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Trần Trung Trực 

 
Hàng ngồi từ tay trái gồm chị Oánh, ðống, Khoa, Mơ, Thụ, Trực, Dục, Toàn và Bê. Hàng ñứng từ tay trái 

gồm có anh Thụ, Khoa, Toàn, Bê, Trực, ðống, Mơ, Oánh, Thông và Dục. Thiếu anh Các vì làm phó nhòm. 

 
ðáng lẽ cuộc họp mặt này AH ðặng Quang 

Oánh ñứng ra tổ chức, nhưng thể theo ñề nghị 
của anh Mơ, tôi ñứng ra lo toan. Cuộc họp này 
tổ chức tại nhà tôi và ñể các AHCC tại Austin 
có thêm thời giờ nói chuyện với các ái hữu 
khác từ các tiểu bang khác nên tổ chức vào lúc 
6 giờ chiều ngày 5 tháng 5, sớm hơn một giờ 
như những lần trước. AHCC tại Austin họp mặt 
kỳ này gồm có: 

Anh chị Nguyễn Thanh Toàn, anh chị 
Nguyễn Văn Mơ, anh chị Nguyễn Quốc ðống, 

anh chị ðặng Quang Oánh, anh Võ Quốc 
Thông và vợ chồng chúng tôi. Thiếu AH 
Nguyễn Văn Liêm vì chị Liêm mới mổ tim, 
chưa phục hồi sức khỏe.  

Các AHCC từ xa ñến gồm có anh chị Trịnh 
Hữu Dục, k3ksccñc từ Sacramento, CA, anh 
chị Nguyễn Quang Bê, k6ksccñc từ 
Sacramento, CA, anh Ngô Hoàng Các, 
k6ksccñc từ Diilsburg, PA, anh chị Nguyễn 
Văn Khoa, k9ksccñc từ Montreal, Canada và 



anh chị Nguyễn Ngọc Thụ, k10ksccñc từ San 
Jose, CA. 

Ngày 25 tháng 4 tất cả ái hữu từ xa ñã ñến 
thăm anh Nguyễn Thanh Toàn tại tư gia. Anh 
Dục, k3ksccdc ở lại trường Công Chánh dạy 
nên có thân tình với anh Toàn. Chúng tôi cũng 
ñược dịp thăm công trình lớn, nhà của anh, tạo 
dựng bên dòng suối. Anh chị chắc bận bịu 
chăm lo cho công trình này mà chỉ có 2 người 
ở. 

 
Chụp tại nhà anh Toàn từ trái gồm có anh Thụ, 
Dục, Bê, Các và anh Toàn. 

ðây là dịp thứ hai khóa 6 KSCCðC họp tại 
nhà tôi. Lần ñầu tiên năm 2004 có thêm Quách 
Văn ðức, Trần ðình Thọ, Ông Ngọc Ngoạn, 
Trần Lâm Thạch và Hồ Tấn ðức. Bây giờ hai 
bạn Hồ Tấn ðức và Trần Lâm Thạch ñã mất và 
chỉ còn những kỷ niệm trong tâm tư của chúng 
tôi. Tôi cũng vừa mới ñọc tập thư của bạn Trần 
Lâm Thạch nhắn nhủ chúng tôi vào năm 2003. 
Bạn Thạch làm nhiều bài thơ gửi chúng tôi và 
tập thư này dài ñến 27 trang ñánh máy. Tôi sẽ 
chọn ít bài gửi LTCC trong số tới. 

Bà xã Trực chụp ở sân trước nhà. 

ðể ñón tiếp AHCC tại Austin và AHCC 
khóa 6 KSCCðC cùng các khóa khác từ xa 
ñến, tôi ñã cho sửa lại toàn diện sân trước và 
sân sau cho ñẹp ñẽ ñể ñón tiếp anh em. Sau ñây 
là 2 hình chụp sân trước và sau. 

 
Bà xã Trực chụp ở sân sau nhà. 

Tất cả dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng 
thâm tình công chánh dồi dào, thấy gần gũi 
ngay. Ngay tôi chưa biết anh chị Dục, chỉ nghe 
tiếng thôi, nhưng gặp mặt thấy quí mến. Anh 
ðống có dịp găp mặt anh Khoa vì trước ñây hai 
anh có làm cho Sài Gòn Thủy Cục. Anh Các có 
dịp gặp anh Thông vì cùng ñi khóa 2/68 trường 
Quang Trung, trường SQ Thủ ðức và Công 
Binh Bình Dương. Riêng tôi, ñây là dịp ñầu 
tiên ñược ñón tiếp anh Thụ tại nhà tôi. Chúng 
tôi có rất nhiều kỷ niệm khi làm cho Tòa ðô 
Chánh Sài Gòn và sau tháng Tư năm 75 ở San 
Fransciso. Anh Mơ một ái hữu ñáng kính ai 
cũng muốn biết. Vơ anh Oánh, cán sự Công 
Chánh học chung với anh Thụ, bây giờ gặp lại 
vợ chồng anh Thụ, sau hơn 45 năm, tóc ñã 
ñiểm xương. Anh Bê cùng khóa với tôi và sau 
ñó làm cho Tòa ðô Chánh Sài Gòn với tôi, có 
rất nhiều kỷ niệm với tôi như cùng ñi dự khóa 
huấn luyện cán bộ Xây Dựng ở Vũng Tầu, cả 
tháng ngồi nói chuyện không hết. Anh Khoa ở 
Canada mà hơn 2 năm về trước ñã ñón tiếp vợ 
chồng tôi và vợ chồng anh Bê, một người có tài 
ăn nói, nói không bao giờ hết. Tất cả người nào 
cũng có một vài ñiểm hay và trong hơn 10 ngày 
ñâu ñủ tìm hiểu và trao ñổi. 



 

Món ăn thì thật nhiều, gồm có: bò kho và 
bánh mì, bánh bột lọc, xôi vò, gà quay, thịt 
nướng, bún bì, chả giò và bánh cuốn thịt 
nướng. Tráng miệng gồm có chuối chiên, trái 
cây và thạch trái cây. 

 
Từ trái gồm có chị Khoa, Bê, Trực, Oánh, Mơ, 

ðống, Dục, Toàn và Thụ. 
Các chị họp mặt rất thân mật và vui vẻ, mọi 

người lo tiếp một tay ñể lo phục vụ thức ăn, 
tiếng nói tiếng cười không bao giờ dứt, sưởi ấm 
cả nhà chúng tôi. 

Chúng tôi chụp một số hình làm kỷ niệm. 
Và vì như tờ LTCC vừa qua nói không thu tiền 
ñóng góp nữa vì quỹ quá dồi dào nên anh em 
hẹn ñợi ñến khi LTCC yêu cầu. Cuộc họp kéo 
dài ñến hơn 10 giờ 30 mới hết. Cuộc họp cuối 
năm nay sẽ do AH ðặng Quang Oánh ñứng ra 
tổ chức. 

 
Hàng ngồi các anh Mơ, Toàn và Hàng ñứng các 

anh Thông, Oánh và Dục. 

 
Các anh Khoa, Mơ, Thông, ðống và Oánh.

 
Anh Chị Mơ. 

 
Anh Chị Oánh. 

 

AH Trần Trung Trực ghi. 

 

 


