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“ T�t c� b�t ngu
n t� m�t t� t��ng”  ! 
Qu� th�, vào kho�ng gi�a tháng 8 n�m 2003, 

m�t t� t� ng hay �ã loé lên t� Qu(n Cam California 
“ H
p m�t các b�n cùng l�p cu� khoá 1961-1965” .  
Email qua l�i d�n d(p �� ��n ngày Th B�y 27-9-
2003, m��i b�n  “  ng��i x�a “  ( mà �a s� có kèm 
theo m�t ng��i tình muôn thu  ) �ã �& v� mi�n 
n	ng �m Cali  �� s�ng l�i nh�ng ngày vui cu� 38 
n�m v� tr��c. 

N�m AH hi�n c� 
ng� t�i Qu(n Cam 
g�m có: Aí V�n, 
Nguy%n Minh Trì, 
Nguy%n v�n Luân, Tô 
Ti�n Tùng  và 
Nguy%n Duy tâm.  
Qúy AH này �ã �óng 
vai ch� nhân �� chia 
nhau �ón ti�p các AH 
t� xa v� h
p.  Các 
AH Cali �ã phân 
công ai s+ ra phi 
tr��ng �ón ai, �ón v� 
nhà nào, ngh. �êm t�i 
�âu vv... M
i s* ��u 
chu �áo y nh� có bàn 
tay s	p x�p cu� 
nh�ng Project Managers lành ngh�. 

Danh sách các tham d* viên �ã ��!c tóm t	t 
nh� sau: 

“ Hôm nay muôn d�m ngút ngàn 
V� �ây th�y các b�n: San, Trì, Tùng, 
Ái V�n, Lý Nghiã, Qu�c Thông, 
Yên,Luân,"�ng, Khoát, H�o, Tâm, Khá,Hoàn” . 
Các AH v	ng m�t c�ng ��u ��!c anh em trìu 

m�n �i�m danh và ghi nh�: 

Qúy AH hi�n   B	c M' mà không t�i ��!c 
g�m có: Hu$nh công Pn, Nguy%n Bá Bang, Ph�m 
Quang H�nh, Hoàng Gia Th�nh, Nguy%n "c Xuân.  
Qúy AH hi�n còn k#t l�i quê nhà  g�m có: "� h�u 
C�nh, Hà v�n Khánh, Tr�n Ng
c Xuy�n.  M�t AH 
phiêu b�t xu�ng nam bán c�u �� ng	m tuy�t r�i 
gi�a muà hè: AH Nguy%n Kim Chi.  Còn hai AH 
n�a �ã m�t tích trên ���ng v�!t bi�n tìm t* do. M�t  

Ngh�a, San, Khoát, Ð�ng, Khá, Luân, Trì,  
Ho, Tùng, Yên, Hoàn, Tâm, V�n, Thông. 

Cac chi. Ngh�a, San, Khoát, Khá, Luân,  
Ho, Trì, Tùng, Yên, Hoàn, V�n . 

 s* im l�ng kính c2n và tr�ng v	ng �ã bao ph� c� 
phòng h
p khi nh	c ��n tên hai AH này. “  Xót xa 
nhi�u khi nh	c ��n hai anh”  nên   �ây, tôi xin mi%n 
nêu danh hai b�n �ó. 


