
Ngoài ra trong các tiệc vui vừa qua có sự tham 
dự của thầy Chí, tôi thấy lúc nào thầy Chí 
cũng có nụ cười thật tươi trên môi. Thầy Chí 
nói với anh em khóa 14: “Hãy xem nhau như 
là người đồng môn thôi, đừng thầy trò nữa”.  
Phải chăng đời sống tự do và cởi mở nơi xứ 
người làm cho người Việt mình có cái nhìn 
khác rộng rãi hơn nhưng vẫn giữ được sự tôn 
kính trong lòng theo tinh thần “Tôn Sư Trọng 
Đạo”.  

 
Anh chi Trình Hữu Dục 
Tâm tình và kể chuyện về buổi họp mặt chính 
thức tại nhà hàng Gà Bistro đến đây thì có một 
vài anh em đã về tới nhà của mình rồi.  Anh 
chị Phước về tới Edmonton Canada gửi email 
qua kèm theo một bài thơ ngẫu hứng khi nhìn 
thấy lá mùa thu ở trên cây của xứ này. Anh chị 
Đoàn Đình Mạnh về lại Melbourne ở Úc, cám 
ơn có được ngày họp mặt thật vui vừa qua. 
Anh chị Đực - Mai Thi - CaCao (con nhỏ 6 
tuổi) về lại Việt Nam lòng còn luyến tiếc sự 
tiếp đón nồng nhiệt của bạn bè trong những 
ngày thăm viếng Hoa Kỳ. Anh chị Trần Cảnh 
Thuận về tới North Carolina viết lại hành trình 
đi chơi của mình qua một vài tiểu bang và 
California.   
Cuộc vui đã qua nhưng tình cảm với bạn bè, 
với ái hữu đồng môn còn nhiều lưu luyến, 

nhiều tâm tình chưa nói hết, đành hẹn vào một 
dịp khác trong tương lai gần vì tuổi về hưu ai 
cũng bước vào lứa tuổi 60, 70 và 80, trở thành 
các cụ hết rồi, không thể đợi lâu như 41 năm 
qua. Kính chào toàn thể quí ái hữu. 

Nguyễn Văn Thái 

Thơ Trần Cảnh Thuận 
Kỷ niệm Hội ngộ tháng 9 2016 tại Mỹ. 
 

Đã bao năm rồi nhỉ? 
Nay mới gặp lai nhau 

Thằng không còn sợi tóc 
Đứa bạc trắng mái đầu 

Ngay xưa tu cả kết 
Nay chỉ uống lai rai 

Ngậm ngùi nhắc chuyện cũ 
Nhớ bạn hiền năm xưa 
Có thằng bỏ cuộc chơi 

Sinh Lão Bịnh Tử thôi 
Chuyện đời thường là thế 

Mai kia có đi xa 
Giữ cho nhau chút nhớ. 

 

Thơ PT Phuoc 
Hè tháng chín gặp nhau trên đất Mỹ 

Ba tuần về lại thu sầu vấn vương 
Nào đỏ cam vàng xanh lam chàm tím 

Một dãi bên đường nhung nhớ bạn xa. 
Sept. 29/2016 

 
Hôm nay lạnh mặt trời dậy trễ 
Em đi làm anh tiễn đến công ty 

Trời sắc thu se lạnh tấm thân gầy 
Mặc áo dầy nhưng em vẫn còn thiếu 

Hơi thở nóng vòng tay ấm người bên 
Anh xin nguyện dìu em trong nắng nhẹ 

Khe khẽ bước dưới vũng lá mùa thu. 
 

Sáng Thu, Edmonton Sept 30 
 


	Ái hữu công chánh khóa 14 họp mặt ở nhà hàng
	Gà Bistro

