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MELBOURNE ĐÓN TIẾP AH LÝ ĐÃI
Lê nguyên Thông

Ngày 4 tháng 11 năm 2011, các
AH&THCC tại Melbourne đã có dịp may được
tiếp đón anh chị AH Lý Đãi và anh chị Lý Tô
là em út anh Đãi tốt nghiệp KSCC tại Hoa kỳ
cùng đi du lịch Úc. Đây đúng là một dịp may vì
đã lâu BĐD Melbourne cũng quá bận rộn với
công việc nên không tổ chức họp mặt đều đặn
như trước, anh Mạnh đã dùng một mũi tên bắn
hai con chim một cách chính xác: vừa tiếp đón
người bạn đàn anh mới từ phương xa đến chơi
(xin phép Anh Lý Đãi cho đàn em được gọi anh
là “người bạn” cho thân mật trong tình thân
Công Chánh xa gần đều là anh em một “nhà”)
vừa là buổi họp mặt AH/TH tại địa phương.

lợi dụng bắn theo. Số rằng thì mà là đọc thư
anh Đãi viết hay quá, phóng viên có viết đến
gẫy
cả

AH Anh, AH Cư, AH Đãi, AH Thông

bút cũng không lột hết ý nghĩa được như anh
Đãi viết nên xin phép được trích gần như
nguyên văn (có xin phép trích lại nên xin miễn
bị truy tố ra toà vì tội xâm phạm “copy right”
thư của anh Lý Đãi tại đây anh Đãi nhé!).

Chị Đãi, Chị Lâm, AH Lâm, Chị Anh, AH Anh. (Bàn phía
sau) Chị Tô, AH Tô, Chị Liên Hoa (cháu anh Đãi).

AH Mạnh và AH Đãi

AH Mạnh, Chị Mạnh, Chị Đãi, AH Đãi, Chị Lâm, AH
Lâm

Thấy anh Mạnh lợi dụng cơ hội bắn hai
“chim” cùng một lúc, phóng viên báo cáo cũng

Thân gởi anh chị Mạnh và quý AHCC vùng
Melbourne,
Chúng tôi rất lấy làm cảm kích tấm thịnh
tình của quý anh chị không quản đường sá và
thời giờ đến thăm gặp một AH từ phương xa
đến tại nhà hàng Hạ Long, Melbourne. Cám ơn
chị Mạnh đã chọn lựa thức ăn rất ngon của xứ
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Úc. Cám ơn anh chị Mạnh đã đến dự tiệc tại
nhà anh chị Hồ đăng Chưởng để có dịp gặp
nhau chuyện trò lần nữa. Tấm thịnh tình và sự
vồn vã của quý anh chị làm chúng tôi rất là xúc
động. Sau hơn ba mươi năm mới gặp lại các

Cô Thịnh, AH Thịnh, TH Hùng, TH Tấn, TH Thành, Chị
Thành

anh chị Nguyễn ngọc Thịnh, Huỳnh thu
Nguyên và quý anh chị khác, đông quá không
có dịp để ngồi cùng từng bàn với nhau chuyện
trò tâm tình. Xin hẹn lần khác vậy, sẽ đến thăm
quý anh chị tại nhà để dễ hàn huyên tâm sự.
Mong rằng có ngày..., dù tuổi đã cao và sức
khoẻ cũng xuống dần. Nước Úc, đất rộng,
người thưa, dân Úc rất cởi mở, tính tình phóng
khoáng, sống một cuộc đời bình lặng, an nhàn.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

shopping với chị Danh bằng xe buýt và xe điện
rất là tiện gọn, không mất nhiều thì giờ so với
lái xe hơi. Dân Úc hay nói riêng dân VN tại Úc
rất tiết kiệm nhiên liệu, gom chứa nước mưa để
dành tưới cây, xử dụng năng lượng mặt trời, và
mọi việc đều tằn tiện giống như cuộc sống của
chúng tôi tại VN.
Cuối thư xin chúc anh chị Mạnh và quý AH
một thanksgiving vui vẻ.
"HAPPY THANKSGIVING"
Thấy chưa, tôi đã bảo mà không nghe, đã
cam đoan trước là bài viết xuất sắc mà lị….,
cám ơn anh Lý Đãi thật nhiều về bài viết của
anh đấy…(em đang nghe anh nói lầm bầm
trong miệng: “thằng phóng viên đàn em bé con
mà quỷ quái thật, lợi dụng thư mình viết cám
ơn để nó khỏi phải viết bài…tội thật là đáng
đánh đòn”, nhưng thôi tha cho đàn em đi nha
anh Đãi!)
Phải công nhận là dân Công chánh thật là
đa tài, không những đã giỏi tính toán mà lại
không dở về văn chương nghệ thuật chút nào
cả, đọc thư anh khen dân Úc và nước Úc em
thấy cảm động quá nên không thể không trích
ra đây cho bà con các nơi đọc và học cách viết
thư cám ơn một cách khéo léo của anh đấy.
Không thế mà LTCC sống dai dẳng được mấy
chục năm từ ngày ra đời đấy sao? Cam đoan là
lần sau gặp anh Đãi thế nào tụi em cũng được
ăn một chầu thật no nê đúng không anh Đãi…?

ngồi Chị Anh, AH Khoa, Chị Khoa, đứng AH Anh, Chị
Mạnh, AH Mạnh, Chị Đãi, AH Đãi, AH Nguyên, Chị
Nguyên, Chị Tô, AH Tô

Các anh chị có nhiều cơ duyên lành mới được
định cư các nước như thế này, hưởng được
những tiện nghi người đến trước thực hiện
được và góp phần xây dựng tiếp cho nước Úc
được cường thịnh. Tôi thích nhất ở đây là hệ
thống chuyên chở công cộng, chúng tôi đi

Chị Chưởng (cháu dâu anh Đãi, anh Chưởng chụp hình),
AH Hùng, Chị Hùng, AH Đãi, Chị Đãi, Chị Khoa, AH
Khoa, Chị Mạnh, AH Mạnh, Chị Anh, AH Anh, Chị Tô,
AH Tô

