
Hô ̣i Ngộ 50 Năm Lớp KSCC 61-65 tại Cali 2015 
Tiê ̣c Hô ̣i Ngộ tại nhà hàng Diamond  

                                                                                                 Người ghi: N. T. 

 
Từ trái, các bạn cùng lớp: Văn, Đống, San, Khoát, Tâm, Luân, Xuân, Hảo, Trì, Khá, Yên, Hoàn 
 
Năm mươi năm tốt nghiệp đại học, thật xa xôi, 
nhưng cũng tưởng như vừa mới hôm nào đây 
mà thôi. Ngày đó, họ là những chàng trai mắt 
sáng ngời đầy tin yêu và hy vọng về tương lai 
trước mặt. Hôm nay, họ từ những tiểu bang xa 
xôi trở về tìm nhau, để kỷ niệm một dấu mốc 
thời gian 50 năm trên nước Mỹ, cách xa quê 
nhà hàng ngàn dặm. Có lẽ ngày xưa đó, không 
ai dám hoang tưởng về một buổi hộ ngộ ly kỳ 
như hôm nay, tại một đất nước văn minh, tự 

do, no ấm. Những chàng trai năm xưa, giờ đã 
thành những lão ông. Tuy chưa có bạn lão nào 
phải chống gậy, như thấy hình như lưng bạn 
nào cũng hơi còng còng, cái đầu chúi ra phiá 
trước. Ngay cả lực sĩ già gân guốc như bạn 
Khá, cũng hơi còng. Có một số bạn, ngày xưa 
tôi thấy cao lớn lắm, nay hình như teo lại phần 
nào. Có một điều, tôi thấy bạn nào cũng tươi 
vui, cũng toát ra niềm hạnh phúc bình an. Vì 
đã và đang sống những tháng ngày sung sướng 
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nhất của tuổi già, khi đã gác bỏ được những lo 
âu cơm áo, tiền tài, công việc. Cuộc sống các 
bạn bây giờ là giai đoạn hưởng thụ ân huệ của 
trời đất. Không vui sao được. 
Buổi hội ngộ kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp nầy, 
đã được các bạn trong ban tổ chức hoạch định 
và sắp đặt chu đáo. Ban tổ chức có mời thêm 
một số thân hữu tham dự cho cuộc gặp gỡ 
càng thêm vui. Tiệc đã đặt trước, ghế ngồi 
cũng đã xắp xếp trước chu đáo cho toàn thể 
anh chị em, khỏi phải ngồi cạnh người chưa 
quen. 
Tham dự buổi hội ngộ nầy, gồm các bạn và 
thân hữu sau đây: 
 
Bàn 1: Có 4 bạn cùng khoá 4 là vợ chồng  
Nguyễn Quốc Đống, Vợ chồng Vũ Quý Hảo, 
Tô tiến Tùng, Nguyễn Đức Xuân, và các thân 
hữu là anh chị Lê Hồng Thanh, anh chị 
Nguyễn Gia Uyển. 
 
Bàn 2: Có 3 bạn cùng khoá 4 là Vợ chồng 
Nguyễn văn Luân, vợ chồng Đỗ Đình San, vợ 
chồng Võ Quốc Thông, cùng các thân hữu là 
anh chị Lê Giác, anh chị Trần Long. 
Bàn 3: Có 4 bạn cùng khoá 4, đó là vợ chồng 
Phạm Bội Hoàn, vợ chồng Nguyễn Kim 
Khoát, vợ chồng Nguyễn Minh Trì, Vợ chồng 
Nguyễn văn Khá, bạn Nguyễn Duy Tâm và 
thân hữu Khóa 2 Công Chánh Nguyễn Đức 
Chí. 

 
Vòng tròn từ trái: A NP Phát, A NX Đốc, C 
HQ Bảo, C Đốc, A PB Hoàn, A ĐT Nam, C 
Nam, C NT Minh, A NT Minh, A HQ Bảo. 

Bàn 4: Có 2 bạn cùng khoá 4, đó là vợ chồng 
Dương Phú Yên, vợ chồng Ái Văn, anh chị 
Ngô Thái Bính Khóa 6, thân hữu Phạm 
Nguyên Hanh, anh TrịnhThành, Khóa 6. Chị 
Hanh và chị Thành phút cuối không tham dự 
được. 
 
Bàn 5: Có 4 anh khoá 5: Đó là vợ chồng Hà 
Quốc Bảo, vợ chồng Nguyễn Thúc Minh, vợ 
chồng Đào Tự Nam, vợ chồng Nghiêm Xuân 
Đốc, và anh Nghiêm Phú Phát (K.6). 

 
Các anh Nguyễn Thiệp, Nguyễn Công Thuần, 
Nguyễn Đức Chí 
 

 
Từ trái: Chị Hùng, AC Dục, AC Tuyên, A 
Thiệp và A Thuần 
 
Bàn 6: Có 4 anh Khoá 3 là vợ chồng Trình 
hữu Dục, vợ chồng Huỳnh Mộng Tuyên, vợ 
chồng Lê Nghiêm Hùng, và Nguyễn Thiệp đi 
một mình, (Hai vợ chồng Hồ Viết Phán có ghi 
tên tham dự mà bận không đến được), và thân 
hữu Điện Lực Nguyễn Công Thuần. 
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Bàn 7: Anh Mai Trọng Lý chuyên viên xây 
cất, anh Vương Xuân Điềm Hoá Học chuyên 
về cấp thuỷ, anh chị Nguyễn Quang Chuyên 
Khóa 1957, anh Lê Đình Kỳ Khoá 1959, anh 
chị Nguyễn Ngọc Ẩn Khóa 1954.  
 
Bàn 8: Gồm các AH Khoá 7, 8, 9. Có anh chị 
Nguyễn văn Hiến Khoá 9 ghi tên nhưng phút 
chót không đến được, các anh Hà Nhụ Tưởng 
và Nguyễn Việt Cường, Khoá 7 và các anh chị 
Phú Tắc Ón, anh chị Nguyễn Xuân Phong, và 
anh chị Lê Trung Định Khoá 8.  

 
 
Có một số anh chị đã ghi tên tham dự, 

rồi không đi được, mà cũng không thông báo 
cho ban tổ chức biết, để khỏi đặt bàn. Do vậy, 
sau khi thanh toán chi phí gồm thức ăn của nhà 
hàng, tiền rượu, bánh ngọt, các bó hoa hồng 
cho sa cĩ cũng như thù lao cho nhạc sĩ đánh 
keyboard, các anh chị Khoá 4 đả góp thêm tiền 
còn thiếu cho ban tổ chức. Hình như có trên 10 
người quên hoặc không thông báo bận việc. 
Lấy kinh nghiệm nầy, lần sau dồn bàn lại, cho 
đủ mỗi bàn 10 người như các hội đoàn khác đã 
tổ chức. Tôi nghe hầu như buổi họp mặt của 
hội đoàn, cũng bị lỗ, và ban tổ chức chia nhau 
gánh chịu. 

 

Khai mạc buổi hội ngộ, hai ái hữu 
Nguyễn Văn Luân và Ái Văn mở lời chào 
mừng anh chị em cùng thân hữu. AH Luân 
giới thiệu các bạn đồng khoá, và AH Ái Văn 
giới thiệu từng bạn tham dự.  

 
Có người, thấy còn phảng phất thấp 

thoáng dung nhan từ nửa thế kỷ trước, nhưng 
cũng có người, nếu không được giới thiệu, thì 
không nhìn ra được là người xưa. Trên 70, 75 
tuổi cả rồi. Không ai còn trẻ nữa, thế mà được 
hạnh phúc hội ngộ đêm nay cũng là một thứ 
phước hạnh trời cho. 

 
Thuỳ Dương (Chị Khoát), chị Minh Ngọc (Chị 
Luân) Chị Lệ Thanh (Chị Hảo) chị Quỳnh Hoa 
(Chị Trì) và anh Vũ Quý Hảo.  

 
Tiếp theo là chương trình văn nghệ, mở 

đầu là bản nhạc “Việt Nam, Việt Nam’ đồng 
ca, tất cả anh chị em đều hát chung. Tiếng ca 
trầm hùng như nhắc nhở cội nguồn còn ấm áp 
trong mỗi trái tim già, thương nhớ quê hương 
xa vời vợi. Tiếp theo, một bản hợp ca “50 năm 
họp đàn” do các chị  
 
Nếu tôi đoán không sai thì lời nhạc nầy do anh 
Hảo soạn. Chỉ có anh Hảo mới đủ tài viết lời 
nhạc tha thiết như thế nầy. Rồi màn đơn ca 
tiếp theo, bản “Cho Tôi Lại Từ Đầu”, đáng ra 
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do chị Minh Ngọc ca, nhưng có chị Xuân 
Dung đã hát thế. Tôi nghĩ, nếu cho các anh đi 
lại từ đầu, thì chắc các anh vẫn học Công 
Chánh chứ không học nghề gì khác. Không 
biết tôi có nghĩ đúng không. Sau đó, giọng ca 
thánh thót của chị Hoàng Dương trong bản 
“Hướng Về Hà Nội” Tôi nghĩ, hướng về Hà 
Nội nầy, là Hà Nội xa xưa, Hà Nội thanh lịch, 
chứ không phải Hà Nội bây giờ có Bác và 
Đảng, mà chính dân chúng Hà Nội bây giờ 
cũng ghét cay, ghét đắng vì đã trói buộc họ 
trong đói nghèo áp bức suốt gần 70 năm qua. 
Rồi chị Lệ Thanh đưa mọi người về một thời 
quá khứ qua bản nhạc “Hình Ảnh Người Em 
Không Đợi” Người em xưa đó, nay đã mập 
phì, hay đã mắt mờ lưng còng cùng các anh 
qua bao cay đắng của một thế hệ không may 
của thời chiến tranh dài ngày, và thời vất vả 
trên quê người nuôi con và tìm sinh kế. Tiếp 
theo nữa, bốn chị Minh Ngọc, Lệ Thanh, 
Quỳnh Hoa và Thuỳ Dương hợp ca bài “Lối 
Về Trường Lớn” để hướng dẫn toàn thực 
khách hát theo, dẫn dắt anh chị em vào mơ, đi 
lại con đưòng xưa, đến trường cùng vui, cùng 
học và xây dựng tương lai. 

 
Sau đó, chị Quỳnh Hoa đơn ca bài Phượng 
Buồn. Tiếng hát của chị Quỳnh Hoa điêu 
luyện như một ca sĩ chính cống. Chị đã mang 
tiếng hát đi phụ giúp các hội đoàn trong vùng 
Nam California này khi họ họp mặt, chị đã tổ 
chức nhiều buổi ca nhạc tình thương, để chi 
tiêu cho những cuộc thăm viếng các cụ già đơn 
côi trong những viện dưỡng lão. Ái Hữu 
Nguyễn Đức Xuân cũng góp tiếng hát giúp vui 

qua bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị. Tuổi trên 
70 mà còn mơ được Hoàng Thị, thì chứng tỏ 
trái tim anh Xuân còn trẻ trung lắm. Chị Xuân 
nhớ canh chừng nghe! Để góp vui cho các thân 
hữu, anh Long góp tiếng ca điêu luyện qua 
nhạc khúc “Chiều”. Cuối cùng là tiếng hát 
ngọt ngào của chị Thủy qua bài Tình Quê 
Hương. Một chương trình ca nhạc giúp vui cho 
buổi họp mặt thêm ấm áp, vui tươi rộn ràng. 
 

Đặc biệt là AH Phó Nhòm Lê Nghiêm 
Hùng trong một phút cao hứng, đã lên sân 
khấu hát bài Ghen, thơ Nguyễn Bính, để tặng 
chị Hùng.  

 
Bài hát hay đến nỗi đã được những đoá hồng 
trao tận tay từ các chị Hùng, Lương, Quỳnh 
Hoa, Minh Ngọc, các anh HQ Bảo và Ái Văn. 
Thật là một tiết mục đặc sắc.  
 

Sau đó là phần cắt bánh. Ban tổ chức 
đã mời chị Luân thay mặt cho phu nhân các 
AHCC Khóa 4 và chị Hà Quốc Bảo đại diện 
cho hiền thê các AHCC Khoá 5 cùng lên cắt 
bánh. Mong rằng qua việc bàn giao hiểu ngầm 
này, chúng ta lại được dịp ăn mừng 50 năm 
Hội Ngộ Khoá 5, ngày này sang năm. 
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Trước khi kết thúc buổi tiệc hội ngộ, tất cả anh 
chị em đồng ca bài “Tạm Biệt”, tiếng hát như 
nhắc nhở, níu kéo cho thêm dài tình bạn qua 
hơn nửa thế kỷ dài. 
 

Tuy tuổi già, nhưng anh chị nào cũng hát 
hay như ca sĩ thật sự. Với cái lỗ tai trâu của 
tôi, những giọng ca tài tử đó, nghe hay hơn cả 
ca sĩ, bởi vì trong tiếng hát, có chất chứa đầy 
tâm tình, và xúc cảm. Ca sĩ hát, thì giọng hay, 
đúng nhạc, nhưng hơi khô cứng và không có 
tâm tình gởi gắm vào nhiều. Những anh chị 
đóng góp tiếng ca đêm nay, dám đứng trước 
đám đông mà ca hát, thì e cũng đã quen luyện 
với máy Karaoke nhuần nhuyễn rồi.  
 

Một buổi họp mặt có gần như đầy đủ các 
bạn cùng khoá, và các AH khác khoá, đông 
như thế nầy là một thành công lớn. Ban Tổ 
Chức kỳ này ngoài hai AH Luân và Văn còn 
được các AH VQ Hảo lo phần văn nghệ, AH 
Nguyễn Kim Khoát lo phần video và các AH 
Nguyễn Duy Tâm và Nguyễn Minh Trì giúp 
đỡ tận tình các mặt khác. Các anh chắc chắn 
cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời giờ, 
công của, để làm một ngày vui, một ngày hạnh 
phúc trong tuổi già. Tôi nghe vài bạn nói: 
“Không chừng đây là lần cuối tụi mình gặp 
nhau. Biết đâu? Bởi tuồi già mong manh lắm, 

không ai biết được chuyện gì xảy ra hôm sau, 
tháng sau.” Thế thì, ngày vui hôm nay, cũng 
đáng giá lắm. Hạnh phúc như hôm nay, không 
dễ gì có đuợc nhiều lần trong đời. 
 

Xin ghi thêm là như thường lệ, AH Lê 
Nghiêm Hùng luôn quên cả ăn, lo ghi lại 
những tấm hình sắc nét trong bài tường thuật 
này/. 

 
 

 
Nguyễn xuân Lang 

 
Tình Nghĩa 

 
Tuổi thiếu thời tình tròn hơn nghĩa 
Tóc bạc màu nghĩa trọng hơn tình  
Nhìn mây hồng trong buổi bình minh 
Ngắm mây ráng đầu non vương vấn  
Chẳng mấy chốc tinh thần linh mẫn  
Theo thời gian giã biệt ra đi  
Lục phủ ngũ tạng thảy suy vi  
Nghĩa cũng trọng mà tình cũng trọng  
 

20-02-2015 
 

Thân phận con người 
 
Thân phận con người là đơn lẻ  
Nào ai đâu chia xẻ tâm tình  
Lúc chào đời tiếng khóc báo tin  
Ngày vĩnh biệt , một mình thui thủi  

 
25-02-2015 
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