
 

 

ÁI-HỮU CÔNG-CHÁNH NAM CALI TIẾP ðÓN 2 BẠN ðỒNG MÔN: 
AH NGUYỄN THÀNH PHÙNG TỪ VN SANG ðỊNH CƯ & 

AH HÀ MINH LÝ TỪ PHÁP SANG DU LỊCH. 

Hà Minh-Lý 

 
Từ Trái qua phải, Hàng ðầu: Các chị Phùng, Thúc Minh, Lý, Nam, Văn, Trọng Minh. 

Hàng sau: Các anh Thám, Nam, Thúc Minh, Lý, Phùng, Luân, Văn, Trọng Minh. 

Trung tuần tháng 08 năm 2012, tôi và bà xã 
từ Pháp qua Bắc Cali thăm gia-ñình nhạc mẫu 
ở Cupertino, nhân dịp gia-ñình tổ chức lễ vu-
qui cho cháu gái. Tranh thủ khoảng thời gian 
ñầu còn rảnh việc, chúng tôi dành ra 4 ngày ñi 
du-ngoạn, trong ñó mất hết 3 ngày ở Las 
Vegas, và ngày thứ tư ở lại LA ñể thăm một 
người cháu tại Garden Groves, sau ñó trở lại 

Cupertino ngay ñể phụ lo việc hôn lễ trong gia 
ñình. 

Theo chương-trình ñã ñịnh như vậy, vợ 
chồng tôi có một ngày ở tại vùng LA nên trước 
khi ñi tôi gọi ñiện thoại cho bạn ðào tự Nam, 
ñồng khóa 5 KSCC ở Irvine, tỏ ý muốn gặp lại 
các bạn ñồng môn ở vùng này vào ngày thứ tư 
22 tháng 08, và cho biết vì thì giờ rất eo hẹp 
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nên chỉ có thể gặp mặt bạn hữu ở Nam Cali vào 
ngày duy nhất ñó thôi. 

AH ðào Tự Nam ñã sốt-sắng xung-phong 
lãnh nhiệm-vụ liên-lạc với các anh em khóa 5 
và khóa 4 ñàn anh ñang cư ngụ quanh vùng 
Little Saigon, sắp xếp một buổi họp mặt ñể 
‘một công ñôi việc’: vừa tiếp ñón vợ chồng tôi 
sang thăm và tiếp ñón vợ chồng ái-hữu Nguyễn 
Thành Phùng ñồng khóa 5 KSCC mới sang 
ñịnh cư ở Glendale từ vài tháng nay, mà anh 
em chưa có dịp tổ chức. 

Tuy buổi họp mặt ñược sắp ñặt vào lúc trưa 
ngày thứ tư giữa tuần tại nhà hàng Tân Cảng ở 
(San Gabriel) 
khá xa khu 
vực «Little 
Sàigòn» ñể 
cho tiện việc 
ñi lại của 
Phùng mới qua 
Mỹ, nhưng do 
các bạn hữu 
ñều ñã gác 
kiếm giang hồ 
hết cả rồi nên 
vẫn có mặt gần 
ñầy ñủ như: Ái 
Văn và 
Nguyễn Văn 
Luân của Khóa 4 ñàn anh, sau ñó là những anh 
em ñồng môn của khóa 5 KSCC như Hà Trọng 
Minh, Nguyễn Thúc Minh, ðào Tự Nam, Trần 
Văn Thám, Nguyễn Thành Phùng. Vài anh em 
khác cáo lỗi vì quá ñột xuất nên không có mặt 
như Nghiêm Xuân ðốc, Phạm Văn Ân, Trần 
Lưu Duyệt và Khưu Tòng Giang (San Jose). 
Tất cả bạn hữu ñến tham dự ñều ñược phu-nhân 
mình theo «hộ-tống»; riêng hai bạn Thám và 
Luân hôm ñó có lẽ ñã ñược phép trước (?) nên 
chỉ ñến solo thôi. 

Không khí của buổi họp mặt của những anh 
em cùng khóa học sau nhiều năm xa cách thật 

là ñậm tình bằng hữu, cười nói vui vẻ thoải 
mái, thỉnh thoảng lại chen vào những câu trào 
phúng của Ái Văn, những xưng hô «mày tao 
chi tớ» rất thân tình của «Thủy Sư ðô ðốc» 
Thám vv… làm cho tất cả có cảm giác sống lại 
những phút giây hồn nhiên của thuở sinh-viên 
gần năm mươi năm về trước. Phần các chị thì 
chuyện trò vui vẻ không kém bọn ñàn ông; vì 
hầu hết các chị ñã quen biết nhau lâu qua nhiều 
buổi họp mặt trước ñây, nên lượt này thay 
phiên nhau làm quen và «thăm hỏi sức khoẻ» 
của hai bà bạn mới là Chị Phùng và bà xã tôi. 

Mở ñầu buổi tiệc, tôi ñược phép mở một 
chai Cordon 
Rouge mang 
từ Pháp sang 
ñể mừng ngày 
tái ngộ và sau 
ñó Ái Văn, 
một tay sành 
rượu, ñã gọi 
tiếp thêm ñể 
anh em thù tạc 
với nhau cùng 
lúc tiếp tục 
hàn huyên và 
thưởng thức 
những món ăn 
hải sản thật 

ngon miệng không biết do ái-hữu nào ñã khéo 
chọn. Buổi tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Tất 
cả anh em vui vẻ chia tay nhau vào khoảng hơn 
ba giờ trưa sau khi chụp chung với nhau vài 
tấm ảnh kỷ-niệm. Anh Ái-Văn và cả hai anh 
Minh hiện ñang trách-nhiệm tờ LTCC cũng 
không quên charger cho tôi cái mission ghi lại 
buổi họp mặt thân hữu này. Xin ña tạ các bạn 
ñồng môn ñã dành cho tôi một buổi ñón tiếp 
thật nồng hậu này và xin hẹn một ngày hội ngộ 
tới. 

Hà Minh-Lý 
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