạt hôm nay được bà con hiện diện chấm 9/10 điểm. Khi được hỏi cảm tưởng 
về buổi lễ thượng kỳ, một CQN nói rằng: “Chung chung, tôi chưa bao giờ có được một buổi lễ 
thượng kỳ trang trọng và buổi họp mặt thân mật như hôm nay.” Một bà chị trong hội TQLC nói 
rằng: “Khi nghe chú Hiếu giới thiệu từng hội đoàn quân nhân tham dự thì mới biết là anh em đã 
đến chung vui đông như thế. Đáng lẽ là chúng ta phải làm được các buổi họp mặt như thế này lâu 
rồi phải không?” 
 
Hội Hải Quân Trùng Dương DFW Mừng Xuân Bính Thân 
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Hội Hải Quân Trùng Dương DFW cũng đã tổ chức mừng Xuân Bính Thân tại hội trường ATS 
vào đêm Thứ Bảy, 13 tháng 2 năm 2016, tức mùng 6 Tết Nguyên Đán, tiếp theo buổi lễ chào cờ 
ở Trụ sở Cộng Đồng Hạt Tarrant. Vì bận rộn với bài vở “báo đời” lên khuôn, nên trước khi đi, 
chúng tôi gọi thăm hỏi xem bà con đã tới chưa? Đông không? Khai mạc chưa? 
Chúng tôi được người bạn trả lời: “Khá đông rồi. Cũng những người bạn ấy, bà con xóm giềng ở 
Cộng Đồng Tarrant, những khuôn mặt thân quen đó thôi, họ đã kéo tới đây hết rùi! Mau lên! 
Khai mạc rồi”. 
Thế là đến được dù trễ hơn ½ tiếng. Thấy các bạn Hải quân mặc quân phục SVSQ dạo phố mùa 
hè, trắng tinh, LG lại nhớ tới những ngày làm “báo đời” cho IFFV ở đại khách sạn, đường Duy 
Tân, Nha Trang, nơi có Bộ Tư Lệnh QĐ II, giữa năm 1969. Vài năm kế tiếp, có thằng bạn khóa 
22 rồi thằng em học khóa 23, cuối tuần chúng nó thường hay ghé nhà đi chơi, nhậu nhẹt, cà phê, 
nghe nhạc: “Anh tà hả” chó Đ gốc dừa hả? Đó là tiếng lóng để kiếm cớ phạt đàn em ở quân 
trường SQHQ Nha Trang mà LG vẫn nhớ. Bây giờ đã hơn 45 năm rồi. Kỷ niệm vui buồn ngày 
ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức. Thỉnh thoảng nó vẫn sống dậy chập chờn đâu đó như những con 
sóng bạc đầu đua nhau xô đẩy vào bờ biển Nha Trang! Bây giờ đã xa lắm rồi! Ôi, con đường 
Duy Tân với nhiều kỷ niệm khó quên. 
Gặp ông Nở, Hội Trưởng, bắt tay chào. Có rượu không? Uống hả? Cho đi! Uống hết! Làm một 
vòng chào bà con nội ngoại. Thì ra lui lại cũng những khuôn mặt sinh hoạt hội hè, đình đám 
quen thuộc mấy chục năm rồi. Cứ vui như vậy có phải hay hơn không? Có ai chịu trả lời không? 
Buổi tiệc họp mặt như vậy là vui. Cơm tối cũng “self serve” như buổi trưa ở CĐ Tarrant, nhưng 
có nhiều món hơn, có vẻ đặc sản hơn, ngon hơn… Nói vậy chứ mỗi nơi đều có cái “taste” khác 
nhau. Lão Gà lâu lâu viết bá láp, xin quý bà đừng trách, cũng đừng la làng! Lần sau không xèm 
cho ăn thì tội lắm! Cách đây vài năm có người viết thư tới tòa soạn nhắc Lão Gà (LG) nên viết 
chuyện phiếm lẩm cẩm, chọc cười cho bà con chươi hỏi ch… cho vui chứ sao cứ viết phiếm 
chính trị hoài đọc mệt quá! Vậy thì hôm nay LG đổi tune rùi! 
 
Hội Cao Niên Tarrant Tổ chức mừng Xuân Bính Thân 
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Năm nay, các hội đoàn quân nhân, ái hữu tổ chức liên miên trong mấy tuần lễ trước và sau Tết 
Bính Thân, khiến cho bà con đi tham dự vui thật, nhưng có người vẫn la làng “cứ ăn rồi chơi, 
chơi rồi ăn, bỏ bê việc nhà còn phì lên mấy lbs, khổ thiệt! Riêng những ai bận rộn với nghề báo 
chí, viết lách nói chung là media, thì phải hiểu là hết ngóc đầu dậy nổi. Người ta “đêm đi thì 
ngày nghỉ, hoặc ngày đi thì đêm nghỉ”, nhưng người mang cái nghiệp bút nghiên thì “ngày đi, 
đêm viết và ngày viết đêm đi”. Cứ thế, càng nhiều hội hè thì sinh bịnh vì thiếu ngủ là lẽ đương 
nhiên. 

 
Hội Cao Niên do bà Phạm Văn Chất, khuê danh là bà Nguyễn Thanh Thúy, năm nào cũng tổ 
chức mừng Xuân tại nhà hàng Thanh Thanh rất trang trọng để làm vui quý cụ ông, cụ bà còn 
được “khúc nào vui khúc nấy”. 
Đêm Thứ Bảy khi tham dự tiệc vui ca hát với Hải Quân Trùng Dương, nửa chừng, LG báo với 
bà Chất: “Ngày mai chắc bò dậy hết nổi rồi. Bài vở chất thành núi, làm sao mà tới tham dự với 
các cụ được đây! Bà nhìn tôi không thèm có ý kiến, nhưng trong lòng chắc là bà muốn nói “Ông 
là hội viên cao niên, mới bò lên số 7, không đi sao được? 
Buổi sáng dậy trễ vì hồi hôm thức tới gần sáng vẫn chưa xong phần chính của tờ báo Tân Xuân 
sắp phải nạp cho nhà in. Còn báo trên trời www.baotgm.com nữa. Anh em la làng sao không đưa 
tin lên, không load bài của tui? Tin NTD sắp tới California rồi. Thây kệ nó! Thôi! Không cách 
nào đi được nữa rồi. Thế nhưng, điện thoại lại reo. Nghe được tiếng của bên kia rồi: “Giờ này mà 
con ngủ hả? Dậy ra nhà hàng đi chứ?” Trả lời: “Sẽ tới mà”. Nói trong mệt mỏi. 
Thế là phải tới. Chụp hình cho hai bà cụ trên 90 bó. Lại chụp hình cho quý ông bà có ngày sinh 
trong tháng hai. Bà Phạm Chủ Tịch thì khi nào phát biểu cũng lả lướt, cũng hay như dân pro 
trước đám đông. 
Văn nghệ của quý cụ, quý bà khi nào cũng có đám con cháu tới phụ không biết mệt là hạnh phúc 
lắm rồi, phải không quý cụ? 
Buổi tiệc tân niên của quý cụ cao niên như thế là quý hóa lắm rồi. Sang năm lại tổ chức nữa, LG 
sẽ cố gắng viết phiếm chọc cười duyên cho quý cụ trẻ mãi không già mới được. 

http://www.baotgm.com/
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