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ÁI HU CÔNG CHÁNH VÙNG HOA THNH ðN
HP MT MÙA XUÂN 2014
Ngô-Nẫm
Xuân năm nay anh em Công Chánh vùng
Hoa Thịnh ðốn hẹn nhau họp mặt ở Virginia,
hữu ngạn sông Potomac. Lần này ñặc biệt họp
mặt tại khu vườn nhà rộng lớn của KTS
Nguyễn-Kim Hương-Thủy. Anh chị Thủy và
Mỹ chuẩn bị phòng họp chu ñáo và niềm nỡ
ñón tiếp anh em ñến dự hội. Hoan hô tình nghĩa
AH của anh chị Thủy&Mỹ. Hôm nay 11-52014, cũng nhằm ngày trên ñất nước Mỹ nầy
gia ñình sum họp vui mừng ngày Mother’s
Day.
Xa vắng một năm dài, nay ñược dịp tái ngộ
hàn huyên nên tiếng chào hỏi, cười nói, rộn rã,
chỉ ngưng lại khi micro vang lên lời của MC
tuyên bố chương trình họp mặt. AH Ngô-Nẫm
ñại diện ban tổ chức chào mừng toàn thể qúy
Aí Hữu, Thân Hữu và phu nhân và báo cáo tình
hình sinh hoạt nội bộ trong năm qua với vắn tắt
“no news is good news”. Gia ñình AH, TH luôn
ñược yên vui, chân cứng ñá mềm. Tuy nhiên
buổi họp hôm nay có ba vị cao niên, tuổi ngoại
cửu tuần, không tham dự ñược vì không thể
ngồi lâu, ñó là cụ bà Lê-sĩ Ngạc, AH Trần-ngọc
Tuấn và AH Nguyễn-kim Chi.
Một tin buồn bất ngờ là AH Dương-kích
Nhưỡng vừa từ trần cách nay 2 ngày, tức ngày
9-5-2014 tại San Jose’, CA, hưởng thọ 85 tuổi.
Toàn thể AH&TH ñều ñứng dậy, nghiêm chỉnh
cúi ñầu im lặng một phút tưởng niệm. Tiếp
theo, AH Nguyễn văn Di tuy là KSCC nhưng
làm việc bên ðiện lực và cũng là ñồng hương
Mỹ-Tho lên trình bày về tiểu sử AH Dươngkích Nhưỡng, ñặc biệt là ñức tính hiền hậu và
bình dị của bậc ñàn Anh. ðược biết AH
Dương-kích Nhưỡng là Tổng Trưởng Bộ Công

Chánh thời gian từ 1970 ñến 1975, sau ñó ông
có làm Phó Thủ Tướng một thời gian ngắn.
Buồn vui trùng ñiệp! chương trình lại qua
phần “Happy Mother’s Day”! Hiện diện trong
buổi họp hôm nay, bà mẹ cao niên nhất là phu
nhân AH Nguyễn văn Bảnh. Chị ñại diện cho
14 bà mẹ (phu nhân AH) trong phòng họp này.
ðúng ra chị Nguyễn văn Bảnh là Great Grand
Mother, vì anh chị ñã có cháu gọi bằng Cố.
Một bó hoa hồng tươi thắm ñã ñược hiếu nam
của anh chị là anh Bách dâng lên chúc mừng
MẸ trong tiếng vỗ tay với niềm hân hoan và
cảm ñộng của mọi người. Anh Bách ñã ôm lấy
mẹ và phát biểu ngắn gọn về tình mẫu tử.
Chương trình tiếp nối với lễ mừng ðại
Thượng Thọ của hai AH Hoàng-ngọc Ẩn và
Lâm nhật An. Khi chuẩn bị làm Bảng ðại
Thương Thọ, Ban ðại Diện có thăm dò ý kiến
hai AH nầy, cả hai vị yêu cầu tiết giảm việc
trao bảng ðai Thượng Thọ, trong nhả ý anh em
có dịp họp mặt vui vẻ, ăn bánh là thắm tình ái
hữu, là tốt ñẹp rồi!.
Như mọi năm, tiệc vui trưa nay vẫn theo lối
pot luck rất thích hợp, không dầu mỡ, không vị
tinh, nhiều chất dinh dưỡng. Mỗi lần họp mặt
thường có vài món lạ do các phu nhân biến chế;
ñặc biệt chị Mỹ, chủ nhà, có nồi cà-ri chay
tuyệt diệu! Trong nồi có ñủ ngũ qủa ngũ sắc
gồm khoai tây, khoai môn, tofu, cà-rốt, cà tím,
với màu vàng trắng hồng tím trông ñẹp mắt và
ngon miệng. Phần văn nghệ ñược các AH trẻ
trình diễn. ðặc biệt các AH Bùì-thành Dương,
Nguyễn-văn Di… ñóng góp mấy chuyện vui,
mang lại những trận cười, vỗ tay liên hồi
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theo công việc; nay hầu hết AH ñã về hưu, nên
mỗi năm ít ra có một lần gặp gỡ ñông ñủ toàn
thể AH trong vùng thủ ñô nầy ñể hàn huyên, ôn
lại kỷ niệm xưa, trao ñổi kinh nghiệm thể thao
du lịch, thuốc men dinh dưỡng…ñể an vui tuổi
ñời hưu trí. Trời ñã về chiều, cuộc vui hội ngộ
bế mạc ñể các bà mẹ về nhà vì con cháu ñang
chờ Mẹ với cuộc vui khác, ñó là: Happy
Mother’s Day./.
Ngô Nẫm
*****************************************

BPT: AH Ngô Nẫm cho biết không tìm ñược
các hình ảnh của Buổi họp mặt ñể ñính kèm với
bài viết. ðể làm tròn trang, BPT xin in chuyện
vui sau ñây ñể quý AH giải trí:

Kip con ng i
Ki
Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán:
"Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn,
làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ
những gánh nặng oằn lưng mà chỉ ñược ăn cỏ.
Bù lại những vất vả ñó, ngươi sẽ ñược sống tới
50 năm".
Con lừa trả lời:
- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ.
Xin Người cho con sống không quá 20 năm
thôi.
Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa.
Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản
của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân
thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của
hắn và sống 25 năm.
Con chó ñáp:

- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó
trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin
Chúa cho cuộc ñời con chỉ kéo dài dưới 10
năm thôi!
Lời thỉnh nguyện của con chó ñược chấp
nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ
ñánh ñu từ cây nọ qua cây kia, hành ñộng như
một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười,
chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của
ngươi là 20 năm.
Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật
là một cực hình. Xin người cho con sống 10
năm thôi.
Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu.
Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy
nhất biết ñi trên ñôi chân ở trái ñất này. Ngươi
sẽ sử dụng trí tuệ ñể làm chủ mọi sinh vật trên
thế giới. Ngươi sẽ thống trị ñịa cầu và thọ 20
năm.
Con người cầu xin:
- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá
ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm
mà con lừa ñã từ chối, 15 năm mà con chó
không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
Thế là, Chúa cho người ñàn ông sống 20
năm làm kiếp con người. Kế ñó, anh ta lấy vợ
và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần
quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo,
khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó,
trông coi nhà cửa và xơi những ñồ ăn thừa mà
lũ con ñể lại. 10 năm cuối ñời, anh ta sống kiếp
con khỉ, hành ñộng như một gã ngốc ñể mua
vui cho lũ cháu.
Khuyết danh.

