
Đủ hai trăm ba mươi lăm người, 
Khoá hai Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia. 
Có những hỗn danh thật tức cười, 
Xẩy ra sau chín tháng gắn liền chúng ta. 
  
Người nổi đình đám nhất nhà, 
Sáu lèo trung đội hăm hai lắm mồm. 
Kế đến là Viễn vương ngao, 
Nhưng thật sự là anh chàng toét toe. 
Quan tròn Quang bếp Quang khều, 
Thêm một Quang nữa gọi là " ba ka ". 
  
Sết cô đơn, Thanh bốc khói, 
Thanh cổ cò, Lâm " ba-by-lắc ". 
Điệp tề thiên, Hạnh phó quận trưởng. 
Minh mộng du, Lợi điếc Biên Hoà. 
  
Trung " Hynos ". 
Hoan thầy tu. 
Dĩnh bà già. 
Khang ấu tiểu. 
  
Tuất chó cùng Sơn đen. 
Việt điên, Sơn bẩn, Trực thối. 
Năm méo một mình không tiện nói ra. 
Hiền tùm lum. 
Tua không nón. 
Thuận Bình Điền. 
  
Trong ban tổ chức hai ngàn mười ba: 
Sĩ Tài ít nói, Văn Tịnh tỉnh bơ. 
Thụy có uy quyền tại Bắc Cali. 
Giao là thi sĩ, Trọng là nhà văn. 
Phạm trọng Thân nhập Giang Cảnh từ đầu. 
Nhà văn Lương Tụng, Nguyễn Trân Lấp Vò. 
Muốn kể ra nữa còn rất là đông. 
Thôi thì gặp mặt sẽ đồng lòng sau. 
  
Trong khi đó, một số không về họp mặt. 
Chắc họ chẳng muốn để mọi người kêu réo. 
Quy đầu, Nghi già, Thơ khùng không nói làm chi, 
Cộng thêm Ngọc Tích gần đây, 
Ốm đau bệnh tật đứng đi phải dìu. 
  
Còn những người khác thì sao? 
Nam cà cộ, Lân pháo binh, 
Hạc bẩn, 
Kiên hô hay chú Tư Cầu. 
Huỳnh " Tùng Lâm " , 
Hạnh hột soài, 
Hoàng Khổng Tử 
Ánh Úc Châu, 
Linh lác và Lê sữa. 
Tư bắt gôn, Bôn bóng chuyền. 
Toàn sốt rét, Nê vẽ bản đồ. 
Vinh thổ huyết, Lộc lè phè. 
Thành Nùng không sánh bằng Thành De Gaulle. 
Trường Ấn Độ đấu với Trường Tam Tạng. 
Phúc bụng, Hà Tiên có ở cùng nhau? 
Các Anh Các Cụ ra trình diện mau, 
Hai mươi bẩy, tháng mười, hai ngàn mười ba, 
Nam Cali họp mặt xum vầy khoá hai. 
  
Và còn, còn rất nhiều người, 
Chưa có tên đẹp gắn liền quý danh. 
Thôi thì tạm để một bên, 
Khi nào thuận tiện ghi vào cũng nhanh. 
  
Tôi không thể quên, 
Có những đồng môn, 
nay đã ra đi, 
ra đi vĩnh viễn, 
và đã mang theo cả cái tên bất đắc dĩ của mình. 
  
Dù có nước lũ dâng lên, 
có sóng thần ập xuống, 
Tôi cũng không dám kể ra. 
Vì các anh đang ở trong cõi đầy ánh sáng, 
Thông biết mọi lẽ thường tình, 
Không còn thân phận mỏng manh cát bụi cuả kiếp người. 
  
Chúng tôi chỉ còn biết ngậm ngùi tưởng nhớ 
Kính cẩn cúi đầu ! ! ! 
______________________________________ 
- Xin quý anh k2 tha thứ nếu tôi có xúc phạm. Tôi chỉ xin được ghi lại những cái 

tên thân mật do một số anh còn nhớ, nhất là Sáu lèo. 
- Bạn Lợi, bạn Viễn thân thương, nếu thấy tình hình anh em sẽ đấm vào mặt tôi, 
thì xin các anh đừng gửi cho ai cả, chỉ giữ làm kỷ niệm. Tôi biết chắc các anh 
không nỡ đánh đòn tôi.  
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