Hội ngộ 55 năm của
Sao Biển 1967
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H

Nghi Còm SB67

ôm qua 18.6.2022, tự dưng nhà Nghi Còm
nơi khỉ ho cò gáy, bỗng vang lên tiếng hát
«Mái trường tôi Stella Maris» của Phạm bá Lân
67 làm hàng xóm ngạc nhiên hỏi nhà Nghi Còm
có chuyện gì mà vui thế? Bà xã trả lời là hội ngộ
CCS Sao Biển của mấy ông bạn già gặp lại sau 55
năm đi tu tiểu chủng viện...

Anh em hàn huyên trước thềm nhà thờ Cây Vông trước thánh lễ.
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Hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và cầu bình an cho các gia đình cựu Sao Biển.

Thật khó diễn tả cái vui khi từ những oắt con
mới 12 tuổi tóc còn mà giờ đã trắng màu với đầy
ngực những chức nội-ngoại hoặc cha cố đầy mình
từ phương trời xa lắc về gặp nhau ôn chuyện ngày
xưa... Tuy khó gặp gỡ, nhưng anh em 67 đã cố
gắng đáp lại lời mời hội ngộ 55 năm của Cha Toàn
67 ở Úc. Lúc đầu tưởng đâu chừng mươi người về
dự vì đột xuất, nhưng sau nhờ đề xướng sớm nên
anh em 67 kịp về Cây Vông tham dự tương đối đầy
đủ (giờ chót còn có Đạt 67 bị phù 2 chân cũng đến
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dự). Được Cha Hải 64 quản xứ Cây Vông tạo điều
kiện cho lớp 67 hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và cầu
bình an cho các gia đình cựu Sao Biển, Nghi Còm
cố gắng cà thọt kêu gọi anh em xa gần cùng lớp
cũng như đại diện các lớp theo lời mời của Cha
Toàn, và anh em cũng đã đáp lại nhiệt tình. Đáng
lẽ vui hơn nếu không trùng ngân khánh linh mục
của các cha SB địa phận. Bù lại, ngoài anh em 67
ra, còn có đại diện cựu chủng sinh Sao Biển các
lớp đàn anh 57, 59, 60, 62, 65, 66 (63 và 64 bị bệnh
đột xuất), và các lớp đàn em cũng góp mặt đầy
đủ (trừ 2 lớp 69 và 74 gặp chuyện bất đắc dĩ giờ
cuối). Không quên đáp lại lời mời của 67, Cha
Vinh 61 ở xa đã gởi lời chúc mừng đến hội ngộ,
và lời cám ơn của các Cha SB vừa nhận thiệp mời
ngân khánh LM đột xuất vì 18.6 tốt ngày. Đặc biệt
anh Phẩm 64 lưu ban tặng hội ngộ 67 mớ cá rằm
do anh câu được sau hè thật là cảm động! Ngoài
bữa tiệc do Cha Toàn khoản đãi, anh em 67 đã
bất ngờ biếu tặng Nghi Còm một chiếc đồng hồ
đeo tay gốc Thụy Sĩ trị giá mười mấy triệu bạc
làm Nghi Còm chả biết tỏ lời cám ơn anh em để
đâu cho hết, nguyện lấy cái chết để trả tấm lòng
của anh em đối với Nghi Còm mà thôi! Chợt nhớ
Hóa 67 ở mãi tận Võ Đắc cũng ráng cà nhắc đến
Cây Vông hiệp thông với anh em, phát biểu một
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câu ngẫu hứng thật đúng: «Chúng ta gắng sống
cho tới chết!», vì sau đó còn hẹn gặp nhau 60 năm
lớp 67 năm 2027 nữa... Nghi Còm chạnh nhớ vợ
Năng 67 († 2012) hôm qua hỏi: “Em không tìm
thấy anh Năng trong ảnh, có lẽ hình chụp lúc ảnh
đã bị đuổi”. Nghi Còm trả lời: “Không phải. Ảnh
này chụp lúc mới tựu trường năm 67. Năng và
nhiều anh sợ tắm biển nên không có mặt vì đang
cởi trần quần đùi trong giờ chơi ban chiều...” Sau

Đằng sau là bức phông cáo thị sự kiện.
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Hàng trước, từ trái sang: Lung Lồi, Hóa Gà Mai, Khoa Cà Đú, Điệp Tư
Địt, Khiêm Đại Hàn; Hàng sau, từ trái sang: Khuê Nụ, Cao Sơn, Phú Già,
Bá Lân.
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đó bỗng nhớ theo vần ABC, thì Năng, Nghi, Nghĩa
theo thứ tự hai bạn hai bên đã về nhà Cha, bèn chả
dám nói gì thêm để tôn trọng nỗi buồn của vợ bạn
về dự hội ngộ của lớp 67...
Tiệc tan ra về, Nghi Còm thấy anh Kim Ngân
già 59 đèo thầy Xin 57 và anh Thơm 60 trên xe
máy thầm thán phục: “Đúng là càng già càng dẻo
càng dai”. Không biết mình có còn sống được như
mấy ảnh để dự hội ngộ lần nữa...
19.6.2022

Anh em 67 đã bất ngờ tặng Nghi Còm một chiếc đồng hồ đeo tay gốc
Thụy Sĩ.
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Đầy thiên nhiên tạo không khí cho tiệc tương phùng.

Các mẹ bề trên.
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"Tứ quái, Bình Tuy-Phan Thiết.
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Đêm trước ngày chính tại nhà Tăng Lò.
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