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Từ trái qua phải: Hàng ngồi: Anh Bảo, anh Thám, anh Minh. Hàng ñứng giữa: Chị và anh Duyệt,
chị Tuyên, chị Hiệp, chị và anh Thiệp, chị Hùng, chị Bảo, chị Minh, chị Luân, anh chị Nam.
Hàng ñứng sau: Anh Hùng, anh Luân, anh Hiệp và anh Tuyên.
Người về từ “ðất Giầu Có” thì ñược gọi là
“ðại Gia”, nhưng chưa ñược gọi là “ðại Già”
vì người ñó hãy còn “non trẻ”, mới 72 cái xuân
xanh. ðó là bạn Hà Quốc Bảo ñã cùng Bà Xã
ñến thăm Nam Cali. vào dịp ñầu năm Dương
Lịch, nắng ấm Cali. luôn luôn quyến rũ những
khách phương xa từ những vùng lạnh lẽo...Một
sự tình cờ, nhưng có vẻ như là ñã hẹn trước,
anh chị Hà Quốc Bảo, anh chị Trình Hữu Dục
từ Bắc Cali và anh chị Huỳnh Mộng Tuyên ñã
gặp nhau trong buổi họp hàng tháng của Ban
Phụ Trách LTAHCC tại Phở Nguyễn Huệ.
Hiện diện có các anh chị Hà Quốc Bảo, Trình
Hữu Dục, Huỳnh Mộng Tuyên, Nguyễn Văn
Luân, Nguyễn Thiệp, Ái Văn, Mai Trọng Lý,
Lê Nghiêm Hùng và ðào Tự Nam, còn cụ Hà
Trọng Minh thì lén ñi một mình, bỏ mặc bà xã
coi cháu.

Bạn Hà Quốc Bảo, khóa 5 KSCC/1966
cũng ñồng thời là người sáng lập ban nhạc
Nguồn Sống với bạn Nghiêm Phú Phát, khóa 6
KSCC. Vì vậy, ít khi thấy Bảo ở trong lớp, có
lẽ bận ñi …“công du” với ban nhạc ở bên
ngoài. Sang Mỹ, Bảo ñã làm việc trong ngành
Nuclear Power tại Richland, Tiểu Bang
Washington và từ ñây ñã giúp ñỡ rất nhiều các
AH Công Chánh mới sang Mỹ còn bỡ ngỡ, có
việc làm trong ngành này.
Một cuộc họp mặt thứ hai với các Thân
Hữu Công Chánh Nam Cali. tại nhà hàng
Diamond Seafood Palace cũng thật ñông vui.
Rất cám ơn các Thân Hữu dù năm mới bận rộn,
ñã ñến chung vui với hai cụ Hà Quốc Bảo.
Hiện diện có các cụ ông và cụ bà ñồng khóa
5CC tại Nam Cali: Trần Lưu Duyệt, Nguyễn
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cụ Trần Văn Thám (tự ðô ðốc Thám Bé) cũng
bỏ vợ ở nhà ñi một mình. Khóa 3 và 4 có các
cụ ông và cụ bà Nguyễn Thiệp, Huỳnh Mộng
Tuyên và Nguyễn Văn Luân. Rất tiếc, hoạt náo
viên kiêm vua “wine” Ái Văn lại bận “công vụ”
với gia ñình nên vắng mặt. Mọi người ñều nhắc
lại những kỷ niệm vui buồn thời còn mài ñũng
quần tại trường Công Chánh. Thật không ngờ,
thời gian trôi nhanh, ñã gần nửa thế kỷ qua ñi
từ ngày ra trường, chúng ta lại có cuộc họp mặt
ñông vui như thế này.
Chia tay nhau thật lưu luyến, lại một kỷ
niệm ñẹp nữa ñể nhớ, mong rằng trong quãng
ñời còn lại, không biết là bao lâu, sẽ có nhiều
cuộc họp mặt ñông vui hơn nữa, ñầy ñủ các bạn
hữu từ khắp bốn phương trời.

Anh chị Bảo và anh chị Nam tại bãi biển
Corona Del Mar.
Hai hình chót tại Phở Nguyễn Huệ

