Lễ Tri Ân Thầy Cô 2011

Trong năm, tham dự bao nhiêu là tiệc, đám cưới , sinh nhật, họp mặt….và
Tri Ân không phải là lần đầu tiên..thế nhưng càng đến gần ngày gặp gỡ Thầy
Cô, bạn bè … ..cảm xúc..vừa quen vừa lạ..lại càng nôn nao..
Trưa 26. Lăng Tùng mang biển vào thành phố..hai chị em xôn xao đủ thứ
chuyện trên đời…16 giờ..khuân quà Thầy Cô, bánh trái lên taxi…nhà hàng
trực chỉ
Tưởng mình sớm nhất, ai dè đến nơi đã có mấy em Q ùa ra khiêng hộ… làm
chị sướng thiệt.. Bảng Lễ Tri Ân Thầy Cô ( lầu 4) ngay lối đi, nhìn tấm
bảng như thiếu thiếu điều gì…chữ Quốc Gia Nghĩa Tử thân yêu…thở nhẹ
..sao nghe lồng ngực nặng nề

Ban Tiếp Tân đã sẵn sàng, mỗi em nhận một nhiệm vụ
Sảnh lầu 4 được trang hoàng thật đẹp , hai vòng hoa trang trọng, một của
bạn Thinh Q 74, một của Thầy Khiết thân tặng tỏa hương, sắc …quà Thầy
Cô, hoa cài áo Thầy Cô, danh sách Thầy Cô…tất cả đã sẵn sàng
Thầy Hồ văn Miêng và Thầy Hữu Tâm đến sớm nhất…Thầy hỏi em nào tên
Khánh Hòa..sợ quá lí nhí..dạ là em.. Thầy cười ..nghe qua phone, giờ mới
gặp mặt...các em chu đáo lắm..Thầy khen …

Thầy Cô, học sinh dần đến..đông vui chi lạ.. vẫn như mọi năm, hai vòng hoa
luôn được nữ sinh ái mộ, hai nhiếp ảnh gia lại được nhận bao nhiêu là nụ
cười qua ống kính..
Tiếng MC Đoàn vang vang..chỉ còn 25 …20 phút nữa thôi..các ACE ổn
định chỗ ngồi..
Trên danh sách nhiều Thầy Cô vẫn chưa hiện diện, Thầy Hồng Quang Anh
(Thầy đang trong bệnh viện ), cô Phương Mai đã cho biết trước là không
đến, Cô Trắc cũng không , thiếu Cô Băng Sơn đau chân, Cô Ngọc Dung,
Thầy Chuẩn….Cô Mai Hoa, Cô Tâm…Thầy Cô ơi chúng em đang mong
Thầy Cô như đang mong Mẹ về chợ..

Đúng 19 giờ, Ban Tổ Chức được mời lên sân khấu, nhận tràng pháo tay thật
to, anh Hải phó BTC vài lời về nguyên nhân buổi họp mặt..nghe buồn buồn
trong câu mỗi lần họp mặt lại thiếu vài Thầy Cô , bạn bè..
Giao lại quyền điều khiển chương trình cho hai MC Đình Đoàn giọng thật
ấm và Kim Liên duyên dáng dễ thương..

Hợp ca Trường Làng Tôi với áo trắng và phù hiệu như tiếng trống trường
gọi học sinh vào lớp
Sau đó là phần giới thiệu , pháo tay vang to chào mừng Thầy Cô ..năm nay
đặc biệt có Thầy Huỳnh văn Trường từ Canada về tham dự
các học sinh của các niên khóa từ 65 đến 75……giới thiệu đến khối 75 là
vang đông bởi Q út đông quá, ngoài Phổ Thông còn có học sinh Tộng

Hợp, Kỹ Thuật , Q Đà Nẵng, Q Biên Hòa.(các bạn nhiều niên khóa đang ở
Biên Hòa ). Mai Tuyết từ nửa vòng quả đất cũng có mặt …
…. hiện diện trong tối nay đặc biệt là các cháu Khuyến Học…nhìn những
nét mặt non trẻ..chợt bùi ngùi như nhìn lại chính mình xa xưa .

Khán phòng trầm xuống…phút mặc niệm ..nhớ đến những khuôn mặt thân
quen của Thầy, Cô, bạn hữu…

Trong phần phát biểu , Cô Thủy Tiên như một người Mẹ khuyên lơn các con
…chúng tôi luôn nhìn thấy hình ảnh các em tung tăng , cãi cọ nhau , giận
hờn , sau đó lại ôm nhau chạy nhảy trong sân trường …những thành công
của các em trong cuộc sống hiện tại là những niềm vui cho Thầy Cô..và
chúng tôi thật sự xót xa biết bao trước những vấp ngã , buồn phiền của từng
hoàn cảnh…hãy thương yêu và đoàn kết ..đó là cách tri ân tốt nhất mà chúng
tôi mong chờ ở các em..giọng run run xúc động của cô làm bao đôi mắt nhòe
lệ

Hoàng Ngọc Phát đại diện học sinh cám ơn , chúc sức khỏe Thầy Cô cùng
Anh Chi Em học sinh

Các cháu Khuyến Học
Cháu Khánh Vy đại diện cho các cháu nhận học bổng của Khuyến Học lên
chào Thầy Cô của Ba Mẹ, cám ơn các bác , các Cô Chú đã tạo điều kiện cho
các cháu học hành

Phần Lễ khép lại khi Trưởng Ban Tổ Chức lên cám ơn các Mạnh Thường
Quân trong , ngoài nươc và mời mọi người nhập tiệc

Bài múa Lời Thầy Cô ..mở màn văn nghệ..với 3 thế hê gồm một số bạn Q,
hậu duệ của một Q 75 và đặc biệt có cô Thủy Tiên cùng tham dự..
…Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau Hạnh Phúc
yêu thương

Q74 với hợp ca Hãy yêu nhau đi

Có một nơi ngồi lặng nghe mưa
Trên lá úa xạc xào tấu khúc
Có một nơi người cho ta hạnh phúc
Khoảnh khắc thôi mà mãi mãi nhớ về

Bốn câu thơ được Thầy Ngô Quang Chương đọc lên tặng các đồng nghiệp
và học sinh

Q Tổng Hợp góp vui bằng bài hợp ca Mùa hợp tấu

Thầy Xuân Đạo nhờ tìm dùm con tim bỏ quên qua nhạc phẩm Bỏ quên con
Tim

Đây miền quê tôi bao người mến thương….tốp ca Nội
trú với bài Miền quê tôi

Q nhỏ xíu (cháu ngoại Thinh 74) cũng lên giúp vui

Q75 với tứ ca Ngồi lại với nhau
Xen lẫn văn nghệ là màn rut thăm may mắn

Giáo sư Toán, Thầy Phan Huy Tô cũng lên có vài lời cùng học sinh..
Thời gian không dừng lại..đã sắp đến giờ chia tay…MC nhờ xếp chỗ để
Thầy Cô chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh..

Bài Nối vòng tay lớn vang lên, học sinh xếp hai hàng tiễn Thầy Cô ra về
Tim ơi thôi đừng thổn thức . Mắt ơi xin lệ ngừng rơi
Thân thương quá những vòng tay xiết chặt không muốn rời xa
Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong Lễ Tri Ân Thầy Cô 2012
LKH 71 ghi lại

