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Tường trình họp mặt Melbourne 13/04/2008  
                   Lê nguyên Thông 

 
Các anh Bảng, Bảy, Mạnh, Thành, Minh, Sơ, Hiệp Lương, Hưng, Ngũ,  

Thông, Thịnh, Anh, Con của Hiền, Lâm, Hiền, Cư, Thủy, và Bình. 
 

Tiên đoán thời tiết Melbourne nói có thể mưa 
và hơi lạnh làm ai đã ghi tên tham dự họp mặt 
cũng lo ngại sợ quần áo dù không bị qua cầu 
gió bay mà lại bị mưa ướt, sợ tóc không vương 
khói mà dính chút mưa Melbourne làm nặng 
chình chịch không bay phơi phới như lòng 
người đang tươi vui khi gặp lại bạn bè Công 
chánh…nhưng cũng nhờ hồng phúc của các 
anh Đại diện Mạnh và Ngũ, trời chỉ mưa ào 
một cái làm duyên xong đã tự cảm thấy xấu hổ 
với nhóm Công chánh Melbourne nên vội vã 
chạy trốn, để lại đàng sau một khung trời nắng 
ấm, xanh tươi mát mẻ. Các chị là mừng nhất vì 
không còn sợ hư mái tóc chải chuốt suốt buổi 
sáng cho thật đẹp trước khi đi họp…và để gặp 
các chị cùng nhóm mà đấu hót cho vui. 
Các anh chị Mạnh và Ngũ bao giờ cũng đến 
trước thật sớm để lấy vé giữ bàn và ghế ngồi 
trong khung nhà chòi ngay cạnh công viên rộng 
lớn gần ngay lò nướng ga. Thấy trời hơi mưa, 
anh chị Mạnh đã phải đem theo bếp và lò 
nướng nhỏ từ nhà và bắt đầu nướng các món ăn 
cho sẵn sàng để khi bà con đến đông đủ là có 
thức ăn ngay, phục vụ kiểu này còn hơn cả nhà 
hàng “Mạnh Hoa năm sao” nữa. 
Các anh chị Ngũ và Mạnh đi chợ sáng hôm thứ 
Bảy để mua cho được tôm cá thật tươi, thật 
ngon và thật ngọt dù không ngọt như mía 
nhưng ngọt như tôm cá tươi mới câu ở chợ về 
vậy, các con tôm loại đặc biệt không vỏ, chắc là 
loại mới lột vỏ…ở nhà…nên tất cả mọi người 

ủng hộ hết mình, các chị Anh, chị Bảng vừa 
đem ra mời một vòng là gần hết ngay mâm tôm 
nướng, bà con nhìn nhìn liếc liếc xem có ai 
canh chừng mình hay không là xin thêm ngay 
một vài con ăn cho đã miệng, công bóc vỏ thật 
chẳng hoài tí nào cả… 
Thịt gà nướng thì mềm và ướp, nêm nếm rất 
vừa miệng, dù ai có khó tính đến đâu cũng 
chẳng dám chê một tiếng nhỏ nào cả vì nếu có 
chê thì lần sau hổng có ai làm cho mà ăn ngon 
như thế nữa à nghen… nói vậy chứ ai cũng 
khen nức nở, không phải vì người không làm 
bếp ăn cái gì cũng quá ngon đâu nha các chị 
“đầu bếp”… 
Riêng chị Anh thì khen luôn miệng vì cả tuần 
đi làm về đã có sẵn cơm do chính đầu bếp lão  
trượng Trần văn Anh nấu nướng nêm nếm dọn 
sẵn lên bàn chỉ chờ chị về là ăn thôi nên dù có 
hổng ngon cũng vẫn khen đầu bếp TVA suốt cả 
tuần rồi. Nay lại được thưởng thức món ăn do 
đầu bếp khác nấu thì nhất định phải ngon hơn 
đầu bếp nhà hợp đồng muôn năm rồi phải 
không chị Anh? 
Tôi ăn BBQ mà không quên canh chừng nhìn 
lên con đường dẫn xuống nhà chòi vì món xôi 
đặc biệt của chị Yến Thành chưa thấy đâu cả? 
Không lẽ chị ấy bịnh, đã báo sẽ tới tham dự họp 
mặt mà…! Vừa nghĩ đến đấy thì cái đầu bạc 
của anh KTS Thành đã xuất hiện trên đầu dốc 
và sau đó là ba “mâm xôi Bờm cười” cũng tò tò 
chạy theo anh Thành nằm gọn trong chiếc nôi 
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vừa xếp gọn gàng chỗ cho cả ba “mâm xôi”. 
Tôi là người đầu tiên chạy đến, trước là chào 
hỏi anh chị Thành sau là không quên chụp ngay 
lấy một mâm xôi còn nóng hổi…xúc một 
muỗng vừa thổi vừa ăn vù vù… xôi thật ngon, 
dẻo, bảo đảm không ngon không lấy tiền… 
Hứa không nhắc đến bánh trôi nước nên tôi 
không nói là bánh rất ngon như mọi năm nữa… 
Nói vòng vo tí nữa thì lại quên nhắc đến tin 
mừng anh chị Lương vừa có cháu trai nay đã 
được 6 tháng, cháu kháu khỉnh dễ thương làm 
cho các chị ai cũng dành nhau xin bế tí lấy hên 
và chuyền tay nhau cả mấy vòng, chị Lương sốt 
ruột mà chẳng dám hé miệng vì chị cũng nhớ 
và thèm ôm nựng con nữa chứ phải riêng gì các 
chị lớn tuổi không thôi đâu? Các chị thì đa số 
đã có cháu nội ngoại cả rồi chứ ai mà thèm có 
thêm con nhỏ, con mọn vào cái tuồi 60, 70 này 
nữa phải không các chị? 

 
Các anh các chị tha hồ hàn huyên vì anh chị 
Khoa cũng đã vắng mặt mấy lần họp trước bây 
giờ mới đến sinh hoạt lại với anh em, Anh chị 
Ưng Sơ lần trước vắng mặt, anh Hùng thường 
dẫn con gái theo nhưng mà hôm nay đặc biệt 
mới đem “nhà anh” theo để gặp các chị trong 
nhóm đấy. Anh Bảy gặp thầy và bạn bè dù là từ 
trước chưa bao giờ quen biết chứ đừng nói là 
thân nhưng anh nói, anh thấy các anh chị ở đây 
thân mến nhau như một đại gia đình và anh 
cũng tự nhiên thấy tình thân bộc phát một cách 
tự nhiên, các anh chị thật là tình cảm và quý 
mến nhau, nhất là Thầy Thịnh và các đàn anh 
đã về hưu, trao đổi kinh nghiệm cho đàn em 
làm sao để có thể dùng thì giờ một cách tích 
cực và hữu ích cho mọi người, bản thân và xã 
hội. Các đàn anh khuyên bảo nên tìm việc làm 
bán thời để có sự chuyển tiếp đi vào hưu trí thật 

sự, tập thể dục, làm vườn, trông cháu nội ngoại, 
sinh hoạt hội cao niên và làm thế nào để tận 
dụng được sự trợ giúp của chính quyền về 
phương diện sức khoẻ, di chuyển, giảm thiểu 
các chi phí cho hưu trí viên. Những lời khuyên 
bán chính thức rất đáng giá cho đám “không 
còn trẻ- mà cũng chưa già” sắp tấp tểnh về 
hưu theo các thầy và các đàn anh trong nay 
mai… vì vị nào cũng trên năm, sáu bó cả rồi. 

 
Ăn uống xong anh Mạnh kêu gọi anh em tụ lại 
bàn công việc chính, tôi tự hỏi trong đầu “Ủa 
họp ăn BBQ mà có bàn công việc nữa sao?” thì 
ra anh Mạnh muốn các anh thảo luận các đề tài 
nóng bỏng, nào là đề nghị thay đổi Ban Chấp 
Hành, nào là kỳ họp mặt mùa Xuân sắp tới. Ý 
kiến của anh Mạnh xin nhường chức cho anh 
em khác không được ai ủng hộ cả, mặc dầu hai 
anh Mạnh và Ngũ không phải noi gương các 
lãnh tụ tham quyền cố vị tại một số nước trên 
thế giới, hai anh vẫn được bầu tín nhiệm tuyệt 
đối không những 100% mà còn hơn thế 
nữa…Thế là hai anh đành phải mỉm cười chấp 
nhận số phận làm Thủ Trưởng Hội AHCC 
Melbourne thêm một thời gian nữa…(chưa biết 
là bao lâu hay đến bao giờ mới hết nhiệm kỳ!). 
Chuyện kế tiếp là họp mặt ở đâu cho thân mật 
và thuận tiện cho không khí AHCC…một số 
các anh bàn nên họp ở tiệm Tây cho có sự thay 
đổi nhưng rốt cuộc thì anh em cũng lại đồng ý 
tụ tập ở nhà hàng Á châu cho hợp với lối người 
mình, ngồi lâu nhà hàng cũng không khó chịu 
và chúng ta có được sự thoải mái tự nhiên hơn 
là tiệm Tây. 
 
Buổi họp kết thúc trong bầu không khí luyến 
tiếc vì còn nhiều điều chưa nói hết


