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Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Ra Trường
Của Khóa 6 Kỹ Sư Công Chánh Tại Việt Nam
AH Huỳnh Thu Nguyên và Nguyễn Thanh Sơn

Chị Huấn, Bốn, bạn Thân, Nguyên, Sơn, LC Minh, Huấn, Bốn và Nhân

Buổ
ặt k niệ 50 nă ngày
ra trường của anh em khoá 6 Kỹ Sư Công
Chánh còn lại ở VN được tổ chức ngày 26
t áng 6 nă 2017 lúc 11h trưa tại nhà
àng sân vườn Mai Rừng ở Bình Thạnh,
Sài Gòn. Tham dự có 7 bạn gồm có bạn
Huấn, Thân, Nhân, Bốn, Lê Công Minh,
Sơn và Huỳnh Thu Nguyên (ở
về).
Ngoài ra còn có sự hiện diện của á
ị,
vợ anh Huấn, anh Bốn và an Sơn.
khỏ

Không thể tham dự vì lý do sức
à á an Ng Văn
(Nha

Trang), Nguyễn Nam Tiến (Bạc Liêu),
Nguyễn Ng c Vân và Trần Phát Đạt (Sài
Gòn).
C ng t
ó ý định mời bà xã của
cố bạn
ượng tham dự. N ưng đ ện
thoạ k ng đượ , nên Sơn và Nguyên có
đến n à tì . Đến nơ , ới biết à n à đã
đổi chủ, và chủ mới cho biết à g a đìn
ượng đã d n đ
rồi.
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tuy rằng còn lại ở Việt Nam rất ít,
bốn bạn đau yếu, n ưng t n t ần đồng
n, đồng khóa vẫn k ít k ao. Đây à
một k niệm khó quên của chúng tôi.

Chị Sơn, Huấn và Bốn

Buổ
ặt kéo dà đến ơn 14
giờ. Cá ạn dự địn đ t ă t ầy Lân,
n ưng rất tiế k ng ên ạ được với
thầy, nên sau đó g ải tán.

Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
§

Bạn Thân, Sơn, LC Minh và Nguyên chụp tại
trại Lộc Xuân

Qua sáng hôm sau, ngày 27 tháng
6, á ạn Thân, Nguyên, Sơn ùng bạn
Minh về trang trại Lộc Xuân của Minh ở
Xuân Lộc. Cả b n ở ơ với bạn Minh 1
ngày 1 đê . Sáng ngày 28 tháng 6, bạn
Nguyên đ t ếp ra Phan Thiết du ị , còn
T ân và Sơn trở về Sài Gòn.

Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức thì “chém gió” phăm phăm:
“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm
liền!”
Lại thương nỗi phố phường xe kẹt
Chàng nêu gương xe buýt mà đi
Công văn chàng ký tức thì
Công chức lục lộ định kỳ phải theo!

