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Họp Mặt Khóa 6 KSCC  Năm 2018 
AH Trần Trung Trực 

 
Bạn Ngoạn, Phát, Đức, Nhuận, Thành, Bê và Các. 
Cuộc họp vui nhộn, như hồi đi học trường CĐCC. 
Bạn Nhuận nâng ly thật cao đòi thêm rượu nữa. 

Năm nay, trước ngày Tiền Đại Hội 
AHCCTC, AH Ngô Thái Bình mời tất cả anh 
em tham dự họp Khóa 6 KSCC. Bạn Bình 
cùng bà xã là người hăng say nhất trong 
nhóm AHCC tại Orange County. Những lần 
họp mặt trước cũng vậy, nhóm AHCC tại đây 
đã trả tiền cho những AHCC ở xa đến. Việc 
này giống như ở VN, chủ nhà trả tiền và 
khách chỉ việc đến dự.  

Năm ngoái, kỷ niệm 50 năm ra trường 
Cao Đẳng Công Chánh của K6KSCC, bạn đã 
đưa đón một số AHCC ở xa đến. Năm nay, 
nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới của bạn 
Bình-Hà, hai vợ chồng đã trả hết chi phí ăn 
uống, rượu, và bánh mừng kỷ niệm ngày 
cưới. Chúng tôi thành thật cám ơn lòng tốt 
của bạn đối với anh em đồng khóa.  

Họp mặt kỳ này, thiếu bạn Bảo, 
Chung, Tài, HT Minh, Thư, Tùng và Thọ. Bạn 
Cu (Q) Đức, cựu trưởng lớp 2 năm đầu, uống 
rượu nhiều nhất, nhưng chưa say. Bạn ngồi 
gần bạn Phát, rượu uống lời ra, gọi nhau 
bằng “thằng, mày tao” như hồi hơn 51 năm 
về trước, khi chúng tôi cùng nhau học Cao 
Đẳng Công Chánh. Tôi cảm tưởng như quá 
khứ đã quay lại, dù nay tất cả đã là bậc ông 
bà. Gần cuối cuộc họp mặt, bạn Phát đã gọi 

điện thoại cho bạn Bảo và Chung, dậy đời 
cho hai bạn, đã biết mà không tham dự vì đã 
được bạn Bình thông báo, đã được bạn Phát 
gọi điện thoại, nhưng vẫn làm lơ. Sau đó, bạn 
Chung đã tới, xin lỗi tới muộn và sau đó 
mang về ít đồ ăn của bữa tiệc. 

Gia đình các bạn, nhờ những hội ngộ 
như thế này, chúng tôi mới biết thêm tường 
tận những bạn bè tham dự. Xin quí vị lượng 
tình cho tôi ghi lại chi tiết từng gia đình mà 
chúng tôi biết được. 

 
Gia đình anh chị Bình-Hà gồm chàng rể và con gái, 

anh chị và con dâu và con trai. 

Anh chị Bình chính là duyên nợ. Trước 
đây, chúng tôi chỉ biết chị Diệm Hà làm ở sở 
Kiểm Soát Xe Tự Động, đâu có biết làm sao 
chị quyến rũ được anh chàng nai tơ của Khóa 
6 KSCC. Anh Bình thật hiền, không quen cô 
nào hết, mực thước và nết na. Đến như nay 
cũng vậy, chỉ biết một bà nội trợ mà thôi. Bây 
giờ anh chị đã có đầy đủ con dâu, con rể và 
cháu nội ngoại ngoan. Gặp mặt bạn Đức, chị 
đối chát với bạn Đức, bạn Bình chỉ cười khề. 
Chúng tôi được biết anh chị có hai cháu đã 
thành tài và có gia đình, cùng bốn cháu trai 
nội ngoại. Cháu trai của anh chị là kỹ sư 
Công Chánh Phú Thọ, bây giờ làm cho 
Caltrans. Cháu rể của anh chị là bác sĩ. 
Chúng tôi chúc anh chị mỗi ngày an mạnh và 
vui vẻ với cháu nội ngoại.  
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Đại gia đình bạn Bê cũng vậy. Bốn 
đứa con, hai trai và hai gái, đã có gia thất. 
Hai đứa con trai đi theo nghề bố và làm cho 
Caltrans đã lâu. Đứa cháu ngoại trai cũng 
theo nghề ông ngoại, ra trường cách nay hơn 
2 năm và đã có job làm cho chính phủ. 
Chúng tôi thấy con trai và cháu ngoại đi đúng 
đường bạn đã đi. Sau này, về hưu, tiền bạc 
thong thả, thao hồ hưởng những thú vui trên 
đời. Chúng tôi cầu chúc gia đình bạn là 
gương mẫu cho chúng tôi neo theo.  

Gia đình bạn Cu Đức thì đông nhất. 
Có tất cả 10 cháu nội ngoại. Bà xã Đức cũng 
học Công Chánh, nhưng sang Mỹ làm nghề 
địa ốc, lấy tiền dễ dàng hơn làm nghề chính 
phủ. Coi vậy, trước đây Cu Đức ham hoạt 
động xuống đường, bãi khóa, ăn nói lớn 
tiếng, nhưng về gia đình thường nể vợ hơn. 
Ra ngoài thì lớn tiếng, nhưng về nhà thì nhu 
mì, gia đình hạnh phúc. Hôm họp Đại Hội 
AHCCTC, chị đã biểu tượng sự thương yêu 
đối với vị hôn quân bằng cách hôn thật nhiều 
trên trán, má, và tất cả cái đầu không còn sợi 
tóc. Hy vọng lần họp mặt tới, chúng tôi sẽ biết 
rõ gia đình bạn nhiều hơn. Chúng tôi cầu 
mong các AH khác trong khóa 6 cũng được 
như gia đình bạn. 

 
Bạn Phát và Đức. Nhào vô, thêm rượu nữa! 

Gia đình bạn Thư, cựu trưởng lớp 2 
năm cuối, chúng tôi được biết cả hai người 
tên Thư hết, Trọng Thư và Kim Thư. Hồi 
trước, chúng tôi được biết anh là cậu công tử 
họ Lê, có hai cô em gái sinh đôi, học trường 
nữ trung học Trưng Vương, rất đẹp và anh 
nào cũng mơ ước làm em rể bạn Thư. Anh 
chị có hai con trai. Đứa con đầu đã lập gia 
đình lâu rồi và cháu nội đã lớn. Riêng đứa 
con trai sau này, vẫn còn độc thân và ở nhà 
với anh chị. Chúng tôi cầu chúc anh chị luôn 

khỏe mạnh và thường đi họp mặt với chúng 
tôi thường xuyên. 

Riêng gia đình chúng tôi, xin mạn phép 
cho chúng tôi xin ghi lại đây. Chúng tôi đươc 
bốn con, hai trai và hai gái. Cháu gái lớn, 
Bích Thảo, tốt nghiệp kỹ sư Điện, đã lập gia 
đình với anh bạn cùng lớp trung học, hiện 
nay là dược sĩ. Cháu được 2 trai đã lớn. 
Cháu Jared năm nay học năm thứ 3 dự bị Y 
khoa, học rất xuất sắc. Chúng tôi hy vọng 
cháu sau này sẽ là một bác sĩ giải phẫu, giúp 
hàn gắn vết thương cho xã hội. Cháu 
Brandon, muốn theo nghề ông ngoại và cậu 
Minh học kỹ sư Công Chánh, vì thấy nghề 
này bảo đảm có việc làm và lương lậu cũng 
khá, theo dự kiến của cháu bây giờ. Cháu thứ 
hai của tôi, Minh, cũng học nghề kỹ sư Công 
Chánh. Tôi xin việc làm cho cháu ở cơ quan 
chính phủ, nhưng làm vài năm, cháu bỏ ra 
làm tư vì nhiều tiền hơn. Nhưng cháu đâu có 
biết, làm cho chính phủ sau này lương hưu 
sẽ khá và bảo đảm cho cháu có một đời sống 
hưu dễ dàng. Cháu lập gia đình với cô y tá 
người Việt và có ba con, hai trai và một gái. 
Cháu thứ ba, Bích Hằng, học dược và có hai 
con, một trai và một gái. Cháu trai này mới vô 
đại học và đang học kỹ sư Cơ Khí. Mới học, 
chưa ra trường, nhưng đã được dì nó kiếm 
việc làm cho trong hãng của dì nó. Cháu trai 
út của tôi, học kỹ sư Cơ Khí, sau đó học thêm 
master về Điện, có vợ người Thái và có hai 
con, một gái và một trai. Trước đây ham chơi 
nhất, nhưng bây giờ cháu chăm chỉ, sửa 
chữa nhà cửa và chăm sóc cho con cái. 
Chúng tôi mong rằng con cháu chúng tôi giữ 
được phần nào phong tục, tập quán tốt của 
Việt Nam. 

 
Đại gia đình của Trực & Bích Thuận chụp vào 

Thanksgiving 2016 



SỐ 111 – MÙA XUÂN TEXAS 2019  TRANG 115 

 

 

Còn rất nhiều bạn khác cũng may mắn 
và hạnh phúc, vì đây là bài viết ngắn chúng 
tôi không muốn kể ra hết. Sau 51 năm ra 
trường, bây giờ tất cả đã có gia đình, đã trở 
thành ông nội ngoại. Nhưng nhờ có cuộc họp 
này, và nhờ chút men say, chúng ta trẻ ra, 
xưng hô như hồi đi học. 

Họp Mặt Khóa 6 KSCC tại Việt Nam. 
  

 
Họp mặt gồm có Thân, Trực, Huấn, Bốn và Sơn 

 Chúng tôi về Việt Nam có công chuyện 
riêng. Trong bữa họp mặt nhau lần đầu, tôi có 
nhờ bạn Huấn tổ chức họp Khóa 6 KSCC để 
tôi có dịp tham dự. Bạn Huấn đã cho tôi biết 
là ngày Chủ Nhật, 14 tháng 10, chúng tôi sẽ 
gặp mặt tại quán Mai Rừng lúc 11 giờ sáng. 
Không như những cuộc họp trước, đông đủ 
các bạn và phu nhân, lần này chỉ có 4 bạn: 
Huấn, Thân, Bốn, Sơn và tôi. Nhưng lần này, 
có vẻ thân tình hơn. Các bạn đã ghi sơ gia 
đình các bạn sau đây, để chia sẻ cùng các 
bạn đồng khóa bên Mỹ. 

 Bạn Huấn được một gái đầu là bác sĩ 
và ba trai theo nghiệp bố làm kỹ sư, và ba 
cháu nội và hai cháu ngoại. Gia đình bạn là 
gia đình gương mẫu cho các bạn đồng khóa. 

 Gia đình bạn Bốn gồm hai gái và một 
trai, một cháu nội và ba cháu ngoại. Tuy con 
người ít nói, nhưng tiểu lượng rượu bia của 
bạn rất lớn, bạn sẽ trẻ ra và nói rất nhiều, ca 
hát như hồi trai trẻ. Nhưng cấm thu âm lại. 

 Gia đình bạn Sơn gồm hai trai và một 
gái, bốn cháu nội và hai cháu ngoại. Vợ 
chồng bạn thường ở Singapore với cháu gái. 

 Bạn Thân được bốn gái và hai trai. Có 
lẽ về đương con cái, bạn chiếm số một trong 
các bạn đồng khóa. Bạn được hai cháu nội 
và năm cháu ngoại, và sẽ thêm cháu ngoại 
trong những năm sau đây. Chúng tôi cầu 
chúc bạn vẫn phương phi như hồi xa xưa và 
đứng đầu về đường con cháu. 

 
Bạn Thân và Trực. Tôi ngồi gần bạn để nhờ bạn 

giúp tôi về bia 

Tất cả đã về hưu và mỗi năm đều yếu 
đi, nhưng bạn Thân, gần 8 bó, vẫn còn làm 
việc cho một văn phòng kỹ sư thiết kế. Chúng 
tôi chúc bạn sống khỏe mạnh đến trăm tuổi. 

Nếu quí vị nhìn hình ảnh các bạn đồng 
khóa của tôi ở Mỹ và Việt Nam, quí vị sẽ thấy 
những bạn ở Mỹ vẫn còn hồn nhiên, trong khi 
các bạn ở Việt Nam đăm chiêu và già đi 
nhiều vì nỗi lo lắng về sinh kế trong suốt hơn 
43 năm. Chúng tôi cầu chúc các bạn ở VN 
mỗi ngày khá hơn, hạnh phúc hơn. 

Ngày tháng trôi thật mau. Chúng mình 
muốn nó ngưng lại, nhưng nào có được. 
Hưởng được ngày nào, gặp gỡ, chuyện trò 
thân mật ngày nào, quí ngày đó.  

Chúng tôi hy vọng Khóa 6 sẽ có những 
cuộc họp đầy đủ như kỳ này, hoặc hơn nữa, 
để anh em có dịp trẻ lại như hồi đi học, và 
biết thêm chi tiết gia đình của nhau. Thời gian 
đi nhanh và không có đợi một ai. Nếu chúng 
mình bỏ lỡ cơ hội là mất, chớ đừng hòng có 
dịp khác cho mình làm lại. Cuộc đời đi nhanh 
tựa làm khói bay qua cửa sổ. Tình bạn Khóa 
6 KSCC muôn năm! 

AH Trần Trung Trực 


