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AÍ-HỮU HOA-THỊNH-ĐỐN HỌP MẶT MÙA HÈ 
và ĐÓN TIẾP ÁI-HỮU BỬU-HIỆP và ĐỒNG-SĨ TỤNG 

 
 
 
 

  
  

 
  
  

 
       Ngô-Nẫm  

 
Ai bảo “Mười ba, Thứ Sáu” là ngày xấu, 

ngày xui ? 
“Thứ Sáu, Mười ba” tốt lắm chứ! 

  
  Quả thật, cuộc Họp Mặt Mùa Hè của AHCC 
vùng Hoa-Thịnh-Đốn và để đón tiếp các AH 
Đồng-sĩ Tụng và Bửu-Hiệp từ California sang 
thăm, đã diễn ra vào ngày “Thứ Sáu Mười ba” 
trong không khí tưng-bừng, vui-vẻ, tình nghĩa 
Công-Chánh thân mật, đậm-đà. Các điện thư 
qua lại giữa AH Hoàng-ngọc Ẩn và AH Bửu-
Hiệp, cũng như điện thoại tới lui giữa AH 
Bửu-Đôn và AH Đồng-sĩ Tụng đã đưa tới 
ngày giờ và địa-điểm họp mặt đúng thiên thời, 
địa lợi. Tình cờ, đó lại là ngày “ Mười ba , thứ 
Sáu” tháng 6-2008, là môt “ngày lành tháng 
tốt”. Tìm suốt năm 2008, chỉ có được một 
ngày là “13-Friday” mà thôi!, bạn muốn tìm 
một ngày như vậy nữa trong năm nay để đi 
Las Vegas tìm vận hên, thì không có nữa đâu! 
Khi thông báo mời họp mặt, có AH hỏi tôi là 
có nhằm vào “mồng năm ta” nữa không? Tôi 
không có tờ Âm lịch, chỉ đoán chừng, và trả 
lời là có thể lắm, ngày tốt lắm, nên đi chơi! vì 
“Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Ở nhà thì lỗ, 
đi chơi mới giàu!”. Đó là giàu tình, giàu nghĩa. 
   
    Đón tiếp ba người bạn, AH Đồng-sĩ Tụng, 
AH Bửu-Hiệp và qúy tử; phần địa phương 
HTĐ có 20 AH cùng phu-nhân tham dự là các 
anh chị LNAn, HNẨn, NVBảnh, NĐChí, 
NVDi, BĐôn, NNẫm, NNTào, NHThâu, 

DThích. Sau bao nhiêu năm xa cách, nay được 
hội ngộ, tay bắt tay, mặt nhìn mặt, hỏi han sức 
khỏe, gia đình, rồi chuyện xưa chuyện nay, 
chuyện nghề nghiệp, chuyện quần vợt v. v... nổ ra 
như pháo. AH Đồng-sĩ Tụng trước đây là dân 
HTĐ, làm đại-diện AH vùng nầy trong mấy năm, 
vượt biên Tiểu-Bang, qua Cali, nay về thăm lại cố 
hương. Thật ra, AH Tụng vừa hoàn tất hợp đồng 
với World Bank, không còn dịp đi công tác vùng 
này nữa, nên đến tham dự họp mặt để được dịp 
thăm đông đủ anh em trong gia-đình Công-
Chánh. AH Bửu-Hiệp, sau bao nhiêu năm xa cách 
anh em Công-Chánh, có người trên 33 năm, dịp 
nầy hội ngộ với nhiều đồng môn, đồng sự, đồng 
liêu, đồng sân tennis mà AH là một kiện tướng. 
Do đó hôm nay có nhiều chuyện để hàn huyên, để 
tâm sự, để giải bày….để hồi tưởng những ngày 
vui xa xưa ấy. 
 
     Nắm tay nhau hỏi han trăm chuyện, đã quá 8 
giờ tối mà chưa ai chịu ngồi vào bàn nâng chén. 
Nhà hàng đăc biệt để dành môt phòng riêng có 4 
bàn, nhưng chúng ta 23 người quây quần trong 
hai bàn. Buổi tiệc có mặn, có chay; hàn huyên có 
chuyện vui có chuyện buồn. AH Bửu-Hiệp, khi 
được anh em vấn an về tâm trạng hai năm qua sau 
ngày chị về cõi Phật, đã bùi ngùi đọc mấy câu thơ 
đầy xúc cảm chuyên chở tâm trạng nhớ thương 
ngút ngàn gởi đến người đã khuất bóng. (xin xem 
bài thơ “Bóng tôi trên tường” ở phần tiếp theo bài 
nầy).  
 
      Dầu sao… “Quá khứ đã đi qua rồi. Tương lai 
những gì chưa tới. Chỉ có phút giây hiện tại. Phút 
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giây mầu nhiệm mà thôi”…. Quan sát dung 
nhan phong độ, anh em hoan-hỉ nhận thấy các 
AH Đồng-sĩ Tụng và AH Bửu-Hiệp, tuy tuổi 
đã xấp xỉ bát tuần, và ngoại bát tuần mà vẫn 
còn minh mẫn, tráng kiện, yêu đời. Người còn 
hoạt động nghiệp công-chánh, người còn cầm 
vợt ra sân đấu với AH trung niên ở 
Sacramento. Sức khỏe quý hơn vàng.  Xin các 
AH cứ giữ mãi “như rứa và chừng nớ” nghe! 

 
        AH Ngô-Nẫm và gia đình vừa đi cruise 
“European Capitals” 3 tuần, viếng cảnh 12 
thành phố và thủ-đô ở Âu-Châu. Mới về hôm 
qua, AH đã kịp đến họp mặt hôm nay và kể 
nhiều chuyện về danh lam thắng cảnh ở 
phương xa. Trong hai tuần qua, vùng HTĐ có 
hai AH Nguyễn-đức Chí và Nguyễn-long Tiết 
may mắn thoát cơn nguy biến về nghẽn mạch 
tim, nhờ mau mắn vào bệnh viện thông tim 
mạch kịp thời. AH Chí tuy mới xuất viện 3 
ngày, sắc diện còn tái xanh, nhưng rất vui tươi, 
mang riêng khẩu phần dinh dưỡng đến ngồi 
chung vui với anh em. Tình nghĩa mặn nồng 
của gia-đình AH Công-Chánh được thể hiện rõ 
nét qua cử chỉ nầy. Qúy hóa thay!! AH Tiết ở 
tình trạng nặng hơn, tuy đã xuất viện nhưng 
còn yếu, phải tĩnh dưỡng. AH Tiết đã hẹn hò, 
mong chờ dịp tái ngộ nầy với AH Bửu-Hiệp, 
người bạn đồng khóa Công-Chánh, nhưng nay 
trở ngại sức khỏe nên lỡ mất cơ hội nầy. Anh 
em cầu chúc AH Tiết chóng bình phục. 
 
      Dư âm tiệc vui hội ngộ chưa tan, hai hôm 
sau AH Nguyễn-hữu Thâu email báo tin vui 
khác là anh vừa được FairFax County bình 
chọn là công chức ưu tú trong năm. Ngoài 
bằng tuyên dương, anh còn được thưởng hiện 
kim $2,000. Hearty Congratulations!!  
 

          
Vùng thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn, hai mùa Xuân 

Thu thường tấp nập du khách năm châu về đây 
trẩy hội, nên AHCC nơi đây còn nhiều cơ duyên 
găp gỡ AHCC bốn phương để hội ngộ, thắt chặt 
tình thân, vì…. 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi 
Công danh như bóng mây chìm nỗi 

Chỉ có tình thương để lại đời. 
(T.N.H.K.) 

************************************** 

BOÙNG TOÂI TREÂN TÖÔØNG 
 

Bóng nầy có phải bóng tôi, 
Hay là cái bóng một đôi hai người ? 

Bóng nầy có phải bóng người, 
Hay là cái bóng của người và tôi ? 

 

Giòng đời hai bóng đẹp đôi, 
Lên ghềnh xuống thác không rời nhau ra. 

Bóng người muôn thuở mặn mà, 
Bóng tôi mãi mãi đậm đà tình thân. 

 

Hằng khi hai bóng xích gần, 
Cầm tay hai bóng ân cần hỏi han, 

Cuộc đời nhiều nỗi đa đoan, 
Giờ đây bóng có chu toàn được không? 

 

Bóng người từ dạo sang sông, 
Gió mưa ấm lạnh ngày đông cơ hàn. 
Đêm khuya giấc ngủ mơ màng, 

Thương thay cho bóng ngỡ ngàng cô đơn. 
 

Bóng tôi nào có gì hơn, 
Maĩ trong vọng tưởng tiếng đờn ngày xưa. 

Ngoài trời ào ạt cơn mưa, 
Bóng tôi tỉnh giấc cũng vừa hoàng hôn. 

 

Bửu Hiệp 
Sacramento, ngày 4 tháng 3 năm 2007 


