
29.7 – 2018 - Đôi lời tâm tình về  cuộc hội ngộ, buổi nướng thịt Hè 

thường niên, 2018 của CĐNVTD M – B tại hồ nước thiên nhiên 

Fasanerie ( Feldmorching – München) 
 

 
 

Đã gần 7 năm qua,  sinh hoạt bảo tồn văn hóa, cội nguồn của dân tộc. Đồng thời không ngưng 

nghỉ, tiếp bước cuộc đấu tranh chống độc tài Cộng sản của một tập thể, tổ chức có danh xưng 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do München – Bayern khu vực miền Nam – Đức Quốc. 

 

Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2018. Một ngày nắng thật đẹp, bầu trời xanh cao vút vẫn lãng 

đãng những dải mây trắng đang vờn bay trong gió sớm về một phương trời xa xăm nào đó. 

Những làn gió mát rượi đuổi nhau, thổi lên từ mặt hồ lăn tăn, gợn sóng bên những thảm cỏ, 

cây, hoa, lá xanh tươi, dịu mát.  Theo như lời mời gọi của BCH CĐ NVTD M-B. Chúng tôi, 

đến nơi địa điểm thường hẹn thì đúng 11 giờ,  đã nhìn thấy trên cả 4 phía mặt hồ có  khá 

nhiều người, nhiều tốp, nhóm đã hiện hữu. Con đường vành đai. vòng quanh hồ bắt đầu trở 

nên tấp nập. Những chiếc xe hơi muôn màu, muôn sắc đang dổ dồn, từ từ lăn bánh chậm 

lại,  quẹo vào các Parken sắp trong tình trạng đang không thể chứa hết. Dòng người được bắt 

đầu bước ra từ những cánh cửa ô tô tiếp tục  rộng mở ra, nhập thành những hàng người rộn rã 

tiếng nói, cười ríu rít, chào hỏi nhau.  Hầu như ai cũng mang theo lỉnh kỉnh những phương 

tiện chung, riêng của mình,  cho một lần, một ngày  để được hưởng trọn những niềm vui. 

Hòa vào dòng người tưởng như họ đang chia vui bất tận ấy. Lần lượt, các Hội Viên của CĐ 

NVTD M – B cũng bắt đầu nhập cuộc, tề tựu.  Những lời hân hoan chào đón, những cái bắt 

tay ấm nồng tình quê hương, nỗi xa xứ, những ánh mắt xẻ chia nhiều nỗi buồn, đau chung, 

riêng của xứ sở. Chúng tôi có chung một hướng đi, nên mỗi lần được tổ chức như thế này, 

hàng năm đều được chia nhau những niềm vui tinh thần, vật chất khá trọn vẹn.  

 

 


