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MỪNG THẦY HỌP BẠN 

Những khuôn mặt U70 sáng ngời rạng rỡ 

Như ngày nhập trường ở tuổi đôi mươi 

Không mang nặng những âu lo sách vở 

Nhưng dấu tháng năm làm ta hé môi cười 

Đám bè bạn từ bốn phương tứ xứ 

Nửa đoạn đời lăn lộn đẫm gió sương 

Một thế hệ làm chứng nhân lịch sử! 

Buổi ban sơ...xây đắp mộng miên trường 

Ta vào đời lúc đổi thay quyền lực 

Mang trong tim nỗi háo hức lập thân 

Đem sở học mong chứng minh kiến thức 

Luyện rèn từ trường Phú Thọ "phong vân" 

Bốn thập kỷ hành nghề luôn kiêu hãnh 

Mỗi người đều có vị trí xứng tầm 

Không hổ danh là Kỹ sư Công chánh 

Với "Chứng Chỉ Văn Bằng Tạm" - khổ tâm! 

Nay đón Thầy cùng vui mừng họp mặt 

Kể nhau nghe thời gian khó thăng trầm 

Khóa 14, những Kỹ sư "sinh sớm" 

Đã trưởng thành trong bóng tối...âm thầm 

Ở cuối đời chúng ta đều mãn nguyện 

Homo-sapiens không thẹn với lòng 

Chẳng chạy đuổi theo thọ sinh hư huyễn 

Giữ chân tâm phân biệt rõ đục trong. 

 

 Trần Kim Định 

(May 07, 2018) 

 

 

       

Trần Cảnh Thuận 

Trường tôi đó một thời ôm mộng lớn 
Mộng không thành vì nước mất nhà tan 
Hơn bốn mươi năm làm kẻ lưu vong 
Xây tương lai nơi phương xa đất khách 
Kiếp tạm dung luôn nhớ về quê mẹ 
Nhớ bạn bè chung một lớp một trường 
Kẻ mất người còn lang bạt tứ phương 
Nay tất cả đã xếp cung gác kiếm 
Chân mỏi gối mòn tóc đã điểm sương 
Chúc tất cả thân tâm thường an lạc 
Đoạn cuối cuộc đời hạnh phúc ấm êm. 
 
 
 
Đây là hai người bạn trong khóa 14 

KSCC&ĐC.   

Bạn Trần Kim Định là người có măt trong 

buổi họp ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại 

nhà hàng ở thành phố Sài Gòn và đọc bài 

thơ trên tặng thầy Nguyễn Thanh Toàn.   

Bạn Trần Cảnh Thuận ở bên Mỹ làm bài 

thơ trên họa theo bài thơ của bạn Trần 

Kim Định. 

BPT cám ơn hai ái hữu K14KSCCĐC đã mau mắn làm 2 bài thơ hay. Lá Thư mong quí 

AH/TH CC khắp nơi gửi về những bài viết ngắn, một hay vài trang, hay những bài thơ về 

sinh hoạt hay kỷ niệm. 
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