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Nhìn låi 
quãng ÇÜ©ng Çi qua... 
 

 
TrÜ©ng NguyÍn ñình Chi‹u ÇÜ®c thành lÆp tØ cuÓi th‰ 

k› 19, nhÜng cÖ sª giáo døc kÿ c¿u miŠn Nam này chÌ dành 
cho nam sinh. Nh»ng chàng trai vùng sông TiŠn, sông HÆu 
Çã Ç¶c quyŠn chi‰m h»u ngôi trÜ©ng mang tên nhà nho 
khi‰m thÎ cho Ç‰n sau ÇŒ nhÎ th‰ chi‰n. Sau Çó, ngÜ©i ta m§i 
thÃy nh»ng chi‰c áo dài tr¡ng thÃp thoáng xuÃt hiŒn e dè, 
tránh né tØng bÜ§c Çi bên cånh các chàng trai có ti‰ng nhÙt 
quÏ, nhì ma, thÙ ba h†c trò. Và phäi Ç®i hÖn m¶t thÆp niên 
n»a, chính quyŠn m§i dành cho con cháu Bà TriŒu, Bà 
TrÜng m¶t h†c ÇÜ©ng biŒt lÆp v§i tên N» Trung H†c MÏ 
Tho, sau Ç°i thành N» Trung H†c Lê Ng†c Hân. TØ Çó, n» 
sinh MÏ Tho m§i th¿c s¿ có m¶t trÜ©ng trung h†c công lÆp 
cûa mình v§i c°ng kín tÜ©ng cao Ç‹ trau dÒi h†c vÃn, mª 
mang ki‰n thÙc và thÃm nhuÀn tri‰t lš ngÜ©i xÜa trai th©i 
trung hi‰u làm ÇÀu, gái th©i ti‰t hånh là câu trao mình mà 
không s® bÎ môn sinh cûa cø ÇÒ Chi‹u quÃy phá, trêu ch†c 
và trÒng cây si hai bên lŠ ÇÜ©ng cän trª lÓi vào c°ng trÜ©ng 
nhÜ trÜ§c kia.  

44 næm qua k‹ tØ ngày ÇÜ®c khai sanh 26 tháng 8, 
1957, TrÜ©ng Lê Ng†c Hân không ngØng hoåt Ç¶ng và phát 
tri‹n vŠ phÄm lÅn lÜ®ng Ç‹ Çào tåo các cô gái thanh xuân, 
mÏ miŠu, lÍ phép, e thËn thành bi‰t bao cô tú cÜÖng nghÎ, 
th£ng th¡n, Çoan trang hÀu d†n ÇÜ©ng cho nh»ng n» bác sï, 
luÆt sÜ tÜÖng lai ho¥c nh»ng chuyên viên phøc vø trong các 
ngành nghŠ khác nhau không thua kém nam gi§i. SÓ ngÜ©i 
còn låi trª thành các bà n¶i tÜ§ng giÕi giang, Çäm ÇÜÖng 
viŒc nhà lÅn viŒc nÜ§c khi cÀn nhÜ TrÀn T‰ XÜÖng diÍn tä: 

Quanh næm buôn bán ª mom sông, 
Nuôi nÃng næm con v§i m¶t chÒng. 

L¥n l¶i thân cò khi quãng v¡ng; 
Eo sèo m¥t nÜ§c bu°i Çò Çông... 

44 næm qua, nh»ng n» sinh ngày xÜa Çã tØng qua låi 
trên các chuy‰n Çò ngang v§i s¿ nuông chiŠu, dåy d‡ cûa 
ông bà lái Çò ch¡c h¤n ngày nay còn gi» låi ít nhiŠu k› niŒm 
th©i con gái cûa mình Çã làm m¥t tr©i rung trên tà áo thÜ§t 
tha  phÃt phÖ theo cÖn gió heo may nhÜ nh»ng cánh bÜ§m 

nhªn nhÖ trêu ghËo khách vãng lai. Còn Çâu n»a dÃu chân 
sÕi Çá khÖi âm vang trùng sóng  trên sân trÜ©ng dÅn bÜ§c ai 
kia vào vÜ©n mÖ tu°i h†c trò Ç‹ nh§ ai, ai có nh§ ai, nh§ sao 
da di‰t, bi‰t có ai nh§ mình?  Còn Çâu n»a  chi‰c nón bài thÖ 
Çã bao lÀn che mÜa Ç« n¡ng cho mái tóc chÃm lÜng vØa 
chØng em b§i, Ç‹ chi dài bÓi rÓi då... mÃy anh nam sinh? 

TÃt cä gi© Çây chÌ còn låi Çâu Çó nÖi tiŠm thÙc cô n» 
sinh Lê Ng†c Hân dÃu Ãn hÒng ghi låi chÙng tích dÍ thÜÖng 
vŠ m¶t quãng Ç©i xa l¡c, xa lÖ cûa mình nhÜng cÛng rÃt gÀn 
loanh quanh Çâu Çây... trong ngày h†p m¥t 26 tháng 8, 2001 
t§i Çây. 

                                                             H¶i TrÜªng 
 

                    
 

ñôi l©i cám Ön 
 

Trong 5 næm qua, tôi Çã cÓ g¡ng làm h‰t sÙc mình 
Ç‹ sinh hoåt cûa H¶i Ái H»u NñC-LNH MÏ Tho ti‰n 
hành tÓt ÇËp. Tôi xin cám Ön tÃt cä Quš VÎ Giáo SÜ và 
Anh ChÎ C¿u H†c Sinh trong Ban ChÃp Hành Çã h‡ tr® 
tôi m¶t cách Ç¡c l¿c Ç‹ hoàn tÃt công viŒc mà toàn th‹ 
h¶i viên Çã ûy nhiŒm cho chúng ta. Vì lš do gia Çình, 
tôi không th‹ ti‰p tøc làm h¶i trÜªng n»a. Tôi Çã gªi 
thÜ xin tØ nhiŒm t§i Ban ChÃp Hành.  

Theo tinh thÀn Bän N¶i Quy, GS TrÀn Væn Chi, 
Phó H¶i TrÜªng ÇÜÖng nhiŒm thay th‰ tôi ÇiŠu hành 
sinh hoåt cûa h¶i trong th©i gian chuy‹n ti‰p cho Ç‰n 
khi Çåi h¶i bÀu h¶i trÜªng m§i trong ngày 26 tháng 8 
t§i Çây. Trong khi ch© Ç®i, m†i liên låc thÜ tØ hay niên 
li‹m, xin Quš VÎ và các Bån gªi vŠ ÇÎa chÌ cûa chÎ thû 
quÏ:  

NguyÍn ThÎ Trung 
4555 University Ave 

San Diego, CA 92105 
Tôi vÅn là h¶i viên cûa H¶i NñC-LNH m¥c dù 

trong tÜÖng lai tôi không ÇÎnh cÜ tåi California n»a. 
 

TrÀn Quang Minh 
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Cây c° thø vÅn trÖ gan cùng tu‰ nguyŒt trong sân trÜ©ng

LÍ ra m¡t HiŒu ñoàn TrÜ©ng LNH niên khóa 60-61

Có ai tìm thÃy mình trong hình này không?

ThÀy H»u dåy ViŒt væn ‘’bÃt Ç¡c dï’’ l§p này  chæng?

B¡t ÇÀu gi© h†c hay s¡p tan h†c Çây?

N» sinh này Çang vào l§p hay Çi vŠ? 

C°ng trÜ©ng næm 1957 

C°ng trÜ©ng næm 1965

C°ng trÜ©ng  tháng 5/1975

Trª låi trÜ©ng ta låi g¥p ta... 




