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Kỷ niệm 43 năm ngày ra trường 

 
Lê Văn Bê & Hà Phước Trường 

 
Các AH Tấn, Bê, Thanh, Nghĩa, Tâm, Sến, Trường, 

Tánh 

Từng năm lại từng năm, cứ trước mỗi lần 

họp mặt kỷ niệm ngày tốt nghiệp KSCC7, nỗi 

lo lắng trong lòng Trường V. tui càng tăng, xin 

khẳng định là không phải lo về vấn đề tài 

chính  mà  thực sự là rất lo về mức độ thành 

công của cuộc họp mặt, hổng biết năm nay anh 

em có đến được đầy đủ để dự không, mặc dù 

khi được thông báo qua điện thoại, bạn nào 

cũng đều rất vui vẻ đồng ý đến dự, nhưng với 

mớ tuổi đời xấp xỉ "thất thập" cả rồi, thì chuyện 

lỡ hẹn vào phút 90 vẫn có thể xảy ra như 

thường. 

Cho nên khi người cuối cùng trong danh 

sách "xuất đầu lộ diện" Trường V. tui mới thở 

phào nhẹ nhỏm vì  ... CÓ MẶT 100%: 

1- Lê Văn Bê  

2- Lâm Chí Nghĩa 

3- Đổ Văn Sến 

4- Trần Văn Tánh 

5- Nguyễn Vĩnh Tấn 

6- Trần Minh Tâm 

7- Châu Đình Thanh 

8- Hà Phước Trường. 

9- Cháu Trí, thay mặt bố Hoàng Trọng 

Đinh (ở Huế) 

10- gia đình bạn quá cố Nguyễn Xuân 

Thiện: chị Thiện và hai cháu Ái Thi, Toàn 

Thắng. 

11- Gia đình bạn quá cố Hà Đức Trường: 

hai cháu Huyền Trâm, Huyền Trân. 

12- Gia đình bạn quá cố Nguyễn Văn 

Trương: chị Trương và cháu Trâm. 

Cũng tay bắt mặt mừng, cũng hàn huyên 

tâm sự, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau... năm nào 

vậy, cũng là những cái bắt tay vỗ vai đó, 

cũng những câu hỏi thăm quen thuộc, như là 

sao khỏe không mậy, bà xã dạo này khỏe 

không, sao không chở bả theo cho xôm tụ v.v... 

và v.v... nhưng rõ ràng không phải là những 

câu sáo ngữ, mà đích thị là những lời hỏi thăm 

chân tình xuất phát từ một tình thân gắn bó lâu 

đời... Đặc biệt nhất mà mình để ý theo dõi là 

không ai nhắc lại những chuyện buồn mà chỉ  

nhắc tới nhắc lui những mẩu chuyện vui vẻ, dí 

dỏm từ chuyện hồi đó cho đến chuyện bây 

giờ... Vậy mà không dứt được, không khí bàn 

ăn luôn vui nhộn mà có lẽ là ồn ào nhứt so với 

các bàn chung quanh. Ba gia đình của các 

bạn X. Thiện, Đ. Trường và V. Trương lúc này 

cũng đã quen biết nhau khá nhiều và câu 

chuyện giữa quý bà cũng sôi nổi không kém 

cánh đàn ông.... Chẳng ai thèm để ý tới chuyện 

nhà hàng phục vụ món ăn lâu lắc cở nào! 

Cuối cùng thì cũng phải tới lúc chia tay! 

Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 14 giờ, 

trước đó mọi người đều vui vẻ làm "người 

mẩu" cho cháu Trí chụp vài tấm ảnh để lưu 

lại những kỷ niệm này: cuộc họp mặt bạn bè 

cùng gia đình để mừng năm thứ 43 ngày tốt 

nghiệp của lớp KSCC khóa 7 (02/8/1968). 

 




