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Tiếp Đón Bạn Khóa 14 KSCC &
Sinh Hoạt Của Người Việt Tại Melbourne
Đoàn Đình Mạnh

S

au buổi Họp Mặt AH & THCC
Melbourne Mùa Thu Năm 2019,
bài tường thuật được đăng trong Lá
Thư AHCC số 112 này, anh Mạnh chị
Hoa mời anh Quan chị Tuyết và anh
Đán chị Thủy đến nhà ăn bữa cơm gia
đình vào tối Thứ Ba 19 tháng 3 trước
khi quý anh chị đi du lịch Sydney.
Theo yêu cầu của anh Đán chị
Thủy, lúc 3 giờ chiều anh Mạnh đến
khách sạn để đón anh chị và đưa đến
khu Thương Mãi Springvale xem sinh
hoạt của người Việt tại vùng này.
Trong khi đó thì anh Quan chị Tuyết
đã được một người bạn học chung
Tiểu Học với anh Quan là anh Long
đến đón đi ăn trưa và xem sinh hoạt
của người Việt tại khu Thương Mãi
Footscray.
Trên đường đi, anh Đán khen
dân Úc rất thân thiện, hiếu khách và
cởi mở. Melbourne lại là thủ đô văn
hóa và thể thao của Úc xứng đáng với
danh hiệu “Thành Phố Đáng Sống
Nhất Trên Thế Giới” trong nhiều năm
liên tiếp.

Street Art – Hosier Lane Melbourne

Sau đó anh muốn biết vào đầu
thập niên 80 ở Úc đi học lại lấy bằng
KSCC dễ hay khó. Anh Mạnh cho biết

chính phủ Úc tạo điều kiện để người
dân có thể đi học Đại Học dễ dàng.
Thứ nhất vào đầu thập niên 80
giáo dục Đại Học hoàn toàn miễn phí.
Thứ hai đi học mà độc thân thì được
lãnh $40 một tuần dưới chương trình
TEAS viết tắt của Tertiary Education
Assistance Scheme tức Chương Trình
Hỗ Trợ Giáo Dục Đại Học. Đi học
được lãnh cả năm 12 tháng. Trong 3
tháng hè nếu đi làm vẫn được lãnh
tiền này. Tính ra cũng tương đương
với tiền thất nghiệp $50 một tuần.
Trường hợp có gia đình mà người
hôn phối đi làm lương thấp thì vẫn
được lãnh $40 một tuần như người
độc thân. Ngoài ra mỗi đứa con còn
nhỏ cũng được lãnh thêm $10 một
tuần. Như vậy về phương diện tài
chánh học lại để lấy bằng KSCC
tương đối dễ. Còn có thể học lại hay
không thì tùy thuộc hoàn cảnh của
mỗi người, tùy thuộc Tiểu Bang mình
tái định cư vì ở Úc Đại Học tự trị.
Kế tiếp anh Đán muốn biết tiền
lương tối thiểu ở Úc hiện nay là bao
nhiêu. Anh Mạnh cho biết là $20 một
giờ. Anh Đán nói rằng như vậy là khá
cao so với Pháp.
Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ thì
đến nơi. Sau khi xe đậu ở bãi đậu xe
và được anh Mạnh đưa ra đường
Springvale Road anh Đán nói ngay “Ê
Mạnh, chỗ này tao thấy lớn và sầm
uất hơn hẳn Khu Thương Mãi Quận
13 Paris”. Anh còn cho biết thêm
Quận 13 Paris càng ngày càng bị Tàu
hoá và không còn nhiều tiệm ăn thuần
Việt ngon nữa. Sau đó anh Mạnh đưa
anh chị Đán đi vào trong Mall thứ nhất
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bên phía Đông của đường Buckingham Avenue để xem sinh hoạt, mua
bán và giá cả. Chị Thủy vào tiệm thịt,
tiệm hải sản coi giá và cho biết nghe
nói là thịt, cá ở Úc giá cao nhưng hôm
nay đến tận nơi thì thấy giá cả rẻ hơn
Pháp nơi chị cư ngụ nhiều.
Anh Đán nói thêm ở Úc lương
tối thiểu khá cao mà vật giá kể cả giá
xăng lại rẻ hơn Pháp nhiều thì đời
sống của người Việt ở Úc thoải mái
hơn người Việt ở Pháp.
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Về đến nhà thì anh Long đã chở
anh Quan chị Tuyết đến nhà trước
chúng tôi. Ngoài ra anh chị Mạnh còn
mời thêm anh Hiệp chị Vinh Thân Hữu
Công Chánh đến tham dự buổi ăn tối.
Anh Hiệp du học học bổng Colombo
Úc và tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí vào
năm 1967, còn chị Vinh là chị bạn dì
của bà xã bạn Huỳnh Ngọc Sĩ cũng
học chung Khóa 14 KSCC và là đồng
hương Quảng Nam với anh Đán.

Khi anh Mạnh đưa anh chị Đán
đến cổng chào của Khu Thương Mãi
Springvale thì anh chị đề nghị được
chụp hình kỷ niệm.

Từ trái qua phải: chị Thủy, chị Hoa, chị Tuyết, chị
Vinh, anh Đán, anh Hiệp, anh Mạnh, anh Quan

Buổi ăn tối rất thân mật và vui
vẻ. Thức ăn chỉ gồm ba món: phở
Bắc, thịt cừu và bánh Pháp. Thức ăn
đơn giản nhưng lại bao gồm ba lục địa
Á Châu, Úc Châu và Âu Châu. Khách
tham dự cũng chỉ có ba cặp nhưng
cũng đại diện cho ba lục địa anh Hiệp
chị Vinh Úc Châu, anh Quan chị Tuyết
Mỹ Châu và anh Đán chị Thủy Âu
Châu.
Chị Thủy anh Đán

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến
Mall thứ hai bên phía Tây của đường
Buckingham Avenue. Vừa bước vào
chị Thủy đã khen ngay Khu này cũng
lớn và sầm uất hơn hẳn Khu Thương
Mãi Quận 13 Paris.
Sau đó 3 chúng tôi vào tiệm giải
khát và gọi 3 ly sinh tố sầu riêng. Vừa
uống vừa chuyện trò thì đã đến giờ
phải về nhà anh Mạnh để ăn tối.

Món phở được chiếu cố tận tình,
chủ khách đều ăn hết nước lèo. Ai
cũng khen ngon. Chị Mạnh khiêm
nhường nói ngon hay dở là tùy theo
khẩu vị của mỗi người, nhưng chắc
chắn là lành. Vì nước lèo được nấu từ
xương bò, hồi, hành tây, củ cải trắng,
rượu Mai Quế Lộ, tiêu hột trắng và táo
Fuji. Loại táo shop Tàu bán không kịp
hơi héo giá chỉ $2 một ký bằng một
phần ba giá bình thường nhưng lại
làm ngọt nước lèo một cách tự nhiên.
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Kế tiếp là món thịt cừu gồm
lamb cutlet, smashed potato và rau
củ. Cũng như món phở ai ăn xong
cũng khen ngon ngoại trừ chị Tuyết
không ăn được cừu.
Khách tham dự đều nói anh
Mạnh có phước. Chị Hoa nói không
phải vậy đâu, vì anh Mạnh không biết
ăn uống chẳng bao giờ nghe anh ấy
khen nấu ăn ngon cả. Anh Mạnh cho
biết ở nhà ăn uống chỉ có hai vợ
chồng mà khen “em nấu phở hôm nay
ăn ngon quá” thì nghe có vẻ cải
lương, giống như diễn viên phim tập
nên không nói được. Tuy nhiên hôm
nay có khách thì phải khoe tài nấu
nướng của vợ mình. Anh cho biết chị
Hoa là đầu bếp chánh của gia đình từ
năm 1965, đến nay là 54 năm thì nấu
ăn ngon là lẽ dĩ nhiên.
Chị Hoa nói chị là con thứ hai
trong gia đình, có người chị lớn hơn 3
tuổi và 2 người em trai. Cha mất sớm,
mẹ bán quần áo ở chợ Nguyễn Tri
Phương. Sáng sớm đã đi bán hàng,
chiều tối mới về. Năm 1965 khi chị 12
tuổi thì mẹ giao việc nấu nướng cho 2
chị em. Đôi khi người chị bận rộn vì
bài vở nhiều, chị Hoa nấu cả 2 bữa
cơm. Nấu ăn riết tự nhiên thành nấu
ăn ngon.
Anh Mạnh nói thêm đã vậy
trước khi lập gia đình chị còn học
thêm một khóa Nữ Công Gia Chánh
do một Giáo Sư Nữ Công Gia Chánh
dạy tư thêm. Ngoài ra biết mẹ thích
nấu ăn, nên 10 năm nay Giáng Sinh
năm nào con gái út cũng mua Cook
Book tặng mẹ. Chị có cả chục Cook
Book của các đầu bếp danh tiếng của
Úc, Anh, Pháp, Ý và Nhật. Anh cho
biết phở Bắc, bún bò Huế, hủ tiếu
Nam Vang, beef steak, lamb shanks
chị đều nấu được và nấu ăn ngon.
Khách nói nấu ăn ngon như vậy
tại sao không mở nhà hàng. Anh
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Mạnh nói mở nhà hàng thì chỉ lỗ vốn.
Thí dụ một cây giò thủ 1 ký ở shop
Tàu bán $20 như vậy người bỏ mối
nhiều nhất chỉ nhận được $18. Trong
khi đó chị Hoa làm giò thủ ăn ngon và
lành hơn nhiều nhưng tiền vật liệu đã
lên đến $18 chưa kể tiền xăng, điện
và gas.
Món tráng miệng là món bánh
chocolate mousse của tiệm bánh
Pháp Laurent. Ở Melbourne chỉ có 2
tiệm, một ở Camberwell gần nhà anh
chị Mạnh và một ở Toorak. Đây là
tiệm bánh Pháp nổi tiếng nhất
Melbourne.
Ngoài ra trong lúc ăn chúng tôi
có nói về người Việt tỵ nạn ở
Melbourne vào thập niên 80 rất quan
tâm đến vấn đề giáo dục của con cái.
Cái hay: trên 80% gia đình tỵ
nạn có con cái tốt nghiệp Đại Học. Có
gia đình cha mẹ chỉ học xong Tiểu
Học, đi làm hãng xưởng mà lại có cô
con gái lớn là Tiến Sĩ, Giáo Sư Đại
Học ANU – Australian National
University nổi tiếng.
Cái dở: chỉ có khoảng 70% các
cháu tốt nghiệp có việc làm chuyên
môn, 30% còn lại làm hãng xuởng
hoặc ngành nghề không cần bằng Đại
Học.
Nếu các cháu này chỉ học TAFE
– Technical And Further Education thì
rất có thể đã trở thành những chuyên
viên trung cấp hay thợ chuyên môn
giỏi.
Trong lúc trò chuyện anh Mạnh
có đố như sau. Có một vị Tiến Sĩ
Toán học nhưng không dạy Đại Học
mà lại dạy Toán ở một Trường Trung
Học Tư danh tiếng ở Melbourne. Vị
Tiến Sĩ này muốn khen một người học
trò của mình vừa học xong Lớp 11 thì
khen thế nào là tột bậc. Khen là an
excellent Mathematics student tức là
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một học sinh Toán xuất sắc thì vẫn
còn dưới an outstanding Mathematics
student tức là một học sinh Toán xuất
chúng. Còn có lời khen nào hơn nữa
hay không. Bàn tiệc không ai trả lời.
Anh Mạnh nói vị Tiến Sĩ Toán
học này đã khen an excellent
Mathematician tức là một Toán học
gia xuất sắc. Khen như vậy là vô hình
trung vị Tiến Sĩ Toán học này đã cho
phép người học trò Lớp 11 của mình
được ngồi chung chiếu với mình. Quả
đúng như lời dự đoán, người học trò
này sau này trở thành một Fellow

Actuary của The Institute and Faculty
of Actuaries United Kingdom khi vừa
tròn 30 tuổi.
Tiệc vui thế nào thì cũng đến lúc
tàn. Buổi tiệc chấm dứt vào lúc 11 giờ
đêm. Anh Mạnh đã chở anh Quan chị
Tuyết và anh Đán chị Thủy về khách
sạn để ngày hôm sau quý anh chị đi
du lịch Sydney là chặng chót của
chuyến Úc du này.
Melbourne, tháng 3 năm 2019

Hội ngộ AHCC 16-3-2019 Melbourne
Anh Quan anh Đán ghé Úc chơi,
Ái Hữu Melbourne mừng đón mời,
Cùng nhau trò chuyện vui khôn kể,
Kỷ niệm trường xưa nói lên lời.
Mạnh, Đán, Quan cùng chung một khóa,
Mới đấy mà nay quá nửa đời.
Tang bồng hồ thỉ đều qua đủ,
Mong gặp lại nhau nhớ một thời.

Melbourne 16-3-2019.
Lê Quý
(Cựu sinh viên năm Thứ Nhứt ban KSCC Phú Thọ, 1958)

