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Låi ch£ng Ç¥ng ÇØng n»a !
H†c sº ViŒt Nam, chúng ta không quên chuyŒn hiŠm
khích gi»a Ngô Th©i NhiŒm và ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng. NgÜ©i
thÙ nhÙt ÇÜ®c vua Quang Trung tin dùng v§i l©i khen ng®i

ngòi bút Ngô Th©i NhiŒm có sÙc månh b¢ng hai chøc vån
quân. NgÜ©i thÙ hai ÇÜ®c vua Gia Long tr†ng døng sau Çó
v§i tr†ng trách cûa m¶t binh b¶ thÜ®ng thÜ. ViŒc xích mích
gi»a hai ngÜ©i b¡t ÇÀu tØ lúc ThÜ©ng Ç‰n xin làm m¶t chân
nho sï giúp viŒc trong phû cûa NhiŒm. ThÃy thái Ç¶ khúm
núm, lòn cúi cûa ngÜ©i xin viŒc, vÎ quan phû tØ chÓi l§n ti‰ng
trÜ§c Çám Çông v§i l©i lë th£ng thØng nên ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng
xÃu h° ra vŠ v§i lòng cæm tÙc, Ç‹ bøng ch© dÎp trä thù.
Sau khi vua Quang Trung bæng hà, vua Cänh ThÎnh kém
tài ÇÙc nên cä cÖ nghiŒp nhà Tây SÖn rÖi vào tay vua Gia
Long. Khi lên ngôi, vì vua này ra lŒnh xº tº các vua quan
triŠu Çåi trÜ§c có t¶i nhÜng khoan hÒng tha ch‰t cho con
cháu nhà Lê, chúa TrÎnh và m¶t sÓ væn thÀn Tây SÖn ra ÇÀu
thú. Hång sau cùng phäi chÎu Çòn trÜ§c Væn Mi‰u trÜ§c khi
thä vŠ, trong sÓ Çó có Ngô Th©i NhiŒm. NhÜng rûi thay cho
NhiŒm, chính ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng chÙng giám viŒc Çánh Çòn
này. ñ‹ trä mÓi hÆn lòng trÜ§c kia, vÎ quan chÙc triŠu
NguyÍn mÌa mai l§n ti‰ng Ç†c câu ÇÓi:

Ai công hÀu, ai khanh tÜ§ng,
trong trÀn ai, ai dÍ bi‰t ai
ñ†c xong, vÎ quan chû t†a pháp trÜ©ng vÈ m¥t h§n hª,
Çinh ninh r¢ng kÈ thù ngày xÜa së cúi råp ngÜ©i chÎu nhøc Ç‹
xin tha Çòn. Trái låi, NhiŒm nghe xong, vÈ m¥t thän nhiên,
kh£ng khái ÇÓi låi:

Th‰ Chi‰n QuÓc, th‰ Xuân Thu,
g¥p th©i th‰, th‰ th©i phäi th‰
TÙc giÆn, ThÜ©ng ngÀm ra lŒnh cho thu¶c hå Çánh
NhiŒm Ç‰n ch‰t thay vì chÌ Çánh phåt hành xác nhÜ các quan
chÙc khác cûa tiên triŠu.
MÜ®n chuyŒn ngÜ©i xÜa Ç‹ giäi thích cho th‰ kËt cûa tôi
phäi làm h¶i trÜªng H¶i NñC-LNH n»a bªi không ai chÎu
làm công viŒc vác ngà voi này cä. Thôi thì træm dâu Ç° ÇÀu
t¢m vÆy! Xin cám Ön quš vÎ và các bån hiŒn diŒn trong bu°i
h†p m¥t tân niên 17-2-02 Çã tín nhiŒm ÇŠ cº và bÀu tôi làm
h¶i trÜªng thêm nhiŒm kÿ 2001-2003.

TrÀn Quang Minh

Úc châu - H¶i
Ái H»u NñC-LNH
Australia Çã h†p m¥t
tân niên nhân dÎp
phát hành ñ¥c San
2002. Xem møc løc
cûa ñS, ta thÃy nhiŠu
cây bút v§i tÀm vóc
l§n có tên tu°i, có
sách xuÃt bän nhÜ
NguyÍn Væn Sâm, Du
Tº Lê, KiŒt TÃn, TrÀn
Quang Häi, Phåm
Công ThiŒn, HÒng
Lan, Phùng Nhân,
NguyÍn TÃn HÜng,
HÒ TrÜ©ng An... Hình thÙc Ç¥c san trang nhã, n¶i dung
phong phú v§i nhiŠu ÇŠ tài vŠ tình nghïa thÀy trò, tình ÇÒng
môn nÖi trÜ©ng cÛ và m¶t sÓ bài nghiên cÙu có giá trÎ.
Quš vÎ và các bån muÓn tìm Ç†c ñS 2002 cûa H¶i NñCLNH Úc châu xin liên låc v§i h¶i bån tåi ÇÎa chÌ: 12 Clare St
Rozelle, NSW 2039 - Australia - Phone: 61-2-98183109 Email: ndclnh@telstra.com.
Sau khi phát hành ñS 2002 trong bu°i h†p m¥t tân niên
ngày 22 tháng 2 vØa qua, H¶i bån låi b¡t tay vào viŒc th¿c
hiŒn Bän Tin Tháng TÜ 2002. ñúng là các bån ta làm viŒc
hæng say không bi‰t mŒt. Qua bän tin này, chúng ta ÇÜ®c bi‰t
là H¶i NñC-LNH Úc châu së bÀu låi Ban ChÃp Hành chánh
thÙc vào ngày 4 tháng 5 t§i Çây Ç‹ thay th‰ BCH lâm th©i
hiŒn nay.
Ngoài ra, chúng ta cÛng bi‰t thêm là cây bút Phùng
Nhân së cho phát hành cuÓn ti‹u thuy‰t ‘’LÀn Theo Khói
Súng ‘’ vi‰t theo m¶t vø án chính trÎ có thÆt, Çã làm Òn ào dÜ

luÆn tåi Úc trong suÓt mÃy næm vØa qua. Riêng nhà xuÃt bän
Làng Væn Canada së phát hành hai tÆp truyŒn ng¡n ‘’Cai ñÈ’’
và ‘’Bån Già’’. Xin chúc Phùng Nhân g¥t hái nhiŠu thành
quä tÓt ÇËp trong s¿ nghiŒp vi‰t væn. Trong Bän Tin sÓ t§i
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cûa H¶i ta së có bài vi‰t gi§i thiŒu Phùng Nhân trong loåt bài
nhÆn ÇÎnh cûa NguyÍn Vy Khanh.
Nh»ng hình änh sau Çây do ChÎ Ngô T. Båch Tuy‰t và
Anh Lê ñi‹m gªi t¥ng H¶i ta. Cám Ön hai bån.
ThÀy ThÙ và m¶t sÓ c¿u h†c sinh NñC Çang ch© khai
måc
bu°i h†p
m¥t tân
niên Ç‹
‘’coi
m¡t’’
quy‹n
ñ¥c San
ÇÀu tay
cûa H¶i
NñCLNH Úc
châu.

lÀn bÀu cº kÿ này. Sau Çây là danh sách Ban ChÃp Hành cûa
H¶i (nhiŒm kÿ 2001-2003):
*Ban CÓ VÃn: Cô TrÀn Anh Võ
Cô Lê ThÎ HÒng Châu
GS Phåm Væn An
GS Huÿnh Chi‰u ñ£ng
*H¶i TrÜªng:
GS TrÀn Quang Minh
H¶i Phó Ngoåi Vø:
Anh Võ Trung Hi‰u
H¶i Phó N¶i Vø (NñC): Anh Ngô Ng†c Vïnh
H¶i Phó N¶i Vø (LNH): ChÎ NguyÍn ThÎ Trung
T°ng ThÜ Kš:
ChÎ HÒ Xuân
Thû QuÏ:
ChÎ NguyÍn ThÎ Trung
*Các Ñy Viên:
ChÎ Chung Bích PhÜ®ng
Anh NguyÍn Væn Nª
Anh NguyÍn HiŠn Sï
Anh NguyÍn Væn ñiŠn

MÃy bà

múa

nón

thì mÃy ông
cÛng phø
vào m¶t tay
n‰u không
thì tÓi vŠ
nhà th‰ nào
cÛng bÎ rÀy
rà
nhÙc
xÜÖng luôn.
MÃy
ÇÙa
nhÕ cÛng
vÆy phäi phø vào cä hai tay, n‰u không là không có cÖm æn
Çó...
H¶i ñÒng HÜÖng MÏ Tho (B¡c Cali): Hè næm nay, H¶i
ñH MÏ Tho së t° chÙc ngày h†p m¥t thÜ©ng niên tåi
Lakewood Park 834 Lakechime Dr., Sunnyvale (ÇÎa Çi‹m cÛ
næm ngoái) vào ngày 21 tháng 7, 2002.
H¶i bån trân tr†ng m©i các ÇÒng hÜÖng MÏ Tho và thân
h»u các nÖi Ç‰n tham d¿ Çông Çû nhÜ næm vØa qua.
Nam Cali (Little Saigon) - H¶i ñÒng HÜÖng ñÎnhTÜ©ng
MÏTho (Nam Cali) và H¶i Ái H»u NguyÍnñìnhChi‹uLêNg†cHân (California) Çã h†p m¥t tân niên vào Chû nhÆt
17 tháng 2 vØa qua. Nhân dÎp này, nh»ng ngÜ©i ÇÒng hÜÖng
ñÎnh TÜ©ng và các anh chÎ c¿u h†c sinh hai trÜ©ng công lÆp
MÏ Tho bÀu låi ban chÃp hành nhiŒm kÿ 2001-2003.
LuÆt sÜ ñ‡ Hi‰u Liêm, h¶i trÜªng ÇÜÖng nhiŒm cûa H¶i
H¶i ñÒng HÜÖng ñÎnhTÜ©ng-MÏTho ÇÜ®c Çåi h¶i tín nhiŒm
gi» chÙc vø H¶i TrÜªng thêm m¶t nhiŒm kÿ n»a.
H¶i Ái H»u NguyÍnñìnhChi‹u-LêNg†cHân MÏ Tho
(California) có vài thay Ç°i nhân s¿ trong ban chÃp hành sau

Th‰ hŒ h†c trò Collège Le Myre de Vilers (1948) có m¥t
trong ngày 17 tháng 2, 2002 là 6 ngÜ©i. Nh»ng ngÜ©i này
thu¶c hàng gÀn ThÃt ThÆp C° Lai Hy cä! NgÜ©i cÀm micro
là n» tÜ§ng TrÀn Anh Võ thân gái d¥m trÜ©ng m¶t mình l¥n
l¶i theo tàu Çò tØ CÀn ThÖ Ç‰n MÏ Tho Ç‹ xin vào h†c Le
Myre de Vilers næm 1948 khi trÜ©ng b¡t ÇÀu mª l§p ÇŒ nhÎ
cÃp (ÇŒ tam và ÇŒ nhÎ h†c chung m¶t l§p) d†n ÇÜ©ng cho
các cô cÆu tú tÜÖng lai.
H¶i ñÒng HÜÖng MÏ Tho Atlanta - GS Phan ChØng
Thanh gºi t¥ng h¶i ta hình sau Çây nhân dÎp thÀy trò g¥p
nhau Ç‹ ti‰p
GS VÛ Xuân
An vào kÿ
hè
2001.
Xin nh¡c låi
ThÀy Thanh
là
h¶i
trÜªng H¶i
ñH
MÏ
Tho
Atlanta.
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Tin Liên TrÜ©ng: M‡i næm vào dÎp T‰t, H¶i Thân H»u
C¿u H†c Sinh Liên TrÜ©ng ViŒt Nam tåi Pháp (Association
des Anciens Élèves Inter-Lycées du Viet Nam) ÇŠu phát hành
bän tin liên låc thân h»u Ç‹ gªi Ç‰n bån bè ª kh¡p m†i nÖi.
SÓ XXVIII T‰t Nhâm Ng† vØa m§i ra ‘’lò dÀu dØa’’ nên T‰t
qua rÒi m§i Ç‰n tay bà con xa gÀn. Cám Ön anh ñÒng luôn
nh§ Ç‰n bà con mình dù có ª tÆn miŠn Tây xÙ C© Hoa cÛng
nhÆn ÇÜ®c ÇŠu Ç¥n h¢ng næm bän tin chÙa ÇÀy tình nghïa.
Quš vÎ và các bån trong h¶i ta muÓn bi‰t thêm vŠ H¶i
Thân H»u C¿u H†c Sinh Liên TrÜ©ng xin liên låc v§i Anh
NguyÍn H»u ñÒng 9 Place W. Churchill 91000 Evry France.

Anh NguyÍn Væn Công t° chÙc lÍ cÜ§i cho ThÙ Nam là
NguyÍn Công UÄn tåi Texas vào ngày 16 tháng 3 vØa qua.
Anh Lê ñæng Håc làm thành hôn cho TrÜªng Nam là Lê
ñæng Häi tåi Texas vào ngày 19 tháng 3 vØa qua.
Cô Lê ThÎ HÒng Châu t° chÙc lÍ cÜ§i cho ThÙ Nam Lê
Minh Huy tåi Long Beach, Cali vào ngày 25 tháng 5 này.

Toàn th‹ h¶i viên H¶i Ái H»u NguyÍn ñình Chi‹u & Lê
Ng†c Hân MÏ Tho hân hoan chúc mØng quš vÎ giáo sÜ và
anh chÎ c¿u h†c sinh có thêm dâu thäo trong gia Çình và
riêng chúc cô dâu chú r‹ træm næm hånh phúc.

VŠ thæm låi con ÇÜ©ng xÜa áo tr¡ng
Bån bè quen mÕi m¡t vÅn mong ch©
Cho ta gºi cä khoäng Ç©i thÖ m¶ng
M¶t chút tình thÜÖng phÃn có còn không?
TrÜ©ng xÜa Ãy v‰t chân h¢n tu°i nhÕ
Áo em vŠ gió l¶ng mãi xôn xao
Và ngÜ©i Ãy có còn ch© nÖi Çó
M¶t chút tình thÖ dåi nh»ng ngày qua.
Thôi chia tay nh»ng ngày vui Çã h‰t
Thoáng em cÜ©i trong n¡ng ngát hÜÖng hoa
HËn lÀn sau có còn quên hay nh§?
M¶t chút tình thÜÖng nh§ tu°i hoa niên.

NguyŒt (Hawaii)

Bån có bi‰t?
‘’Xóm Løc Vân Tiên’’ - Ÿ CÀn giu¶c, Long An, quê
hÜÖng Cø ñÒ Chi‹u, Çang có k‰ hoåch xây d¿ng ‘’Løc Vân
Tiên’’, m¶t bäo tàng dân gian v§i s¡c thái Nam B¶ cûa vài
træm næm trÜ§c. D¿ án này nh¢m bäo tÒn, ki‰n tåo và phát
huy di tích væn hóa chùa Tôn Thånh , vÓn là nÖi Cø NguyÍn
ñình Chi‹u Çã Ç‰n trú ngø, soån Væn T‰ Nghïa Sï CÀn Giu¶c,
hoàn chÌnh Løc Vân Tiên...
Các nhà nghiên cÙu Çã xây d¿ng nên m¶t mô hình væn
hóa du lÎch, b¡t ÇÀu tØ m¶t quy‹n sách thÖ Løc Vân Tiên gÒm
2082 câu l¶ thiên, ÇÒ s¶ b¢ng ch» quÓc ng» và ch» nôm,
ÇÜ®c kh¡c trên các pano. M¶t hŒ thÓng nhà rÜ©ng cûa th‰ k›
17, 18, 19 v§i các nhân vÆt thÖ ‘’Løc Vân Tiên’’ trong bÓi
cänh ÇÃt phÜÖng Nam 300 næm trÜ§c và th©i Çåi Cø sÓng
(1822-1888), bao gÒm 30 công trình ki‰n trúc, nhÜ nhà Cø
ñÓ Chi‹u, Võ Th‹ Loan, Bùi KiŒm, TrÎnh Hâm, rÒi các ÇÎa
Çi‹m nhÜ thành Ô Qua, hang HÜÖng Tòng... Ngoài ra còn có
m¶t bäo tàng nhân gian v§i các ÇÒ Çåc th© cúng, ÇÒ dùng,
trang phøc, b‰p núc, lu hÛ, món æn, ghe, xe c¶, ÇÜ®c tái hiŒn
trung th¿c, chính xác.
(Trích ñS 2002 cûa H¶i NñC-LNH Úc châu -Trang 49)

Ngày QuÓc T° Hùng VÜÖng - M‡i næm c¶ng ÇÒng
ngÜ©i ViŒt häi ngoåi ÇŠu t° chÙc ngày Gi‡ T° Hùng VÜÖng
Ç‹ nh§ Ön Vua Hùng Çã d¿ng nÜ§c và gi» nÜ§c. Theo truyŠn
thuy‰t xÜa thì dân t¶c ta thu¶c con cháu RÒng Tiên. Trong
các truyŒn c° tích VN sÓ 10 tÜ®ng trÜng cho cây gÆy cûa bÆc
tiên: sÓ 1 là ÇÀu sinh, sÓ 0 là ÇÀu tº. Theo lš sÓ ñông
PhÜÖng, tháng 3 là tháng Thìn. Do Çó, ngÜ©i ta Çã ch†n ngày
10 tháng 3 âm lÎch làm ngày QuÓc T° Hùng VÜÖng. Næm
nay, ngày này rÖi vào 22 tháng 4 dÜÖng lÎch.
Web site http://ndclnh.tripod.com - Trang web cûa
H¶i ta có nhiŠu sºa Ç°i m§i lå. Xin m©i bà con mình ghé vào
tŒ xá chút chÖi n‰u có dÎp rong chÖi trên xa l¶ thông tin.
Trang web này dùng VPS fonts Ç‹ Ç†c. Ngoài ra, H¶i ta cÛng
d¿ trØ gªi m¶t sÓ bän tin (dùng Acrobat Reader Ç‹ Ç†c PDF
files) Ç‰n quš vÎ và các bån nào muÓn nhÆn bän tin qua
email. Xin lÜu š là VPS fonts và Acrobat Reader có th‹
download free.
Nh§ Gì Không Em? là chû ÇŠ m¶t Album nhåc gÒm
13 tình khúc vŠ k› niŒm, vŠ dï vãng xa xÜa cûa Ng†c Loan,
cô h†c trò m¶t thuª cûa trÜ©ng Lê Ng†c Hân. Tuy nhiên Çó
không phäi và chÜa h£n là khuynh hÜ§ng trong cä dòng nhåc
cûa tác giä, ngÜ©i Çã và cÛng Çang vi‰t vŠ nh»ng ÇŠ tài khác,
vŠ nh»ng cäm xúc và nh»ng liên hŒ cûa mình v§i thiên nhiên,
v§i con ngÜ©i, v§i quê hÜÖng và ngay v§i cä chính mình
n»a... Theo ngÜ©i vi‰t nhåc: cÙ vi‰t nh»ng gì mình muÓn
vi‰t, nh»ng gì mà khä næng mình vi‰t ÇÜ®c thì có lë s¿ sáng
tåo së phong phú hÖn...
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Bän Tin sÓ 21 có Çæng phÀn ÇÀu bài Mån ñàm Nhân
Ngày Nhà Giáo ViŒt Nam cûa GS Phåm V. Thøy. ThÀy Thøy
nh© BT xác nhÆn là Ông chÌ là m¶t thân h»u cûa H¶i chÙ
không phäi là c¿u giáo sÜ trÜ©ng NñC vì Ông chÌ dåy tåi
trÜ©ng này có 3 gi© Ç‹ th‰ cho m¶t giáo sÜ dÜ§i th©i Ông
Phåm Væn LÜ®c làm hiŒu trÜªng (cuÓi thÆp niên 50).

Ngày cûa

MË

(Bài vi‰t sau Çây nói lên tình thÜÖng MË
cûa tác giä nhân dÎp Mother’s Day - 12 tháng 5 này).

Næm tôi lên tám tu°i
MË tôi b‡ng qua Ç©i
Ai Çã tØng mÃt MË
Hi‹u phÆn kÈ mÒ côi
(Ý thÖ ThÀy NhÃt Hånh)
Khi bäo r¢ng mÃt MË là mÃt tÃt cä kho tàng vô giá tÜªng
cÛng không có gì là quá Çáng. Bªi MË tÜ®ng trÜng cho dòng
suÓi mát, cho ng†n Çèn sáng, cho khúc nhåc êm, cho cä näi
chuÓi ng†t, ÇÜ©ng mía lau... nghïa là tÃt cä nh»ng gì tÓt ÇËp
nhÃt, tuyŒt v©i nhÃt trong ngôn ng» cûa chúng ta. NhÜng
riêng tôi låi có may m¡n hÖn ngÜ©i là có ÇÜ®c m¶t kho tàng
khác trong cu¶c Ç©i mình. NgÜ©i cô em ba tôi lÃy chÒng tØ
lâu không có con Çã xin tôi vŠ nuôi và tØ Çó tôi sÓng trong
tình thÜÖng vô b© b‰n cûa hai dÜ«ng phø mÅu mà tôi h‰t m¿c
kính yêu. Tôi nhÜ ÇÙa con cÀu t¿, ÇÜ®c nâng nhÜ trÙng, ÇÜ®c
hÙng nhÜ hoa suÓt quãng Ç©i thÖ Ãu cÛng nhÜ lúc Çã trÜªng
thành. Tuy nhiên, m¥c dù thÜÖng yêu và nuông chìu tôi
nhÜng ông bà cÛng Çã rÃt nghiêm kh¡c trong viŒc giáo huÃn
tôi. Nh© vÆy mà tôi Çã nên ngÜ©i.
Vi‰t vŠ cô tôi có lë phäi cä m¶t quy‹n sách m§i Çû. Tôi
chÌ muÓn, nhân ngày cûa MË, vi‰t vài dòng nh¡c Ç‰n ngÜ©i
MË nuôi yêu kính Çã khuÃt núi này, nhÜ m¶t cách tå Ön Bà Çã
nuôi nÃng dåy d‡ tôi, lo cho tôi ÇÀy Çû cä vÆt chÃt lÅn tinh
thÀn Ç‹ tôi không bao gi© mang m¥c cäm là m¶t ÇÙa bé mÒ
côi. Cô tôi có såp bán väi trong nhà lÒng ch® MÏ Tho. Bà
thu¶c con nhà quê miŠn B¡c ngày xÜa, ông bà thân sinh ra Bà
có quan niŒm ‘’con gái có h†c cho l¡m cÛng chÌ Ç‹ vi‰t thÜ
cho trai’’ nên Cô tôi chÌ ÇÜ®c h†c Çánh vÀn làu 24 ch» cái rÒi
ª nhà lo viŒc nhà viŒc cºa trong ngoài cho Ç‰n tu°i Çi lÃy
chÒng. Bà ít h†c nhÜng thu¶c rÃt nhiŠu ca dao tøc ng» và khi
Ço väi tính tiŠn cho khách Bà nhÅm ra sÓ tiŠn h† phäi trä còn
nhanh hÖn tôi làm thành bài toán ra Çáp sÓ trên giÃy. Bà bán
väi tØ sáng Ç‰n chiŠu, tôi cÛng Ç‰n trÜ©ng ngày hai bu°i nên
chÌ có nh»ng bu°i tÓi sau b»a cÖm chiŠu là hai cô cháu gÀn
gÛi nhau nhÃt. Thä bách b¶ trÜ§c sân nhà có khi hàng gi©, Bà

tÌ tê k‹ chuyŒn Ç©i tôi nghe, dåy d‡ tôi vŠ công, dung, ngôn,
hånh cÀn có cûa m¶t ngÜ©i con gái. Khi tôi b¡t ÇÀu trÜªng
thành, Bà dåy tôi thêm vŠ nh»ng cách sÓng ª Ç©i, cÜ xº, æn
nói th‰ nào cho ÇÜ®c m†i ngÜ©i yêu m‰n... DÅn chÙng nh»ng
câu nói h‰t sÙc giän dÎ, Bà dåy tôi mª r¶ng lòng nhân tØ Ç‰n
tÃt cä m†i ngÜ©i:’’ Con å, nh§ lÃy l©i Cô nói này: nh»ng gì æn
vào së thành c¥n bã, nh»ng gì cho Çi së nhä hoa thÖm; sau
này con nên cÓ g¡ng giúp Ç« bÃt cÙ ai cÀn Ç‰n mình trong
khä næng con, có th‹ b¢ng tài vÆt, có th‹ chÌ b¢ng l©i nói...
RÒi con së ÇÜ®c ÇŠn bù xÙng Çáng.’’ Câu nói này cûa ngÜ©i
MË nuôi Çã làm khuôn vàng thÜ§c ng†c cho tôi trong suÓt tØ
bÃy lâu nay. Và cho Ç‰n bây gi© nghiŒm låi tôi thÃy l©i Bà vô
cùng chí lš. Tôi Çã cho, Çã giúp Ç«, tuy không nhiŠu nhÜng
tôi có ÇÜ®c m¶t niŠm vui tinh thÀn l§n lao không gì so sánh
ÇÜ®c.
Cô yêu quí cûa con,
Ngày cûa MË « MÏ cÛng gÀn Ç‰n ngày gi‡ thÙ 10 cûa
Cô ª quê nhà. Con theo chÒng bÕ xÙ, bÕ Cô, không ÇŠn Çáp
ÇÜ®c chút nào công Ön dÜ«ng døc. NhÜng con bi‰t Cô không
trách buÒn ÇÙa con nuôi båc bëo này vì ít ra con Çã sÓng
xÙng Çáng theo l©i Cô dåy bäo. Hàng Çêm th¡p nhang låy
PhÆt, låy Cô, con luôn tâm nguyŒn Çi Çúng con ÇÜ©ng Cô Çã
våch cho con v§i hai hàng hoa thÖm nª ÇÀy trên lÓi.

NTT (San Diego 27 tháng 4, 2002)

QuÏ Sinh Hoåt

H¶i Çã nhÆn ÇÜ®c niên liÍm ho¥c hiŒn kim ûng h¶ cûa thÀy cô và
anh chÎ c¿u h†c sinh sau Çây. Thành thÆt cám Ön quš vÎ và các bån.
Tåi California
GS Tô Væn Lai (Westminster)
$200
NS DÜÖng ñÙc Tài (Oxnard)
100
ñào Minh NguyŒt (San Diego)
20
Lš Kim Vân (San Diego)
20
NguyÍn Thanh Thûy (Fountain Valley)
40
NguyÍn Væn Vïnh (Hayward)
20
TrÀn Phi Nhån (Westminster)
100
TrÀn Phi PhÜ®ng (Westminster)
100
TrÜÖng ñ¥ng (San Diego)
100
Paracels Restaurant (Westminster)
100
Trà Båch Liên (Westminster)
95
TØ các nÖi khác
Cô HÒ Ng†c SÜÖng (Oklahoma)
$50
GS NguyÍn L¶c HÜng (Missouri)
30
GS NguyÍn Xuân ThiŒp (Texas)
50
GS Phåm NguyÍn Chu (Texas)
50
Chung Bích Liên (Oregon)
40
Huÿnh VÛ Phong (Washington)
30
Lê T Vân (Washington)
20
NguyÍn Ánh NguyŒt (Hawaii)
20
NguyÍn Huy Hoàng (Hawaii)
20
Quách Duy Anh (Oregon)
65
VÛ Kim Ngân (Texas)
140
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Báo cáo cûa Thû QuÏ
TÒn QuÏ tháng 1/2002
>>> Thu (TiŒc, niên liÍm, ûng h¶)
<<< Chi (TiŒc, bän tin, linh tinh)
TÒn QuÏ tháng 4/2002

$8,282
$2,800
$3,511
$7,571

N‡i Nh§ Qua 5 TácGiä
NguyÍn Vy Khanh

4-NguyÍn TÃn HÜng

Không khí tác phÄm cûa NguyÍn TÃn HÜng thu hËp
trong cu¶c Ç©i cûa m¶t sÓ nhân vÆt khªi ÇÀu làm h†c trò ª
quê lên MÏ Tho tr† h†c v§i nh»ng cu¶c tình ÇÀu Ç©i, vøng
vŠ, nÖi l§p h†c, vÜ©n cây. Sau thành sinh viên lên Sài-Gòn
rÒi phÆn trai th©i chi‰n nhÆp ngÛ, theo binh chûng Häi quân,
theo th©i gian thành sï quan lên Ç‰n chÙc TrÜªng phòng nhì
Vùng 4 duyên häi Phú quÓc (M¶t Thuª Làm Trùm, M¶t
(ChuyŒn dài dài gi»a lão ông và lão bà)
Chuy‰n Ra KhÖi, M¶t Tr©i M¶t Bi‹n, ...). Sau 1975 là cu¶c
sÓng tha hÜÖng, h¶i nhÆp, vÜÖn lên (M¶t ñ©i ñ‹ H†c, M¶t
(Sau khi h†c tÆp cäi tåo vŠ bÎ v® bÕ, chàng sang MÏ theo
N‡i BuÒn Riêng, M¶t Cänh Hai Quê). NhÜng rÒi quê hÜÖng
diŒn HO. Nàng ÇÜ®c chÒng bäo lãnh sang xÙ C© Hoa theo
MÏ Tho và quá khÙ thanh xuân cûa ông trª låi ám änh månh
diŒn ODP, nhÜng sau Çó bÎ chÒng b¡t bu¶c ly dÎ. Cä hai ÇŠu
më (b¶ M¶t GiÃc MÖ Tiên)!
ª vào tu°i x‰ chiŠu cûa Ç©i ngÜ©i. Tác giä k‹ låi mÓi tình già
Trong tác phÄm cûa NguyÍn TÃn HÜng hay có cänh sex:
gi»a hai ngÜ©i bÎ tình phø khi h† g¥p nhau tåi QuÆn Cam) .
tình døc ÇÜ®c ông tä nhÜ là hÆu quä tÃt nhiên cûa tình yêu,
bÃt k‹ hanh thông hay trøc tr¥c. Khi còn là h†c trò, tình døc
còn ngåi ngÀn, Ç‰n
Trong tác phÄm cûa NguyÍn TÃn HÜng hay có cänh
khi lên Sài-Gòn tr†
sex: tình døc ÇÜ®c ông tä nhÜ là hÆu quä tÃt nhiên
h†c thì mãnh liŒt
Tôi sÓng Ç©i cô quånh
cûa tình yêu, bÃt k‹ hanh thông hay trøc tr¥c.
hÖn, tìm ki‰m hÖn,
ñang thi‰u v¡ng tình thÜÖng
Ç‰n
khi
Çã
là
sinh
viên
sï
quan
hay
ra
trÜ©ng
häi quân, tình
Mong tìm ngÜ©i ÇÒng cänh
døc bÃt k‹ ngày mai. M‡i giai Çoån m¶t cÜ©ng Ç¶ và "lÆp
Chia sÈ n‡i vui buÒn
trÜ©ng" khác nhau. Nhìn chung, toát cái không khí xác thÎt t¿
Em bÎ chÒng phø båc
nhiên, v§i nh»ng quan sát Ç¥c biŒt chi ti‰t và tâm lš dành cho
ñem con bÕ ch® chiŠu
nhân vÆt n» trong khi tác giä hay lÖ là nhân vÆt nam, nhÜ cÓ
SÓng cô ÇÖn buÒn tûi
tình quên chÃt t¿ truyŒn chæng?
MØng em Ç‰n v§i tôi
Quá khÙ và hiŒn tåi cùng sÓng Ç¶ng, do Çó có khi thÙ t¿
Tôi hÕi: Em có phäi
th©i gian nhÜ bÎ xáo tr¶n, hay vì trí nh§ bÎ hành vì quá nhiŠu
NgÜ©i ViŒt gÓc Hoa không?
tÀng và thÙ l§p chÒng chÃt! M‡i truyŒn cûa ông nhÜ có dàn
Em cÜ©i: Không nh»ng gÓc
s¤n, có ÇÀu có Çích h£n hòi, hÀu nhÜ không có nh»ng lºng lÖ
Mà cä hoa, lá, cành.
con cá vàng! NhÜng v§i NguyÍn TÃn HÜng khi cÀn lš trí vÅn
Tôi hÕi: Em có muÓn
th¡ng tình cäm, k‹ cä tình yêu; khi thÃy không Çi t§i Çâu v§i
BÜ§c thêm bÜ§c n»a chÜa?
m¶t cô là nhân vÆt nam rút lui có trÆt t¿, không phiŠn hà, thù
Nhìn tôi em tình tÙ:
oán...! (1C2Q, Ta t¡m ao ta). Trong M¶t GiÃc MÖ Tiên, lang
Không bÜ§c... mà chåy cÖ!
båt tình ái tØ nhà lên tÌnh, "sÓng bao nhiêu nÜ§c cÛng vØa,
Em chåy Ç‰n bên tôi
trai bao nhiêu gái cÛng chÜa b¢ng lòng", phäi "bÒ trong bÎch
ñ‹ tìm nguÒn an ûi
ngoài", tØ HÒ ñiŒp, Hoài HÜÖng ª sông råch, vÜ©n cây, vai
Không Ç¡n Ço, suy tính
chÎ
cÛng không tha, Ç‰n tÌnh thành nhÜ MÏ Hånh, HÒng
Trao tôi tr†n cu¶c Ç©i.
Ng†c
ÇŠu là gái có chÒng, träi qua nh»ng m¥n mà døc tình cÙ
Tôi tu tØ mÃy ki‰p
nhÜ
truyŒn
dành cho ngÜ©i l§n, v.v. th‰ mà cuÓi cùng Hi‰u
Mà ÇÜ®c em m‰n thÜÖng
trª vŠ quê lÃy ngÜ©i yêu thuª nào!
Cho tôi cùng sánh bÜ§c
Trong b¶ M¶t Tr©i M¶t Bi‹n, anh sinh viên Häi quân
ñi chung nÓt Çoån ÇÜ©ng
TÀn
v§i ngÜ©i con gái g¥p g« tình c©: "HiŠn b‡ng dÜng mŠm
ñÜ©ng tình ta ngát hÜÖng

Phåm Væn An

Yêu em Ç‰n tr†n Ç©i

ñÀy hånh phúc yêu thÜÖng
Tôi thŠ së mãi mãi
Yêu em Ç‰n tr†n Ç©i!

nhÛn trong tay TÀn, (...) TØng khuy áo bÆt nút và, theo bän
næng, bàn tay chàng ve vãn b© vai trÀn, mÖn mªn thÎt da.
HÜÖng con gái ngào ngåt tÕa ra tØ Çôi ng¿c Çào tÖ, lÒ l¶,
không m¥c áo sú-cheng. Nàng bÃt giác rùng mình, n°i da gà,
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khi nh»ng ngón tay chàng chåm vào ÇÀu vú, ph§t qua ph§t
låi... rÒi n¡n bóp, cÜÖng lên, sæn g†n trong lòng bàn tay
chàng..." (tr. 177).
GÀn Çây ông t°ng k‰t m†i chuyŒn vô hai b¶ trÜ©ng thiên
ti‹u thuy‰t M¶t Tr©i M¶t Bi‹n (1994) và M¶t GiÃc MÖ Tiên.
B¶ sau hoàn thành nhÜng chÜa xuÃt bän, tuy vÆy có dÎp Ç†c
qua bän thäo và trích Çoån trên m¶t sÓ tåp chí, chúng tôi có
cäm tÜªng NguyÍn TÃn HÜng muÓn vë låi bÓi cänh tu°i trÈ
cûa mình lÒng trong bÓi cänh chung cûa miŠn Nam ª hai
mÜÖi næm trÜ§c ngày 30-4-1975. Ý t°ng h®p, không muÓn
Ç‹ sót, dàn träi nhiŠu chÜÖng tÆp là truyŒn tình anh sinh viên
sÜ-phåm tên Hi‰u, dàn träi theo nghïa tình yêu cho ngÜ©i tÌnh
nhÕ, mà cä ngÜ©i Çô thành.
ThÜ©ng thÜ©ng tác giä b¡t ÇÀu truyŒn b¢ng nh»ng màn
tä cänh, nhÜ ÇÀu truyŒn Dòng Sông Cûa Tùng (M¶t Chuy‰n
ra KhÖi, 1990): "Vào mùa khô, cái n¡ng cûa nh»ng làng quê

miŠn Nam kéo dài dai d£ng. TrÈ con trÀn truÒng rong chÖi.
Bøi Çóng l§p dÀy trên phi‰n lá, trên hàng rào... Con ÇÜ©ng
mòn heo hút, m¥t cát ÇÃt gÒ ghŠ tr¡ng bŒch, thÌnh thoäng m¶t
chi‰c xe bò chÃt ÇÀy lúa, m¶t ngÜ©i Çàn bà gánh hai bó rÖm
to hÖn ngÜ©i u‹ oäi, lê thê. Quang cänh Çìu hiu v¡ng vÈ,
không còn sÙc sÓng, không có dÃu hiŒu hoåt Ç¶ng. Mäng ÇÃt
giÒng bÕ lâu không x§i, cÕ m†c xen lÅn rÖm rå phû lên mÃy
l§p..." . TruyŒn thêm th¡t thÖ væn, ca dao, câu hò,... làm cho
truyŒn trª nên hÃp dÅn, dÍ theo dõi ! ("Nhún mình nhÜ th‹
nhún Çu" (CPQC, MGMT); "M¥c dù ti‰t tháng bäy næm nay
ch£ng có mÜa dÀm sùi søt, cÛng ch£ng có toát hÖi may lånh
buÓt xÜÖng khô vÓn rÃt thích h®p cho s¿ lang thang cûa
nh»ng hÒn ma Çói khát... "DTñTT, MGMT).
Ñi‹m Ç¥c biŒt trong thÖ væn NguyÍn TÃn HÜng là dù thÖ
hay væn, ÇŠu là nh»ng mäng, nh»ng khía cånh cûa m¶t tâm
hÒn, ÇÙng riêng cÛng Ç¥ng mà Ç‹ chung cÛng xong. Nh»ng
m¶t nºa, nh»ng ti‹u truyŒn, nh»ng giây phút chånh lòng,
nh»ng nhung nh§ bÃt ch®t,... M¶t GiÃc MÖ Tiên gÒm nhiŠu
tÆp nhiŠu chÜÖng, nhÜng m‡i chÜÖng có th‹ ‘’sÓng’’ thoäi
mái m¶t mình ‘’yên’’. TÆp thÖ và nhåc M¶t Thoáng Trong
MÖ cÛng trong chiŠu hÜ§ng sáng tác: Có ai vŠ MÏ Tho / Nh§

theo sông Bäo ñÎnh / Thä trôi ra tÆn vàm / T¡m mát dòng
TiŠn Giang (...) (VŠ MÏ Tho)
Tính chÃt t¿ truyŒn bao trùm nhÜng v§i NguyÍn TÃn
HÜng hÀu nhÜ là chuyŒn thÆt không thêm b§t, chuyŒn gÓc
nghèo, chuyŒn ông Trùm nhÆn hÓi l¶,... ch£ng hån, nh© vÆy
truyŒn có š tích c¿c, tÓ giác, våch t¶i, dÍ ÇÜ®c ngÜ©i Ç†c cäm
tình hÖn!

Hå chÜa tàn Çã r¶n hÖi Thu
Vi vút ngàn thông gió nhË ru
N¡ng Ç†ng m¥t hÒ sao lÃp lánh
Quê ngÜ©i mòn mÕi gót phiêu du.

Dìu bÜ§c con thÖ Ç‰n h†c ÇÜ©ng
H†c sinh tØng nhóm kín sân trÜ©ng
CÜ©i nói vang vang tràn sÙc sÓng
TÜÖng lai chói l†i ánh chiêu dÜÖng
Ch®t nh§ ngôi trÜ©ng cÛ
Trong giây phút chånh lòng
TÜ©ng loan máy ngói rêu phong
Trò cô xÖ xác bŠnh bÒng núi sông.
Tháng qua cô thæm chÒng cäi tåo
Sao xót xa áo não ki‰p ngÜ©i
Môi khô tím ng¡t nø cÜ©í
M¶t th©i binh bi‰n, m¶t Ç©i long Çong.
Nghe con trÈ thÜa trong ti‰ng khóc
Xin cô cho nghÌ h†c tØ Çây
MË con bÎ b¡t sáng này
T¶i buôn thuÓc chåy nuôi bÀy con côi.
ChiŠu xuÓng chÆm lÜng ÇÒi Hå v¡ng
Ti‰ng quê hÜÖng v¡ng v£ng bên tai
LÓi vŠ bÜ§c nhÕ d¥m dài
Còn non còn nÜ§c còn ngày hoài hÜÖng.

Mai TÙ Quš

GS Lê Tr†ng Thûy (MÏ Tho)
H¢ng næm hai trÜ©ng NñC và LNH làm lÍ t°ng k‰t cuÓi
næm vào khoäng trung tuÀn tháng 5 và nhân Çó phát h†c
b°ng cho h†c sinh nghèo và h†c giÕi. Ÿ NñC m‡i h†c b°ng
trÎ giá 450,000 VND (khoäng 30 USD). Ÿ LNH Çã lâu không
có h†c b°ng quÓc gia, nhà trÜ©ng t¿ vÆn Ç¶ng v§i các công
ty, xí nghiŒp l§n Ç‹ xin cÃp h†c b°ng, m‡i phÀn trÎ giá
300,000 VND (khoäng 20 USD).
VŠ công tác cûa H¶i Çã th¿c hiŒn xong: Næm rÒi H¶i có
gªi vŠ 400 USD trong Ç®t sau Ç‹ tr® giúp các h†c sinh nghèo.
SÓ tiŠn trên ÇÜ®c phân chia nhÜ sau:
A - 200 USD ÇÜ®c chia cho trÜ©ng LNH làm 10 h†c b°ng
cho các h†c sinh nghèo các l§p nhÙt cÃp.
B - 160 USD cho trÜ©ng NñC Ç‹ giúp cho các h†c sinh
nghèo các l§p ÇŒ 2 cÃp.
C - 40 USD giúp Ç« anh NguyÍn Ng†c Thæng c¿u GS
trÜ©ng LNH.
Sau hÖn m¶t phÀn tÜ th‰ k› sÓng trong khó khæn vŠ kinh
t‰, m¶t sÓ c¿u giáo chÙc, nhân viên væn phòng, lao công Çã
rÃt nghèo kh°, mang bÎnh tÆt nhÜ bà Lãnh (c¿u giám thÎ
LNH), cô Lê Ánh Xuân (thÜ kš Çánh máy, con bác TÜ Luông)
bÎ bÎnh n¥ng mà không tiŠn cÙu ch»a. Nh»ng ngÜ©i này cäm
thÃy ÇÜ®c an ûi tinh thÀn rÃt nhiŠu vì H¶i Çã giúp Ç« h† phÀn
nào Ç‹ vÜ®t qua cÖn khÓn kh°.
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Hy v†ng m‡i næm vào dÎp tÃt niên, H¶i ti‰p tøc giúp Ç«
các c¿u giáo chÙc, nhân viên, lao công hai trÜ©ng dÜ§i hình
thÙc quà T‰t Ç‹ Çem låi chút niŠm vui cho nh»ng ngÜ©i này.

Anh NguyÍn Ng†c Thæng (MÏ Tho)
ñÜ®c s¿ giúp Ç« tÆn tình cûa Cô Huÿnh ThÎ Mai Çåi diŒn
H¶i NñC-LNH ª MÏ Tho, tôi rÃt cäm Ç¶ng và cám Ön các
bån trong H¶i Çã giúp Ç« tôi trong lúc khó khæn v§i sÓ tiŠn là
600,000 ÇÒng. Tôi là c¿u h†c sinh TrÜ©ng NñC (62-68) và
sau Çó dåy h†c tåi TrÜ©ng LNH tØ 1970-1972.

Cô Võ ThÎ Nhu (MÏ Tho)
Tôi là c¿u h†c sinh TrÜ©ng LNH (64-71). Trong th©i
gian vØa qua, tôi bÎ tai nån giao thông v§i tình trång nguy
kÎch tính mång, may nh© s¿ giúp Ç« cûa H¶i NñC-LNH vŠ
phÜÖng diŒn tài chánh (100 USD cûa H¶i và 20 USD cûa m¶t
bån h»u) cÛng nhÜ Ç‰n an ûi niŠm Çau trong lúc hoån nån.
ñây là nghïa cº l§n lao luôn ghi nh§ ÇÓi v§i tôi nói riêng và
là viŒc làm trân tr†ng Çáng quí ÇÓi v§i các h†c trò NñC-LNH
ngày xÜa nói chung.
Tôi chân thành cäm tå nh»ng
thành viên trong H¶i NñC-LNH,
ThÀy Cô và các bån c¿u h†c sinh.

GS Phåm NguyÍn Chu (Texas)
Tôi muÓn bi‰t Bà Phåm ThÎ Lãnh
vi‰t trong BT vØa qua có phäi là bà
Lãnh trÜ§c kia làm Giám thÎ trÜ©ng
NñC. Khi trÜ©ng N» Trung H†c MÏ
Tho m§i thành lÆp thì bà vŠ làm giám
thÎ bên trÜ©ng N». Bà Lãnh cùng th©i
làm viŒc v§i bà Phåm ThÎ Sáu (T°ng
Giám ThÎ TrÜ©ng LNH), bà NguyÍn
ThÎ TÓt, bà TrÜÖng Ng†c Liêng. Xin
trä l©i cho tôi bi‰t có Çúng nhÜ vÆy
không? Cám Ön l¡m.
TiŒn Çây tôi góp $50 vào QuÏ Sinh Hoåt cûa H¶i. Xin
tùy nghi xº døng.

ñúng nhÜ ThÀy Chu Çã nói, Çây là bà Lãnh ngày xÜa
cùng th©i v§i các vÎ n» tiŠn bÓi Ç‰n làm viŒc tåi trÜ©ng LNH
khi ngôi trÜ©ng này m§i thành lÆp næm 1957.
ChÎ LÜÖng Thu Thûy (Washington)
Tôi là c¿u n» sin LNH (64-71), r©i VN næm 1975 cho
Ç‰n nay 27 næm. Nay ÇÜ®c thÃy quy‹n Ç¥c san thân quš này
do m¶t ngÜ©i bån ª Cali trao cho tôi khi ÇÜ®c bi‰t tôi xuÃt
thân tØ trÜ©ng LNH. Lòng tôi xúc Ç¶ng nhÜ b¡t g¥p m¶t k›
vÆt mà lâu nay Çã Çánh mÃt. Ð§c mong g¥p låi ThÀy, Cô và
nhÃt là nh»ng ngÜ©i bån thuª xÜa dÜ§i mài trÜ©ng thân yêu.
Nhân Çây, tôi xin gªi check $20 niên liÍm và xin làm h¶i
viên Ç‹ bi‰t thêm tin tÙc vŠ sinh hoåt cûa H¶i.

ChÎ NguyÍn Ánh NguyŒt (Hawaii)
Kÿ Giáng Sinh và T‰t DÜÖng LÎch vØa qua, tôi có dÎp vŠ
MÏ Tho thæm nhà và nhân Çó tham d¿ bu°i h†p m¥t h¢ng
næm gi»a m¶t sÓ bån cÛ cùng h†c hai trÜ©ng NñC và LNH.

LÀn này có ÇÜ®c 32 ngÜ©i Ç‰n h†p. ThÆt là xúc Ç¶ng và vui
mØng khi tôi g¥p låi bån bè thuª tu°i h†c trò gÀn 20 næm
qua. PhÀn l§n là các anh chÎ cûa thÆp niên 62-70. M¥c dù
không quen nhiŠu ngÜ©i nhÜng tôi cÛng cäm thÃy gÀn gÛi v§i
h† nhÜ nh»ng ngÜ©i trong cùng gia Çình. Bån bè lÙa tu°i tôi
thì có Thanh Nhàn, Bích Ng†c, Cúc, B‰, Liên, CÄm HÜÖng,
Thúy Quÿnh, GÃm... M¶t sÓ Çã ra nÜ§c ngoài, sÓ còn låi ª
quê nhà thì kÈ nay Çây mai Çó cÛng không g¥p h† h‰t ÇÜ®c.
Tôi có ghé qua thæm ThÀy Lê Tr†ng Thûy và gia Çình
ThÀy TrÀn ñÙc Nhân. ThÀy Nhân không bi‰t ai cä, tình trång
rÃt bi Çát....
Xin gªi $20 góp phÀn vào quÏ sinh hoåt cûa H¶i.

Anh Cao H»u Tâm (Monterey Park, Calif.)
Tôi h†c NñC nh»ng næm 1962-1968, xin gªi t§i quš H¶i
l©i chúc tÓt ÇËp và may m¡n. ChÎ tôi là Cô Cao ThÎ Ba, c¿u
giáo sÜ trÜ©ng cho Ç‰n sau 1975, hiŒn sÓng ª Belgique, lúc
nào cÛng muÓn liên låc v§i H¶i Ç‹ tÕ tình ÇÒng hÜÖng MÏ
Tho trong xa xÙ và sÓng v§i n‡i hoài
v†ng quá khÙ nhiŠu lÜu luy‰n. ChÎ Çã
nhÆn ÇÜ®c các bän tin và Ç¥c san v§i
nhiŠu biên khäo có giá trÎ. Thành thÆt
cám Ön. Nay tôi cÛng mong mÕi nhÆn
ÇÜ®c tin tÙc sinh hoåt cûa H¶i nhà...
ThÌnh thoäng tôi nghe Çài Little
Saigon thông báo các bu°i h†p m¥t
thân h»u cûa H¶i, nhÜng vì g¥p phäi
khó khæn trong s¿ Çi låi nên tôi rÃt
ti‰c không Ç‰n tham d¿ ÇÜ®c. Hy
v†ng và m¶t ngày nào Çó tôi có th‹
tham d¿ các sinh hoåt cûa H¶i Ç‹ g¥p
låi thÀy cô và bån bè cÛ.
Tôi xin gªi $50 Ç‹ Çóng góp vào
quÏ sinh hoåt cûa H¶i hÀu nhÆn ÇÜ®c
các bän tin và Ç¥c san sau này.

Anh Trác Quan TrÜ©ng (San Francisco, Calif.)
Tôi d†n nhà vŠ San Francisco, may là BÜu ÇiŒn Çã
chuy‹n bän tin vØa qua vŠ ÇÎa chÌ m§i. N‰u có th‹ ÇÜ®c, xin
H¶i cho tôi bi‰t có c¿u h†c sinh NñC-LNH nào ª San
Francisco và vùng lân cÆn Ç‹ có dÎp tôi liên låc làm quen.
Xin cám Ön trÜ§c.
Xin H¶i cho tôi bi‰t ÇÎa chÌ cûa ThÀy Thûy ª MÏ Tho Ç‹
có dÎp nghÌ hè vŠ MÏ Tho ghé qua thæm ThÀy và các bån bè
cÛ. Không bi‰t gi© Çây còn låi ÇÜ®c bao nhiêu ngÜ©i?
Xin gªi kèm theo Çây chi phi‰u $40 Ç‹ BCH tùy nghi xº
døng vào sinh hoåt cûa H¶i.

Anh có th‹ gªi email cho H¶i ñÒng HÜÖng MÏ Tho (B¡c
Cali) qua anh T°ng thÜ kš cûa H¶i là HÒ H»u HiŒp. Anh này
së góp š v§i anh vŠ bån bè ª MÏ Tho trong vùng vÎnh. ñÎa
chÌ email cûa H¶i này là aihuumytho@yahoogroups.com
Sau Çây là ÇÎa chÌ cûa GS Lê Tr†ng Thûy ª MÏ Tho: SÓ
9 Dòng DÙa .
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Anh Võ Thanh Th‰ (Na Uy)
Tôi là Võ Thanh Th‰ ª Na Uy gªi l©i thæm tÃt cä BCH.
Tôi thÜ©ng xuyên nhÆn các bän tin cûa H¶i. NhÜng 2 næm
nay tôi chÜa gªi niên liÍm. LÀn cuÓi tôi Çã nh© chÎ NguyÍn
ThÎ Xuân HÜÖng trong BCH cÛ Ùng tiŠn Çóng dùm. Nhân dÎp
này tôi xin ÇÜ®c bi‰t các chi ti‰t vŠ sÓ trÜÖng møc cûa H¶i Ç‹
tiŒn viŒc gªi niên liÍm. Ngân hàng bên Na Uy cÀn có các chi
ti‰t này thì viŒc chuy‹n tiŠn së dÍ dàng hÖn. Xin BCH hÒi âm
s§m Ç‹ tôi gªi tiŠn nhanh chóng Ç‰n H¶i.
N‰u tôi có dÎp vi‰t bài Çæng trong báo cûa H¶i thì tôi së
gªi bài dÜ§i hình thÙc nào ?
Xin chúc H¶i Çåt nhiŠu thành quä tÓt trong các sinh hoåt
cûa H¶i.

Cám Ön anh Th‰ Çã lo l¡ng và sÓt s¡ng vŠ vÃn ÇŠ niên
liÍm cûa H¶i. H¶i Çã gªi email cho anh vŠ chi ti‰t chÜÖng
møc cÃn thi‰t Ç‹ anh gªi niêm liÍm.
N‰u anh muÓn vi‰t bài Ç‹ Çæng trên bän tin hay trong
Ç¥c san së phát hành sau này, xin anh vi‰t b¢ng các fonts ch»
ViŒt nhÜ VNI hay VPS. Anh có th‹ download ki‹u ch» VPS
free. Bài gªi th£ng vŠ ÇÎa chÌ cûa H¶i ª trang 1 cûa bän tin
này. Cám Ön anh trÜ§c.

Tr†ng HÒ
(ThÜÖng ti‰c HÒ ThÎ ñào, c¿u n» sinh Lê Ng†c Hân MÏ
Tho Çã vïnh viÍn ra Çi tåi quê nhà)

Ngôi trÜ©ng cÛ vÅn còn trÖ Çó
Bån bè xÜa m‡i ÇÙa m¶t nÖi
ñÙa lìa Ç©i, ÇÙa ôm con ÇÕ
ThÀy Cô gi© vÜ®t bi‹n ra khÖi
Bøi phÃn thôi bay trên bäng g‡
Bøc giäng buÒn v¡ng bóng thÀy cô
ThÀy ra Çi mang theo n‡i nh§
Em ª bên này thÃy bÖ vÖ
Trang giÃy tr¡ng em ghi chÜa h‰t
Bài tri‰t dài thÀy giäng chÜa xong
ThÀy ra Çi gi»a mùa lá ch‰t
ñ‹ låi em khung tr©i nh§ mong
L§p h†c bây gi© nghe buÒn lå
Mái trÜ©ng xÜa thay chû Ç°i ngôi
Bên tai em nhÜ ti‰ng ve mùa hå
B¢ng gh‰ sÀu lŒ cÛng muÓn rÖi
ViŒc bút nghiêng thôi Çành gác låi
ChuyŒn áo cÖm thay viŒc sách Çèn
CÖn gió nào làm em båi hoåi
Tûi thân em Ön mË chÜa ÇŠn

Cø Bà NguyÍn Ng†c Phái

nhÛ danh Lê Ng†c Dung

Thân mÅu ChÎ NguyÍn Thanh Thûy
Çã qua Ç©i ngày 10-3-02 tåi MÏ Tho
HÜªng th† 91 tu°i

GS TrÀn ñÙc Nhân

C¿u Giáo SÜ TrÜ©ng NñC
Çã tå th‰ ngày 12-4-02 tåi MÏ Tho
HÜªng th† 74 tu°i

GS NguyÍn Væn HÜ©ng

C¿u Giáo SÜ và Quän Thû ThÜ ViŒn
TrÜ©ng NguyÍn ñình Chi‹u
Thân phø ChÎ NguyÍn Thanh DiÍm-Trang
Çã thÃt l¶c ngày 10-3-02 tåi MÏ Tho
HÜªng th† 63 tu°i

NguyÍn Ng†c Dung

C¿u n» sinh TrÜ©ng Lê Ng†c Hân
Em cûa ChÎ NguyÍn Båch PhÃn
ChÎ cûa ChÎ NguyÍn H»u Hånh
Çã tå th‰ ngày 7-3-02 tåi Orange County
HÜªng dÜÖng 53 tu°i

Trong næm vØa qua, chúng ta Çã mÃt Çi:

Cø Bà ñoàn Væn ViÍn

NhÛ danh Lê ThÎ Huê
Thân mÅu cûa ChÎ ñoàn Phøng Nga và
ChÎ ñoàn Phøng Anh
Çã qua Ç©i tåi MÏ Tho
HÜªng th† 92 tu°i

ThÀy TrÀn Thanh Liêm

C¿u h†c sinh NñC, c¿u sï quan Thû ñÙc Khóa 1,
C¿u Thanh Tra Ti‹u H†c MÏ Tho

GS Lâm Væn Trân

C¿u Giáo SÜ và Giám H†c TrÜ©ng NñC

Toàn th‹ h¶i viên H¶i Ái H»u NguyÍn ñình Chi‹u &
Lê Ng†c Hân thành kính phân Üu cùng gia Çình Quš VÎ
Giáo SÜ và Anh ChÎ C¿u H†c Sinh và nguyŒn cÀu
hÜÖng hÒn nh»ng ngÜ©i quá vãng s§m ÇÜ®c siêu thoát.

