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 Cuộc họp mặt của các Aí Hữu Công Chánh 
                & Thân Hữu lớn tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các anh chị Nguyên, Khôi, Bửu Hiệp, Toại, chị Khánh Tĩnh, chị Lê Văn, và anh Bửu Hoan chụp lưu niệm. 

 

 Ngày 12 tháng 6 năm 2010, lúc 12 giờ 

trưa,một bữa cơm thân mật đã được tổ chức tại 

nhà hàng Brodard, Garden Grove, Ca.  

 

 Đặc biệt là các anh chị tham dự bữa cơm 

thân mật nầy đều đã trên dưới 80 tuổi, người 

cao niên nhất là 87 tuổi. Tất cả đều có một thời 

gian làm việc bên nhau, lưu luyến phần nào đến 

đất Thần Kinh xứ Huế. 

 

 Cùng vui vẻ trò chuyện thân tình có anh chị 

Trương Như Nguyên, Anh Chị Hoàng Đình 

Khôi, Anh Tôn Thất Toại, Anh Bửu Hoàn, Chị 

Khánh Tĩnh, chị Lê Văn và anh Nguyển Đoàn 

Tân, con trai của tôi và là rể của anh chị 

Nguyển Văn Tiễn . Nói đến anh Tân, anh chị 

Trương Nhụ Nguyên cho hay anh Nguyên có 

liên hệ bà con với chị Nguyển Văn Tiễn, theo 

diện cậu cháu. 

 

 Anh Chị Thu Vân, Vũ Hậu và anh chị Trần 

Sĩ Huân bận việc không đến tham dự được.  

Chị Khánh Tỉnh cho hay sẽ rất vui mừng gặp 

lại chị Tú Trang, vợ anh Tôn Thất Toại, sau 50 

năm xa cách. 

 

 Tiếc rằng Chị Tú Trang và chị Lê Thị Ngọc 

Yến mới mổ cườm mắt nên không đến được. 

 

Câu chuyện vui vẻ ôn lại từ ngày son trẻ, 

lớn lên ra làm việc, một người một nơi, rồi bây 

giờ đến tuổi xế chiều gặp lại nhau nơi đất 

khách quê người, tình bạn vẫn khắng khít và 

còn đậm đà hơn xưa. 

 

 Anh Trương Như Nguyên, Anh Tôn Thất 

Toại, anh Hoàng Đình Khôi và tôi, 4 người 

nhìn nhau, nhắc lại ngày nào mới đơn côi bước 

chân vào trường Cao Đẳng Công Chánh Sài 

Gòn, mà bây giờ tuổi đời chồng chất, cháu nội 

cháu ngoại đầy đàn, thời gian đi qua quá nhanh, 

thật như bóng câu qua cửa sổ. 

 

 Tiệc tàn, chia tay mà còn bịn rịn, tay như 

vẫn muốn cầm tay. 

 

 Sau đây xin xem vài bức ảnh chụp ngày vui 

hội ngộ nầy. 

 

 Bửu Hiệp 




