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Hp Mt K Ni m 45 Nm Ra Trng
Ca Khóa 6 K S Công Chánh và ða Chánh.
Sau nhiều ngày tháng chờ ñợi, cuối
cùng rồi ngày chúng tôi hẹn nhau họp mặt
mừng 45 năm ngày Khoá 6 Kỹ Sư Công Chánh
và ðịa Chánh tốt nghiệp cũng ñã ñến.
Ngày 25 tháng 6, anh chị em chúng tôi
lần lượt kẻ trước người sau ñến Occidental
Grand Xcaret, Cancun, Mexico. ðây là một

Ngô Hoàng Các
chuyến bay dài và mỏi mệt. Tất cả mọi người
ñều có mặt ngoại trừ anh Dục vì bận chuyện
gia ñình vào phút chót nên chỉ có một mình chị
Dục tham dự. Chúng tôi thật là vui khi gặp mặt
lại nhau sau rất là nhiều năm xa cách. Riêng
phần tôi, ngoài Anh Chị Bê và Anh Chị Trực
ñã gặp vào ñầu mùa Xuân năm 2011 trong dịp

Từ trái: Các anh: Bê, Thụ; anh chị Thành; các chị: Bê, Ngoạn, Dục, Thụ;
anh chị Trực, anh chị Bình; các anh: Nhuận, Ngoạn và Các.
các Anh Chị này sang thăm hội Hoa ðào ở
khu nghỉ mát tọa lạc trên một cánh rừng gần
Washington DC, và các bạn Thành, Nhuận và
biển với 15 tòa building, 11 nhà hàng và 9 quán
bars nằm rải rác trong khu rừng, với những lối
gia ñình mà tôi có gặp khoảng 10 năm về trước,
ñi quanh co xuyên qua rừng và dẫn ra biển. ðịa
ñây là lần ñầu tiên tôi gặp lại Anh Chị Ngoạn
và Anh Chị Bình sau khoảng gần 45 năm, Chị
ñiểm này do bạn Trực ñề nghị vì hai Anh Chị
Dục và Anh Chị Thụ là những người bạn tôi
Trực ñã ñến ñây nhiều lần. Các chuyến bay của
chúng tôi ñến phi trường Cancun vào khoảng
mới ñược quen trong dịp gặp mặt này.
chiều tối, mưa gió như trút nước, máy bay phải
Sáng hôm sau, 26 tháng 6, chúng tôi
thử ñáp vài lần trước khi hạ cánh làm anh em
cùng nhau ñi ăn sáng ở một nhà hàng buffet
lên ruột. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng
trong khu resort. Chiếm trọn 2 bàn ăn lớn,
và ăn tối, chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi sau
chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Nhân viên
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sự và nhã nhặn. Một ñiều ñặc biệt ở khu resort
này là tất cả nhà hàng ñều ñược ăn uống tự do,
bia rượu không tính tiền. Những kỷ niệm của
những ngày còn ở trường Công Chánh cũng
như lúc ở Quang Trung, Thủ ðức và Trường
Công Binh Bình Dương lần lượt ñược nhắc nhở
trong những tràng cười kéo dài tưởng như bất
tận. Chúng tôi cũng không quên bùi ngùi nhắc
nhở ñến những bạn cùng khóa ñã vĩnh viễn ra
ñi như bạn Nguyễn Tường Quy, anh Nguyễn
Văn Giới, bạn Hồ Tấn ðức, bạn ðỗ ðình Phục,
bạn Trần Văn Út và gần ñây nhất là bạn Trần
Lâm Thạch.
Ngày hôm nay trời lại sáng sủa, không
có mưa như khí tượng ñã dự ñoán. Chúng tôi
cùng nhau ñi ra bờ biển, ngắm nhìn mây nước
ñể nhớ lại Việt Nam, nhớ lại những ngày vượt
biên gian khổ. Bãi tắm là một khu nhân tạo
nhưng ñược sắp xếp rất là ñẹp, với bãi cát trắng
và nước biển trong xanh và sạch sẽ. Trong lúc
các chị tắm biển, chúng tôi với những ly bia,
những cốc Pina Colada và những câu chuyện
lại tiếp tục với những tiếng cười vui vang dội.
Mọi người ñã có ñược những giây phút vui vẻ
trọn vẹn, và những bạn còn ñi làm có vẻ cũng
thật sự quên ñi những phiền muộn của công
việc.

về trước, Khóa 6 Kỹ Sư Công Chánh và ðịa
Chánh của chúng tôi làm lễ tốt nghiệp ở rạp
Thống Nhất trên ñại lộ Thống Nhất, Sài Gòn.
Còn nhớ những giây phút trang nghiêm khi
Thầy Lê Sĩ Ngạc, với sự trợ giúp của hai cô em
gái của bạn Lê Trọng Thư, trao bằng tốt nghiệp
cho từng người. Sau ñó anh em chúng tôi mỗi
người một nơi, khắp các nẻo ñường của ñất
nước, ñem những gì ñã học ñược ở trường cùng
những hoài bão ra phục vụ quê hương...

Lễ Tốt Nghiệp 45 năm trước, từ trái qua phải: Tài,
Phượng, Phú, Phục, Quy, HT Minh, Nhuận và Nguyên.

Trong buổi tiệc, chúng tôi lại rộn rã nhắc lại
những buồn vui ñời sinh viên, những kỷ niệm
với quý Thầy Cô ñã tận tụy dạy dỗ và hướng
dẫn anh em chúng tôi. Sau khi xong phần ăn
chính, một chiếc bánh mừng ngày ra trường
ñược mang ra cùng với một cái Mexican
Sombrero, mọi người lại cười vang khi từng
bạn luân phiên ñội cái nón Mễ ñể chụp hình.
Buổi tiệc chấm dứt, chúng tôi trở về phòng ngủ
trong niềm vui còn vương vấn trên nét mặt của
từng người.

Trong nhà hàng.

Buổi tối, chúng tôi lại chiếm trọn 2 bàn
ăn lớn ở nhà hàng L’Oriental, một nhà hàng với
những thức ăn Á ðông của khu resort mà
chúng tôi ñã giữ chổ trước. Ngày này 45 năm

Trước khi cắt bánh kỷ niệm.
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Trong. nhà hàng

Những ngày kế ñó, chúng tôi vẫn cùng
nhau sinh hoạt. Những buổi ăn sáng, trưa và tối
vẫn vang vang những kỷ niệm buồn vui thời
còn phục vụ quê hương trước năm 1975, những
tháng ngày cực nhọc trong trại tù cộng sản,
những gian khổ trên ñường vượt biển… Sau
buổi ăn chiều lại cùng nhau ra biển ngắm nhìn
sóng nước, nhắm nháp những ly bia rượu trong
trời lộng gió…Anh Chị Bê và Anh Chị Bình có
dịp ñi thăm khu vườn Xcaret nằm sát bên khu
resort với những màn trình diễn văn nghệ ñặc
biệt của người Mễ, của sắc dân Maya thời xa
xưa ñã ngự trị ở Nam Mỹ cùng với vườn hoa
lan rực rỡ, những ñàn bướm muôn màu…. Tôi
cũng cùng với các bạn ra phố ñể xem sinh hoạt
của dân ñịa phương trong lúc các chị mua sắm
những món quà kỷ niệm. Khu phố này có rất
nhiều cửa tiệm bán các sản phẩm ñịa phương
như khăn choàng, nón, và những món quà lưu
niệm khác…. Hàng phượng nở ñỏ rực hai bên
ñường lại khiến lòng bâng khuâng nhớ ñến
những hàng phượng vỹ quê nhà năm xưa…

Tại quầy rượu.

Ngày cuối cùng, thứ sáu 29 tháng 6,
chúng tôi lại cùng nhau ñi ăn, ra biển và chụp
hình kỷ niệm. Buổi tiệc chia tay ñược tổ chức
tại nhà hàng Sonora Grill cũng thuộc khu
resort, anh em cũng kể cho nhau nghe những
câu chuyện vui buồn trong cuộc ñời ñi làm ở
xứ người, những thăng trầm trong cuộc sống...
Vì ngày hôm sau, thứ bảy, mỗi nhóm nhỏ lại
phải ra phi trường vào những giờ giấc khác
nhau nên sau khi ăn tối xong, chúng tôi cùng
chụp vài tấm hình kỷ niệm trước khi chia tay và
cùng hẹn sẽ gặp lại trong những năm sau với hy
vọng là sẽ có nhiều anh em cùng khóa tham dự.
Riêng hai bạn Bảo và Thọ, vì bận việc gia ñình
nên không sang Cancun cùng với chúng tôi,
cũng gặp mặt nhau ở San Jose ñể kỷ niệm ngày
ra trường.
Sau cùng, xin cám ơn bạn Trực ñã tổ
chức kỳ gặp nhau này, cám ơn tất cả các anh
chị ñã tham dự, cám ơn trời Mexico ñã không
mưa dầm như ñài khí tượng ñã dự ñoán, ñã cho
chúng tôi ñược 4 ngày vui vẻ bên nhau. Xin
hẹn gặp lại.
Ngày 10 tháng 7 năm 2012.
Thay mặt các bạn ñã tham dự,
Ngô Hoàng Các
TB: Rất nhiều hình ảnh ñã ñược chụp. Nếu quí
bạn muốn xem xin vô trang web sau:
http://k6kscc.net/hopkhoa2012cancun.htm

Chụp hình kỷ niệm.
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Từ trái:Các bạn Trực, Nhuận, Bê, Các, Bình, Thành.
Quý chị ñang chọn món ăn.

Anh Chị Thụ và Chị Dục ñang cắt bánh kỷ niệm.
Chúng ta cùng nâng ly mừng ngày họp mặt.

Bạn Bê nâng bánh kỷ niệm 45 năm ngày ra trường

Từ trái: Quý chị Thụ, Trực, Ngoạn, Bê, Dục.

Hai cặp uyên ương Bê, Bình ñang tới nhà hàng.

Các bạn Thành, Nhuận, Trực, Các ñi dùng bữa tối..

