SỐ 87 - THÁNG 08/2006

TRANG 133

Hà quốc Bảo
Các bạn thân mến,
Kể từ khi chúng mình chia tay bước chân vào đời
Mỗi đứa một nơi
Mỗi thằng một ngả....
Sau 40 năm, gần nửa đời người, gặp lại nhau mà không hề thấy lạ
Mặc dầu thời gian, dĩ nhiên cũng đã....
ghi những vết nhăn trên trán, trên da
Truyện nổ như bắp rang, rượu vào, lời ra
Kỷ niệm ngày xưa vẫn rất mặn mà
Tình Nghĩa bạn bè vẫn mãi đậm đà
Như nước phù sa
Và vẫn bao la
Như gió chiều lồng lộng
Oánh, Lâm, Thư đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống
Đức và 2 Toàn "đóng" mãi tận Canada
Tìn, Tùng, Phùng, Chí, Liêm còn ở quê nhà
Khanh, Hàn, Nghĩa thì "ta bà" nơi đâu, không ai hay cả
Liêm,Lý, Tề, Tài, Liên, Hiệp ở xa,
Mỗi thằng một ngã
Gặp mặt lần nầy được tất cả 13 "chàng"
Là: Duyệt, 2 Minh(s), Trung, Bảo, Ân, Quang
Là: Đốc, Hữu, Nam cùng với 2 Giang(s) và Thám ...Bé
Đốc vẫn thâm trầm, Quang vẫn xứng đáng "trưởng tràng" vai vế
Thằng nào thằng nấy, nói chung, vẫn thế
Cái thằng Thám Bé tuy "chẳng mấy cao",
Vẫn cứ ồn ào hơn ai tất cả
Chửi thề như điên và cười cũng “đã”…
Chủ nhà Đào tự Nam cùng với Bà Xã tiếp bạn tận tình, quên cả ngồi ăn
Tâm, Nhuận, Thành, Luân cùng với Ái Văn
(Khóa trước, khoá sau)
Cũng ghé tới thăm, tỏ tình thân thiết
…………
Thằng nào không về lần nầy ...ông cho tha hồ mà tiếc!!!
Xin cám ơn Nguyễn hương Hữu đã khởi xướng buổi Họp Mặt!
Xin cám ơn vợ chồng Đào tự Nam cùng các bà ở Nam Cali đã host buổi Họp Mặt nầy!

