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BEAUX LÃO CÔNG CHÁNH TIẾU NGẠO GIANG HỒ 
 

Ngô-Nẫm 

 

   Vùng Hoa-Thịnh-Đốn  sau ngày lễ Độc Lập 

tiết trời thường nóng nực, nhưng hôm nay trời 

quang đãng mát mẻ khác thường. Hôm nay là 

ngày “Song Thất”, nhưng chẳng nghe ai nhắc 

nhở việc lịch sử đã trôi xa. Với tình nghĩa Công 

Chánh, mấy AH cao niên hẹn nhau làm một 

ngày “tiếu ngạo giang hồ”. Từ Maryland các 

anh chị Nguyễn văn Bảnh, Hoàng ngọc Ẩn, Bùi 

thành Dương , Ngô -Nẫm vân du qua Virginia 

viếng thăm các hưu lão AH mà kỳ họp mặt vừa 

qua, cơ thể gặp khó khăn trong việc di chuyển 

đường xa. 

Các AH Bảnh, Chi, Nẫm, Dương, Ần, và Thạch 

     

 Trạm đầu ngày hội ngộ là tư thất AH Hà 

ngọc Thạch. AH Thạch, người to lớn, khoẻ 

mạnh, nhưng bị trượt chân té ngã, nay đã bớt 

nhiều tuy vẫn còn phải đến thăm chiropractice. 

Anh chị Thạch khoản đãi bữa ăn trưa thật thịnh 

soạn. Thức ăn đã ngon mà gặp dịp bạn hiền hội 

ngộ vui vẻ nên càng ngon miệng hơn. Anh Chị 

Nguyễn-kim Chi ở khu vực gần nên cùng đến 

họp mặt một lượt. AH Chi vừa đạt tuổi thọ 85, 

vẫn khang kiện, trí nhớ sắc bén, chỉ đau lưng 

khi phải ngồi lâu. Mấy bố già gặp nhau , thoạt 

đầu vấn an sức khỏe, thuốc Bắc thuốc Nam, 

phương thức bảo kiện sức khoẻ, bí quyết vẫn là 

thể thao đều đặn và bớt thịt, thêm rau trái trong 

thực phẩm. Đàm thoại dần dần bước sang 

chuyện thời sự, như kích thích kinh tế, Tàu xâm 

lấn biên cương nước ta.v..v.. Hôm nay cũng là 

ngày làm lễ an táng vua nhạc pop Mai-Cồ Rắc-

Xơn. Nhìn vào màn ảnh truyền hình thấy mấy 

cô cậu choai choai ở Hà-Nội lập bàn thờ Mai-

Cồ và khóc sướt mướt ! Thật buồn cười !   

    

 Lâu ngày mới gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ, 

nên thời gian trôi qua mau mà chẳng ai hay. 

Gần 5 giờ chiều, phái đoàn ra xe về thăm anh 

chị Nguyễn-văn Di.  Anh Di cho biết  là  vừa 

mới mua nhà, chứ không phải mua nhà mới. Tổ 

uyên ương nầy thật xinh xắn, trang hoàng mỹ 

thuật, sáng sủa. Hồ cảnh trong cư xá này là nơi 

dạo mát giúp thân tâm thư giãn. Chúng tôi ngồi 

trên các ghế đá quanh hồ nhìn mấy con ngỗng 

bơi lội khoan thai, từng đàn cá thia vàng cá  

Koi tung tăng dưới nước…, hoa lily, hoa thủy 

tiên quanh bờ hồ nghiêng mình soi bóng dưới 

ánh chiều tà. Anh chị Di khoản đãi pizza ở 

trung tâm Fairfax Corner. Nắng chiều đã nhạt, 

chúng tôi được sắp ngồi trên các bàn lộ thiên để 

hứng gió, nhìn trời mây , nghe tiếng nước róc 

rách từ các fountain trang trí, vui cười với 

chuyện tiếu lâm của anh Di…,vui mãi đến tối 

trời mới giải tán. 

       

 Một cơ duyên để “tâm không ràng buộc, 

tiêu dao tháng ngày…”.    Những cuộc họp mặt 

thăm viếng bất chợt và lẻ tẻ của từng nhóm 

AHCC là keo sơn giúp gắn bó tình ái hữu thêm 

bền chặt đậm đà .  Vui thay!  

 

AH Bảnh, các anh chị Di và cháu nội, 

 anh chị Dương, chị Ẩn, và anh chị Nẫm 
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Các chị Di, Ẩn, Nẫm, các AH Nẫm, Ẩn, Bảnh, Dương và chị Dương 

 

 
Các anh chị Ẩn,  AH Nẫm, anh chị Di, chị Nẫm, Ẩn, và anh chị Dương tại tiệm pizza, Fairfax Corne. 


