QUA NĂM TRỜI DỊCH BỆNH, CHÚNG MÌNH ĐỀU HƯ HAO !!
Như loài ngậm nhấm sống sót qua mùa đông dài lạnh giá, theo tiếng gọi bầy đàn,
chúng nhớn nhác chui ra khỏi hang, tìm gặp nhau để biết ai còn, ai mất.
Hôm nay, thứ năm 25/3/2021, một nhóm nhỏ, rất nhỏ, khoảng 5-6 anh em cựu luật sư,
thẩm phán kêu réo, hò hú nhau xông ra khỏi nhà, sau đúng một năm nằm yên trong tổ,
sống phập phòng lo sợ theo bước chân tàn phá của con Virus Vũ Hán Tàu Phù.
Thật là khủng khiếp khi hàng ngày phải chứng kiến sự hủy diệt sinh mạng con người
tại Mỹ và trên toàn thế giới do con quỷ Virus Tàu Phù gây ra. Dịch bệnh này đã và đang
gây ra những hệ lụy khôn lường cho toàn thề nhân loại về mặt vật chất và tinh thần.

Mùa xuân đến rồi! Dịch bệnh cũng đang vơi dần. Ta phải tiếp tục sống thôi. Ta phải
tiếp tục vui chơi thôi. Đời có số cả. Lo lắng cũng bằng thừa. Trời gọi ai, nấy dạ. Ta lại
vui chơi thôi.

Tụ điểm cũng là nơi cũ, Coffee Lovers trên đường Aborn, San Jose. Chỗ này rộng rãi,
thông thoáng, rất quen thuộc và gần gũi với đồng hương xa gần trong và ngoài bang
Cali.
Khuôn mặt thân quen gồm có quý anh Nguyễn Vạn Bình, Nguyễn Đình Phương, Lê
Đình Cai, Hoàng Đức Trí, Nguyễn Viết Đĩnh. Họ đã hò hú nhau từ những hôm trước.
Đúng 10:30 sáng, Bình, Phương, Cai, Đĩnh đã nghiêm túc trình diện. Vị nào cũng áo
bông, áo kép vì dù là tiết xuân nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 54, rất lạnh cho những ai đã
bước vào tuổi xế chiều.
Ô hay, đây là buổi sáng banh mắt, đâu có phải là chiều? Xin đừng ví von lẩm cẩm mất
vui!
Lúc sau các anh HĐ Trí, và TP Nguyễn Thi Vinh cũng lần lượt xuất hiện. Rất tiếc anh
LS LD San không thể tham dự vì bị chóng mặt.
Bạn bè cùng lứa, gặp lại nhau sau một năm vắng bóng, mừng tủi nhìn nhau tay
(không) bắt, mặt mừng. Vẫn phải tuân theo qui định phòng chống dịch bệnh. Mặt đeo
mõm chó. Huých tay chào kính thay vì bắt tay. Chao ôi! sao lễ nghi lúc này phiền phức
và lỉnh kỉnh quá.
Lại cà phê, trà nóng. Rồi lặng lẽ nhìn nhau xem dung nhan có gì thay đổi không?
Chuyện trò lại nổ như bắp rang qua chuyện cũ, chuyện mới....
Nhìn chung mọi người đều tạm ổn, không thay đổi nhiều. Coi kỹ, khuôn mặt mọi người
đều có nét già nua hơn, trầm mặc hơn .Một điểm rõ nét nhất là mọi người đều lên cân,
trừ HĐ Trí là xuống cân thấy rõ.
Sau một năm bị nhốt trong chuồng ...à không... trong nhà, được quý hiền nội mỗi ngày
chăm sóc tẩm bổ cho các ông chồng đủ món sơn hào hải vị. Quý ông chỉ ăn rồi biếng
nhác làm việc ban ngày và cả việc cần thiết ban đêm, nên thân thể phì nộn ra là cái
chắc.
Bây giờ quý ông trông giống như bầy gà trống thiến nhởn nhơ vui chơi cho qua hết
tháng ngày? Buồn!
Tiếng nhạc “ Hai năm Tình Lận Đận” của Phạm Duy/ Nguyễn Tất Nhiên đâu đó vang
vọng:
“Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mưa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm trời lận đận, hai đứa cùng hư hao.…”

Nhạc nhái:
Qua năm trời dịch bệnh, cuộc sống đều xanh xao
Qua năm trời mưa lạnh, cùng thở dài như nhau
Qua năm trời dịch bệnh, chúng mình đều hư hao”!!
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