
 

KỶ-NIỆM 50 NĂM TỐT-NGHIỆP KSCC K5 
 

 
Từ trái qua phải, Hàng ngồi: Các Chị Minh Hà, Duyệt, Minh Nguyễn, Hiệp, Trung, Đốc, Giang, 
Thiệp. Hàng đứng: Các anh Thám, Đốc, Thiệp (Khóa 3), Anh Chị Hữu, Duyệt, Minh H., Giang, Chị 
và Anh Bảo, Minh N., Trung, Nam, Hiệp, Lý (BPT Lá Thư) và Chị Nam. 
 

Nguyễn Hương Hữu 
 

Mở đầu: 
50 năm? Nửa thế.kỷ? 50x365 ngày= 

18.250+12,5 (nhuần)-->18.262,5 ngày? 
Thôi tôi xin được ngưng tính-toán đi vì thấy 

... ngộp quá. Ấy là chưa nhân số thành đó cho 
24 để chúng ta thấy con đường đời chúng ta đã 
trải qua nó dài thậm-thượt làm sao, đến 
438.300 giờ đó! 
 

Chúng ta đã mất 6 người "bỏ qua cuộc 
chơi", rũ áo ra đi không một lời từ-giã bạn bè ... 
Bao nhiêu kỷ-niệm dưới mái trường KSCC ở 
Phú-thọ, do chúng ta và những người liên-hệ 
(nhân-viên văn-phòng, thầy dạy, bạn hữu và cả 
những cơ-quan CC chúng ta đã thực-tập v..v.. 
và v.. v..) đã bám vào ký-ức chúng ta, nằm lại 
đâu đó trong đầu chúng ta .... nhớ lắm, nhớ hết, 
nhớ vô cùng vì chắc-chắn sẽ không bao giờ tái-
hiện nữa. 

 
Mỗi người chúng ta hãy cố lưu-giữ lại 

nhất là những kỷ-niệm đẹp, vui cho riêng 
mình và cho quãng đời còn lại của chúng ta, để  
làm giàu cho ký-ức, để khi có dịp đem ra 
"khoe" với bà xã, với con cháu.... 

 
Nhận nhiệm-vụ viết lại những ngày kỷ-

niệm này do bạn-bè giao lại, tôi cứ mãi lo-âu. 
Không lo vì không viết được, không lo vì sợ nó 
không hay (vì bạn-bè có bao giờ chê một ai là 
viết dở đâu) mà chỉ lo viết như thế nào cho 
xứng-đáng với lòng tin của bạn bè so với 
những gì tôi và bà xã đã thường-xuyên nhận 
được trong những ngày sang Irvine, gặp lại bạn 
(đi và không đi được cruise) tại tiệm phở 
Nguyễn-Huệ, trong chuyến đi cruise từ Long 
Beach đến Mexico rồi trở về chia tay nhau .. 
đường ai nấy đi. 



Thôi thì mình cứ cố-gắng làm nhiệm-vụ 
được giao-phó để còn bạn bè tiếp sức sửa-chửa 
bổ-túc và hoàn-chỉnh sau vậy. 
 

Xin phép ghi thêm vài giòng liên-hệ đến 
việc riêng: 

 
Nhận được tin anh em sẽ tổ-chức Kỷ-Niệm 

50 Năm Tốt-Nghiệp tại California trong khi 
một biến-cố (xin lỗi đã dùng 2 chữ này) vừa 
xảy ra trong gia-đình tôi: con rể tôi (chúng tôi 
chỉ có 2 con, một gái và một trai) đột-nhiên ngã 
ra chết sau khi than mệt và không thở được. 
Chúng tôi quá đau lòng với cái chết này vì 
thằng cháu ngoại chỉ mới 8 tuổi, thương con 
gái sao quá lận-đận (từ ngữ của bạn Lê Ngọc 
Phượng mới từ-trần một tháng sau lời chia 
buồn với tôi), nên đã cho bạn bè hay là tôi 
không lòng dạ nào tham-dự được. 

 
Nhưng sau đó thấy vợ chồng tôi không nên 

giữ mãi trong lòng nỗi đau thương này dài dài, 
mà phải tìm cách nhờ ngoại-cảnh và bạn bè 
giúp cho qua trong những chuỗi ngày sắp tới. 

 
Thế là chúng tôi tìm mua vé máy bay và ... 

sang Mỹ để tham-gia. 
Bạn bè đã thương và nói rằng nếu chúng tôi 

không đi ngàn dặm đường để qua thì "không 
biết có tổ-chức lễ này được hay không". Tuy là 
đây chỉ là một lời an-ủi khích-lệ nhưng sự 
khích-lệ này đúng lúc, nên đã giúp chúng tôi rất 
nhiều trong giây phút đáng nhớ này. 
 
Ngày 03-07-2016: 
HỘI-NGỘ TẠI TIỆM PHỞ NGUYỄN HUỆ 
 Tôi được biết trưởng lờp Phạm Hữu Quang 
về Cali thăm anh em trong tháng 5 vừa qua, và 
đã tường trình về buổi gặp gỡ này trong LTCC 
số 106 và hôm nay không đến dự được. Riêng 
anh Hà Minh Lý trả lời từ Pháp cho biết cơn 
bệnh anh đã trở nên trầm trọng không dến dự 
được. Anh Lý mất trong tháng 4 vừa qua. 

 
Ngày 01-07 chúng tôi đã đáp máy bay tới 

phi-trường John Wayne và được vợ chồng bạn 
Đào Tự Nam đón đưa về nhà tại Irvine, không  
cho ra Best Western hotel. Chúng tôi đã hàn-
huyên cả 2 ngày, để ngày 03-07 đến tiệm phở 
Nguyễn Huệ gặp bạn đồng khóa nhất là  những 
bạn không tham-dự cruise được, cùng nhau 
thù-tạc tạo lên buổi gặp-gỡ chính thức mở đầu 
Kỷ-Niệm 50Năm Tốt-Nghiệp.   
 

 
Họp mặt sơ-bộ trước tiệm Nguyễn Huệ (chờ 

đông đủ) 

 
Họp mặt sơ-bộ trước cửa tiệm của quý phu-

nhân 
 Tại đây có anh chị Giang từ San Jose, anh 
chị Bảo, anh chị Trung từ Washington, anh chị 
Minh Nguyễn, Minh Hà, Nam, Đốc, Duyệt, 
Hiệp, Hữu và anh Thám đi một mình. Cũng có 
thêm đại diện khóa đàn anh, anh chị Thiệp và 
anh Mai Trọng Lý. Gặp nhau tay bắt mặt 



 

mừng, anh em không quên nhắc tới và hỏi thăm 
về những người không dự được. 
 

 
Hình các anh tham dự mgày 3.7.2016 

  
Bạn Nghiêm Xuân Đốc trình-bày ý muốn 

làm một bản thủy-tinh danh sách các đồng môn 
KSCC khóa 5 theo mẫu "trình làng" và được tất 
cả các bạn hoan-hô ủng-hộ nhiệt liệt và cùng 
nhau góp ý về vài chi-tiết. Bạn Đốc sẽ liên-lạc 
đặt làm bảng này và gởi cho những ai muốn có. 
 

 
Nx Đốc trình bầy danh sách Khóa 5 KSCC 

 
Bạn Đào Tự Nam trình bày đã cố gắng tổ 

chức sao cho anh em trong khóa không những 
được gặp nhau mà còn được ở lại với nhau vài 
ngày, gần gũi như ngày xưa đi học. Tuy nhiên, 
không phải ai cũng đi cruise được nên có một 
buổi gặp nhau trên đất liền. Buổi họp tại Phở 
Nguyễn Huệ do niên trưởng Mai Trọng Lý thu 
xếp dùm, bảo đảm cho cuộc vui hôm này kéo 
dài bao lâu cũng được. 
 

 
Ông bầu ĐT Nam phát biểu 

 Anh em cảm ơn anh Trần Văn Thám. Chi 
phí về buổi họp mặt tại tiệm phở Nguyễn Huệ 
này đã được "Thám Bé" dành trả vì mới gom 
sòng bài được một số tiến đủ dùng cho hảo ý 
đài thọ 

 
Trần văn Thám (người cô-đơn hôm nay vì thiếu 
chị Hoàng, ôm chai rượu Aquevit của Na-uy) 

và Mai Trọng Lý 
Bạn bè không biết bao giờ mới gặp lại nhau 

lần nữa, nếu có thì biết ai còn... ai mất. Nghĩ 
mà thấy đau lòng và buồn bã sao ... sao ... ấy! 
 Thôi thì giờ chúng ta hãy mượn cảnh trên 
đây làm hoài-niệm vậy! 

Mọi người chia tay, ai không đi cruise thì 
về nhà, còn lại tám cặp (Đốc+Phương, 
Luân+Ngọc, Bảo+Nguyên, Minh+Yên, 
Nam+Lương, Giang+Nga, Trung+Thắm và 
Hữu+Vân-Khanh) đồng sắp xếp để cặp Trung, 
Giang, Hữu vào Best Western Hotel và những 
cặp còn lại tạm thời ai về nhà nấy, chờ hôm sau 
lại tụ họp lại để cùng nhau đi Long Beach, khởi 
đầu cho chuyến du-hành qua Mexico. 

Với bao nhiêu lo-lắng và sắp-xếp chi ly (ai 
đi xe của ai, ai nhiều hành-lý, giấy tờ nào đem 
theo mỗi thứ mấy bản  v... v... ) của "trưởng ban 



tổ-chức" và các bạn khác,"ba ông táo" của khóa 
5 có một dịp gặp-gỡ nhau và cùng nhau hàn-
huyên nhắc lại những kỷ-niệm xưa. Đó là ngày 
03.07.2016.Và ngày hôm sau cả tám cặp hội-tụ 
lần-lượt tại bến tàu Long Beach và bắt-đầu 
cuộc du-hành bằng chuyến Cruise Carnival 
trong 4 ngày. 

 

 
“Ba ông táo“ của trường Công Chánh 

 
Từ ngày 04.07.2016 đến 08.07.2016 
CUỘC DU-NGOẠN BẰNG CRUISE 
CARNIVAL INSPIRATION 
 

Khởi hành lúc 4 giờ chiều ngày 04, tàu đến 
đảo Catalina (thành phố Avalon) sáng ngày 
05.07.2016. Mọi người xuống bến lên đảo, 
dùng xe bus địa-phương đi xem khu công-viên 
Botanic Garden trồng toàn cây gốc từ sa-mạc 
trong vùng. Botanic Garden do một nhà khảo-
cứu thiên-nhiên thiết-lập và lưu-truyền lại. 
Trong công-viên có một kiến-trúc đặc biệt nằm 
về phía sâu trong khu-vực, trời nóng nhiều nên 
chỉ có khoảng phân nửa khách có can-đảm lội 
bộ lên thăm viếng. Số còn lại bằng lòng với vị-
thế đứng xa mà nhìn. 
 Rời đảo Catalina, chiếc cruise lên đường cả 
hôm sau mới đến Ensenada, một thắng-cảnh 
nổi tiếng của Mexico.Các chị Lương, Nguyên 
trổ tài thương-thảo thuê một xe bus để đi từ bến 
tàu vào phố, thoạt nhìn có cảm-tưởng như phố 
Việt nam, với những tiệm buôn hai bên 
đườngđi bộ, bày bán đủ thứ từ áo quần cho tới 

giày, dép, vali, túi xách... kẹo bánh, thượng 
vàng, hạ cám rất tấp-nập. Chỉ khác hơn tiệm ở 
đây không có chuyện vất rác đầy ra đường phố. 

 

 
T.P. Avalon, Catalina: Ban tham mưu Minh, 

Luân, Nam chỉ đường phía này. 
 

 
Nhưng phải là đi phía này mới đúng! 

 

 
Thế mới tới nơi tới chốn! 



 

Đổ bộ Ensenada, Mexico 
 

Chợ trời La Bufadora, Ensenada 
 

La Bufadora, Ensenada - Sóng vỗ bờ đá. 
 

Ngày 07.07.2016, tàu đi chậm luôn suốt 
ngày. Thời-gian này là cho khách thư-giãn trên 
tàu.Anh chị Nam đã đặt một phòng riêng trên 
tàu để họp Khoá . Các chị Lương , Nguyên lại  
đặt bánh mừng  50 năm vào buổi trưa sau buổi 
họp. 

 Trong bọn chúng tôi có 2 người, Thúc Minh 
và Hương Hữu có ngày sinh nhật trong tháng 7, 
nên đến giờ ăn chiều nhà hàng làm bánh sinh-
nhựt nho nhỏ, xinh xinh và nhóm du -khách 

chúng tôi có đãi thêm rượu nho. 

Nâng ly sau buổi họp khoá trên tàu 

Bánh mừng 50 năm tốt nghiệp K5 KSCC 

Mừng 50 năm và sinh nhật Minh và Hữu 

 
 Và chuyện gì sẽ tới đã tới. Cuộc họp mặt 50 
năm mới có một lần được kết thúc với những 
kỷ-niệm khó quên cho anh em chúng tôi. 
 

Nguyễn Hương Hữu, Hè 2016 



 
8 cặp cùng đi cruise thăm đảo Catalina ngoài khơi Cali và Ensenada, Mexico. 
Từ trái: Hàng đứng: Các Chị: Luân, Hữu-Vân Khanh, Nam, Minh, Trung, Đốc, Bảo và Giang. 
Hàng quỳ (nghề của chàng): Các Anh: Hữu, Luân, Trung, Minh, Giang, Nam, Bảo và Đốc. 
 
 

 
Đổ bộ thành phố Avalon, đảo Catalina: 
Từ trái, Các anh chị: Đốc-Phương, Bảo-Nguyên, Nam-Lương, Luân-Ngọc, Minh-Yên,  
Hữu-Vân Khanh, Giang-Nga và Trung-Thắm.

 
 

Tấm Plaque Kỷ Niệm 50 Năm Tốt Nghiệp Của Khóa 5 KSCC  



 

(do Anh Chị Nghiêm Xuân Đốc thiết kế và đặt làm.) 


