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 Như là một truyền thống, từ lâu nay AHCC 

vùng Hoa-Thịnh Đốn thường họp mặt đều đặn 
mỗi năm hai lần. Xuân Thu nhị kỳ. Năm 2006 
nầy chỉ một lần họp mặt khoáng đại vào “mùa 
hè rực-rỡ”, cho nên “muà đông tuyết giá” vừa 
qua vì cần hâm nóng tình ái-hữu nên có vài họp 
mặt lẻ tẻ.  Âu là để khỏi “xa mặt cách lòng”. 
     

Tình ái-hữu không phân biệt tuổi tác, nhưng 
vì sinh-hoạt tương-đồng, nên tự nó sinh ra hai 
nhóm thường có những cuộc giao du, đó là 
nhóm “ Cổ lai hy” và nhóm “Tuổi vàng ham 
vui” ! Danh xưng đạt tình, đạt ý nầy, nghe đâu 
do các phu nhân làm lễ “cúng mụ” rồi đặt tên 
cho nó.   

 
     Nhóm “Cổ lai hy” gồm các AH vượt qúa 
vinh dự “nhân sinh thất thập..”, ngâm-nga 
“ngày xưa đếm bạc, ngày nay đếm thuốc”.  
Đếm thuốc?  Đếm để chia vào 7 ngăn của một 
hộp thuốc cho một 
tuần lễ, để uống cho 
đều, khỏi nhớ nhớ 
quên quên mà sinh 
chuyện. Nào là thuốc 
giảm mỡ-màng, 
thuốc giảm đường-
mật, giảm muối-mặn. 
Các cụ đành phải giã 
từ “Ba Em” rồi!. Là 
ai? Là ai?  Là… “ 
Mật - Mỡ - Muối”. và 
các cụ cũng chẳng 
còn mơ tưởng chuyện 
“Hồng Hồng, Tuyết 
Tuyết”. Mới ngày nào 
chã có biết cái chi 
chi..”.  Xin nói rõ 

mau kẻo bị nghi oan tra hỏi, Hồng-Hồng là “red 
meat”, Tuyết-Tuyết là “ice-cream”. Chỉ thế 
thôi! Nên tránh xa hai thứ nầy, nếu muốn yên 
nhà lợi nước, thưa qúy cụ. Nhóm “Tuổi vàng 
ham vui”, nhờ trời cho chân cứng đá mềm, 
thường luyện đôi chân uyển- chuyển hơn, đôi 
tay nhịp-nhàng hơn, tai nghe nhạc nhạy bén 
hơn, để tập aerobic theo từng cặp nam nữ.  
   

Cứ thế…  “Rồi thời gian trôi, Xuân qua Hè 
tới. Mùa Thu lá bay ngập trời. Gieo niềm 
thương nhớ đầy vơi..” (Nguyễn Hiền),  để Xuân 
Đinh-Hợi tới AH lại hội ngộ vì “ Còn gặp nhau 
thì hãy cứ vui. Sự đời như nước chảy hoa trôi.  
Công danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình 
thương để lại đời”.(Tôn Nữ Hỷ Khương) 
  

 Chúng ta hãy giữ một truyền thống là mỗi 
dịp Sinh-Hoạt AHCC, tạo dịp liên-hoan, cắt 
bánh để cùng chia xẻ niềm vui kỷ-niệm lễ bạc, 
lễ ngọc, lễ vàng, lễ kim cương… cùng một vài 
AH, như chúng ta đã mừng Lễ Vàng AH 
Nguyễn V. Bảnh trong lần họp mặt vừa qua, 
thật đậm đà chan-chứa tình Aí Hữu Công-
Chánh. 

Hình từ trái sang phải: (do AH NVDi chụp ảnh) 
 các AH NKChi, BTDương, a/c TĐTrúc, HNThạch, a/c HNẨn, a/c NNTào, a/c NVBảnh, Chị HNThạch & chị NKChi 


