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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 


