50 năm lớp 72
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ớp 72 là lớp nhỏ nhất khi tôi về Sao Biển dạy
năm 1972. Năm nay, 2022, kỷ niệm 50 năm
của Lớp. Trần Tiến Cảnh cũng đã yêu cầu viết
cho một bài nhân biến cố trọng đại này. Thật
ra, không cần Cảnh nhắc, bản thân cũng đã có ý
định phải viết về lớp 72 cho TTSB 2022 mặc dù
không dạy lớp này. Rất tiếc, Vũ Đình Dung, một
người viết quân sử về VNCH trước 75 rất dí dỏm.
Một người vẫn còn độc thân, chưa bao giờ đi lính,
không hiểu vì sao anh ta lại biết nhiều về vấn đề
này, thậm chí có liên quan đến nhiều anh em cựu
SB, như anh Hoàng 57, anh Nhị Bói 58, anh Tánh
59, v.v. Lúc đầu tưởng bố của anh ta, chắc ngày
xưa đi lính Tổng tham mưu, nghe bố kể rồi viết
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lại. Nhưng về sau tìm hiểu mới biết bố anh ta là
chỉ là một người ‘bán Chúa’ ở giáo xứ Phước Hải.
Xin mở dấu ngoặc, gia đình kinh doanh việc bán
ảnh tượng CG chứ không bán Chúa như Giu Đa.
Xin lỗi Dung nhé, đó là từ mà cha Pio đã dùng để
chọc chơi thôi…
Nét đặc biệt
Lớp không ai làm linh mục, nhưng giỏi về kinh
doanh, làm kinh tế. Anh em giúp đỡ nhau rất tận
tình. Có lẽ là lớp có quỷ không thua gì lớp 69-70
hay lớp đàn em 73 và 74? Anh em trong lớp âm
thầm đóng góp hỗ trợ cho những cuộc hội ngộ
của trường, lớp và vùng, ẩn danh giúp đỡ những
anh em đồng môn gặp khó khăn trong cuộc sống,
ốm đau bệnh tật và kín đáo làm những việc bác ái
từ thiện.
Ngoài việc mở công ty tại Việt Nam, tạo công
ăn việc làm cho các bạn cùng lớp như Nguyễn
Hữu Cường, các anh em khác, kẻ làm nhiếp ảnh
gia như Lê Hồng Bảo, Trần Tiến Cảnh, người
làm nhà điêu khắc như Đoàn Xuân Hùng. Phần
còn lại, những anh em ở hải ngoại cuộc sống ổn
định…, những anh em ở trong nước mưu sinh với
nghề lao động chân tay như đa số người Việt Nam
khác: ruộng, rẫy… nói chung là nông nghiệp. Ở
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Long Khánh, có Lê Tú Bổ chuyên ngành ấp trứng
vịt lộn khá nổi tiếng. Trần Tiến Cảnh, chồng làm
phó nhòm, vợ ở nhà bán thuốc thú y và làm bánh
sinh nhật ở Cẩm Đường. Biên Hòa, có Trần Thế
Huy, cháu của Nguyễn Ngọc Điều 67, phụ trách
báo tường hàng tuần cho giáo xứ, tham gia công
việc xây nhà cho các thai nhi…, vừa rồi bị nàng Cô
Vi chiếu cố , tự ở nhà điều trị qua tư vấn của BS
và đã xua đuổi được người đẹp quái ác này? Ở Sài
Gòn, ngoài nhà nắn tượng Đoàn Xuân Hùng, còn
có Phan Ngọc Lễ, có bà con với Nguyễn văn Lành
61, làm ca trưởng cho ca đoàn giáo xứ. Phạm Xuân
Thắng, em ruột Phạm Xuân Chiến bên Lâm Bích,
và Đậu La Lam, cháu của Đậu Hiệu 65, đang sống
tạị Bảo Lộc Lâm Đồng. Vùng Phan Rang, có Lê
Hồng Bảo, Song Mỹ, năm 72 được phái lên phòng
thầy giúp xứ quét dọn trong giờ travail manuel
mỗi sáng trong tuần. Hộ Diêm có Nguyễn Châu
Hà và Nguyễn Hùng Sinh. Nhưng Sinh hiện giờ
đang sống cùng vợ con tại Bình Qưới Sài Gòn, làm
việc cho một công ty cũng do gia đình một người
anh em lớp 72 mở. Nghe đâu, vì bệnh huyết áp
cao, nên tạm thời ở nhà nghỉ một thời gian trong
mùa dịch bị lockdown anh em thỉnh thoảng gọi
điện hỏi thăm. Cà Đú có Lê Thanh Trùng và Trịnh
Như Vinh. Lê Thanh Trùng, tuy nhỏ lớp nhưng vai
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lớn, người viết phải kêu bằng chú. Rất tiếc, vì vắn
số nên đã ra đi trước anh em. Cũng như Nguyễn
Ý Quỳnh Dao, con của Thầy Thọ (Ý Nhạc), anh
cùng cha khác mẹ với cha Nguyễn Trường Thăng,
em họ của bản thân nên cũng dính dáng đôi chút.
Còn Trịnh Như Vinh, rất gần gũi và thân thiết vì
được cha Láng giới thiệu làm précepteur (tutor)
hai môn Toán và Pháp văn trong các tháng hè,
đang ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng có liên lạc qua
Facebook. Ở Cam Ranh có Trần Quốc Đinh, một
lần gặp nhau tại Sài Gòn cùng với Nguyễn Hùng
Sinh nhân một chuyến đi công tác giải quyết việc
công ty. Nha Trang có Nguyễn Đức Thắng hiện là
Trưởng ban Đại diện vùng Nha Trang, một quản
trò, một hoạt náo viên vui tính mà anh em CSB
nào cũng biết, luôn có mặt trong các sự kiện của
vùng hoặc gia đình của anh em. Trước khi qua Mỹ
định cư, Lê Văn Dương và Vũ Đình Dung (RIP)vẫn
thường gặp thấy nhau mỗi khi có dịp đi Nha Trang.
Dung vừa từ giã cõi đời sau một tai nạn giao thông,
muốn hội ngộ anh em cùng lớp trước ngày kỷ niệm.
Nguyễn Thành Kỉnh, quê Hà Dừa, em cha Cần,
người bạn cùng lớp… Vẫn còn nhớ những Phạm
Văn Hy, Nguyễn Quốc Việt… là những anh em học
giỏi trong lớp (vì là giám học cộng điểm cho các
lớp mỗi tháng nên vẫn nhớ). Nguyễn Văn Khôi có
nước da trắng trẻo được mệnh danh là cô đào…
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Cuộc sống hiện tại
Ngoài những anh em ở hải ngoại như Nguyễn
Hữu Cường, Bùi Hữu Đông, Lê Văn Dương,
Nguyễn Ý Quỳnh Dao, Nguyễn Quang Hiển,
Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Phan Hưng, Phạm
Văn Hy, Nguyễn Văn Khôi, Bùi Quang Minh,
Nguyễn Đức Tú, Trịnh Đình Tuyến, Trịnh Như
Vinh, Nguyễn Quốc Việt… các anh em ở trong
nước sống rải rác ở Nha Trang, Cam Ranh, Phan
Rang, Bảo Lộc, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn…
như đã nói ở trên, sống bằng nghề ‘godautre’, phó
nhòm, nương rẫy và công nhân trong các công ty.
Lớp đã quy tụ khá đông trong ba lần Hội ngộ 50,
55 và 65 năm thành lập TCV Sao Biển, đóng góp
và hỗ trợ anh em trong nước phương tiện về tham
dự chung với nhau, sinh hoạt lớp đều đặn mỗi
năm. Năm 2022, anh em đã lên phương án mừng
kỷ niệm 50 năm, nhưng dịch Covid xuất hiện làm
ảnh hưởng nhiều cho cuộc chuẩn bị này. Cho đến
bây giờ, chưa thấy anh em rục rịch gì… không biết
có gì trục trặc chăng?Nguyễn Hùng Sinh làm việc
tại Sài Gòn, trước khi dịch bệnh Covid bùng phát
và Đặng Anh Thạch 64 chưa mất vẫn thường có
mặt trong những lần anh em Bình Gò gặp nhau,
cách đây một hai tháng đã nghỉ việc vì huyết áp
cao, gia đình đang trú tại Bình Qưới, Bình Thạnh.
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