
Họp mặt c ùng các AH CÔNG CHÁNH - ĐIỀN ĐỊA  
nh ân d ịp th ăm SàiG òn 2015 

 
Dư Thích 

Nhân chuyến thăm gia đình tại Thông Tây 
Hội, GòVấp-Sàigòn vào đầu năm 2015. Chúng 
tôi có  nhờ  AH Trần thúc Đào liên lạc thân mời 
một số các bạn hữu CC - ĐĐ  “ Cùng nhau gặp 
nhau tại vùng lân cận Sài Gòn đã quy tụ về 
Quán Kem Café Bốn Mùa như lần trước, với 
gia đình tôi, vài AH không đi được bằng xe gắn 
máy như trước. 

 
Hơn 10 AH đến tham dự gồm các AH Lưu 

kim Loan, Lê văn Ba, Trần Minh Tâm, Nguyễn 
văn Tùng, Nguyễn ngọc Giao, Phạm chí Thiệp, 
Nguyễn Ô Anh, Võ văn Sáu, các anh chị Lê văn 
Thiệt, và anh chị Trần thúc Đào, v.v.. . 

        
Lâu ngày mới gặp lại nhau, anh chị em chào 

hỏi thăm sức khoẻ nhau, vui vẻ thân tình. Các 
Anh Chị đã cùng nhau chuẩn bị bàn ghế, thức 
ăn, nước uống hoàn hảo, niềm nở đón tiếp các 
anh em trong sân nhà, rộng rãi khang trang tại 

Thông Tây hội – Gò Vấp. Các bạn thân  gặp lại 
nhau chào hỏi trong tiếng vui cười, nhắc chuyện 
cũ mới, tưng bừng náo nhiệt trong suốt buổi 
họp mặt.  

 
Phần ẩm thực trưa nay cũng như mọi khi, 

luôn luôn dồi dào các thức ăn giản dị miền nam 
lại ít thứ béo mỡ, có nhiều món về dưỡng sinh. 
Tuy thế, cũng đủ cả Bia Sài Gòn, Heneken…lai 
rai, sau đó còn có Cà phê, Kem, Sinh tố, và trái 
cây ngon ngọt… 
 

Đến 3 giờ, buổỉ họp mặt tạm chấm dứt, 
nhưng các bạn vẫn còn thích thú với chuyện vui 
nghề nghiệp của gia đình Công Chánh Điền Địa 
Sài gòn. Buổi họp mặt “ Cũng Còn Gặp Nhau - 
Đông Đủ“, các bạn đã chia tay trong sự lưu 
luyến thân tình.  Hẹn nhau một dịp khác, gần hơn 
vá đầy đủ các bạn hơn …. 
                                              

 ******( Ảnh do AH Dư Thích)****** 
 

 
Từ trái sang phải: Các AHCCĐĐ VV Sáu,  chị Lưu kim Loan, LV Ba,  

Dư Thich, PC Thiệp, Ưng Ôn, TM Tâm, NN Giao, NV Tùng, và LV Thiệt. 
 
 


