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Ngày họp mặt cũng chỉ như những ngày họp
mặt khác, năm nào cũng thế, cũng ở Glen Iris
Park, cũng ngày chủ nhật, cũng BBQ, cũng
những khuôn mặt quen thuộc ấy. Thế nhưng tại
sao tôi lại thấy nao núng, mong chờ để đến
ngày giờ đi gặp anh em, gặp lại những người
bạn đồng môn ấy, có những người là Thầy, có
những người là đàn anh thật lớn tuổi, mà cũng
có những người là đàn em, tại sao và tại sao tôi
lại nôn nao? Chắc tại vì thế mà tôi mất ngủ
đêm hôm ấy chăng?.
Lần này đặc biệt có anh Hồ văn Bảy đã ở đây
rất lâu nhưng chưa biết có Hội AHCC để gia
nhập, nay nghe các anh ở Mỹ đề cập đến nhân
việc tổ chức thu thập tin tức tài liệu nhóm Căn
cứ Hàng Không Sàigòn cũ mà tìm liên lạc được
với nhau, anh rất vui mừng và hoan hỉ vì gặp
lại được thầy GĐ Nguyễn ngọc Thịnh cùng các
anh em đồng nghiệp, đồng trường ngày xưa.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Anh Đại diện Đoàn đình Mạnh đã phân chia
nhiệm vụ mỗi người một cách rành mạch,
không ai lo quá nhiều mà không ai làm quá ít,
mỗi người một công việc, dầu làm nhiều hay ít
cũng là việc phụ vác một ít ngà voi chung cho
anh em Công Chánh Melbourne. Riêng các anh
chị Mạnh, anh chị Anh, anh chị Ngũ, anh chị
Nguyên là vác hơi nhiều ngà voi hơn một tí,
nào là đi sớm dành chỗ tốt, nào là đi thu mua
các loại đồ biển tươi tôm cua nghêu sò ốc hến
và đồng bọn ở các chợ chuyên bán đồ biển để
các AH và TH CC được một bữa tiệc chuyên
đề rất thấm thía vị mặn của biển Thái Bình
Dương. Bữa BBQ cũng không thiếu cánh gà do
các chị lo ướp, có cả xúc xích, thịt bò nướng,
thịt heo lát …
Một điều đặc biệt mà nay đã trở thành một
thông lệ của Melbourne, chị Mạnh bao giờ
cũng nhớ nấu thêm một nồi chè bánh trôi, bánh
chay, loại rặt bắc kỳ rau muống không thể thiếu
trong các dịp hội hè. Chị cũng chẳng
quên mang theo mè rang làm đầy đủ
mùi vị của bánh trôi bánh chay.
Chị KTS Thành cũng mang theo một
nồi xôi đặc biệt mà ai cũng dành nhau
ăn thử cho đến hết một ‘mâm xôi bờm
cười’ thật to. May là chỉ ăn thử chứ ăn
thật chắc là chị Thành đã phải đem
cầm thế ông KTS Thành để nấu thêm
xôi cho anh em thưởng thức.

Hình 1 Nguyễn Kiêm Chi, Phan Khắc Thành,
GS Nguyễn Ngọc Thịnh, Bùi Kim Bảng, Lê
Nguyên Thông, Hồ Văn Bảy, Hoàng Như
Lương, Trần Văn Anh,Vũ Đình Ngũ, Trần
Quang Hùng.

Anh chị Bùi kim Bảng cũng động viên
các con cháu nội ngoại đến tham dự
buổi họp thật đầy đủ, lực lượng con cháu của
anh chị Bảng cũng gần một tiểu đội rồi đấy.
Anh Bùi doãn Bình cũng đem theo một máy
ảnh thứ chiến để chụp hình cho anh em một
cách rất chuyên nghiệp. Cảm ơn anh Bình vì
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năm nay các hình ảnh thật rõ ràng và đẹp đẽ.
Anh chị Hoàng như Lương đem lại một mâm
trái cây với nhiều loại khác nhau với sự khéo
tay cắt tỉa của chị Lương cũng làm tăng thêm
sự tươi mát của buổi tiệc họp mặt.
Kỳ này anh chị Nguyễn Cư bận về Việt nam lo
đám cưới cho cháu trai thứ nhì là “cháu Khoai”
nên không tham dự được như mọi năm với
những món ăn không kém phần độc đáo. Toàn
thể TH và AHCC Melbourne xin chúc mừng
anh chị Cư. Cháu lớn của anh chị Cư là “Tét”
đã lập gia đình trước đó vài năm nay đã cho
anh chị Cư một cháu nội để bồng rồi. Chị Cư
Thiên Hương sau khi phục hồi sức khoẻ qua
lần thay lá gan năm ngoái nên bây giờ chị ‘gan’
hơn năm ngoái rất nhiều, nay đã bình phục
được 99.98% và vẫn tiếp tục sáng tác những
bài thơ và các bài viết đăng trên LTCC đều
đặn.
Trong hình số 2, có mặt AH Phan văn Trinh,
khoá KSCC khoá 13, 1970-74 tham dự. Rất
tiếc anh Trinh chỉ ghé thăm Melbourne trong
một thời gian ngắn. Mong được đón tiếp anh
Trinh trong những kỳ họp mặt trong tương lai
khi anh có dịp đi Úc.

Hình 2 Phạm ngọc Lâm,Nguyễn tấn Hùng, Bùi kim
Bảng, Đoàn đình Mạnh, Huỳnh thu Nguyên, Nguyễn
kiển Thành, Võ ngọc Minh, Lâm văn Phương, Phan văn
Trinh, Hồ văn Bảy

Hình 3 Bùi doãn Bình, Đoàn đình Mạnh, Bùi Kim Bảng,
Hồ Văn Bảy, Lê nguyên Thông, Võ ngọc Minh

Hình 4: Chị Chi, Chị Ngũ, chị Anh, chị Mạnh, chị Minh, chị Thiện và chị Thành KT

