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1/ Tampa ngày 29 tháng 3-2005 

Kính gởi Giáo sư Lê Thị Hồng Châu, 

Thưa Cô, 

Em tôi là Đặng Thanh Hương, hiện ở Mỹ Tho, có 
biên thơ cho tôi biết là đồng nghiệp với Cô, dạy 
Trung học tại Mỹ Tho trước 1975. 

Tiện đây, con tôi có 1 CD ảnh cụ Nguyễn Đình 
Chiểu trên tem thơ  VNCH, xin gởi biếu Hội Ái Hữu 
để tuỳ ý dùng vào Đặc san 2005.  

Kính chúc quý vị G/S trong Ban Chấp Hành cùng 
toàn thể hội viên Ái Hữu nhiều sức khoẻ, vạn sự an 
lành, thịnh vượng và hạnh phúc. 

Kính thư, 

 Đặng Thanh Huy (Cựu HS NĐC 47-51) 

2/ Thân ái gởi tất cả các bạn của hai trường NĐC và 
LNH. 

Mười mấy giờ bay đã mang Vợ Chồng Tú và Cúc , 
từ Úc Châu đến California . Sau đó, chiều ngày 10 
tháng 4, 2005, hai vợ chồng tôi đã được hân hạnh 
gặp mười một người bạn đại diện 2 trường mời một 
bửa ăn đậm tình quê hương : cá kho, canh chua, cải 
xào, gà luộc v..v...Tiếng cười tiếng nói râm ran đầy 
tình bạn hữu  vợ chồng tôi rất cảm động vì các bạn 
đã lái xe từ xa đến găp. Đã vậy còn cho quà cáp, 
những món quà rất ư tình nghĩa. Nhớ mãi đôi bàn 
tay khéo léo của cô học trò cũ đã chăm sóc mái tóc 
điểm sương của bà giáo già, trong chuyến Mỹ du 
này.Ba chục năm qua như một giấc mộng sầu héo, 
những giây phút gặp nhau bừng tỉnh lại trong một 
vườn xuân.Hoa thơm nở rộ và chim chóc líu lo, đón 
mừng nhau đúng vào mùa xuân của đất trời tha 
hương . Hy vọng tất cả sẽ mãi còn dư âm dư ảnh 
đậm nét rong lòng chúng tôi . Thân chào và thương 
mến chúc tất cả những ngày còn lại là những ngày 
xuân khoẻ mạnh và hạnh phúc .  

Với tất cả lưu luyến và nhớ thương, 

Cúc và Tú . 

(Ghi chú:Cô Phạm Thị Cúc là Giám Học 
Trường Lê Ngọc Hân.) 

 

 
 Trong dịp về Việt Nam và ghé thăm Trường 
Nguyễn Đình Chiểu,Cô Nguyễn Đơn Trang 
đã đến thấp nén hương trước bàn thờ          
Cụ Đồ Chiểu. 

 
Một nén hương, một tấm lòng trước bàn thờ 
Tiền Vãng. 
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Tôi mãi loay hoay lục tìm ký ức, 
Hình bóng nào tôi đã gặp trong mơ, 
Em xinh như nụ hồng chớm nơ, 
Giấc mơ gợi lại nơi tôi nhiều kỷ niệm xa xôi. 
 
Giấc mơ kia là những mùa xuân của thương 
yêu, 
Là những mùa hè ngút ngàn nỗi nhớ, 
Là những mùa thu chia lìa như từng chiếc lá, 
Là mùa đông dài băng giá, như tim em bây giờ, 
 
Tôi hôn em, khi mùa xuân trở gió giao mùa, 
Với nỗi buồn thật đầy,  
Như những ngày hè chỉ còn sân trường vắng 
lặng! 
Cô đơn, và cô đơn, 
Ôi nỗi nhớ ngút ngàn ! 
 
Nhửng cánh  phượng hồng đang cháy đỏ trên 
cây,  
 Là lửa tim tôi điên cuồng nỗi loạn, 
Đốt cháy tan hoang, chỉ còn một trời đổ nát, 
Tôi đi giữa những hoang tàn! 
Tìm em, tìm em, 
Nghe trong gió hình như có tiếng thở dài 
Ngẩn ngơ hoài trên sân trường, mơ tóc thề áo 
trắng 
Chỉ nghe tiếng thở dài!  Ôi! cơn mưa và gió trái 
mùa.  
 
Tôi đứng đây, với cơn mưa và nửa đời còn lại, 
Tay nâng niu nụ hồng còn ngậm kín, 
Một chút gì lãng mạn  ngày xa xưa: 
Tình say lòng bỗng bâng khuâng, 
Nghiêng nghiêng bóng đổ, ngập ngừng bước 
em. 
 
 Lê Ngọc Trùng Dương (Texas) 

Vài kỷ niệm về  
Anh Nguyễn Văn Điền 

     
Tôi vẫn còn nhớ rõ, năm 1996, chị Huỳnh Hường 
(bà xã Thầy Minh), sau khi đi Canada về San Diego, 
California, là người đầu tiên hăng hái đứng ra kêu 
gọi chúng tôi và các anh chị cựu học sinh Nguyễn 
Đình-Chiểu & Lê Ngọc-Hân thành lập hội Ái Hữu.   
Đầu tiên có bốn người: Thầy Trần Quang-Minh, Cô 
Huỳnh Thị Ngoc-Hường, chị Nguyễn Thị Trung và 
tôi mỗi người bỏ ra $100.00 tổng cộng $400.00 góp 
vốn để in giấy mời gởi đi khắp nơi.  Chị Huỳnh 
Hường đã điện thoại nhờ tôi liên lạc với hai anh 
Nguyễn Văn Nỡ và Nguyễn Văn Điền để tìm nơi tổ 
chức thành lập hội Ái hữu NĐC LNH.  Lúc đó tôi 
không biết mặt anh Nỡ và 
anh Điền mà hai anh bận 
đi làm nên rất khó kiếm, 
tôi đành đợi ngày chúa 
nhựt liên lạc với hai anh 
cho dễ hơn.  Nắm số điện 
thoại anh Điền trong tay 
mà gọi Anh hoài không 
được, tôi sợ bà chị la 
“nhờ có một việc mà 
không xong!” nên tôi 
ráng tìm cho ra anh Nỡ.  
Cũng may ngày chúa nhựt đó có Hồng-Nhung (bà xã 
anh Huỳnh Thiên-Tài, gia đình cô em gái có duyên 
nợ với gia đình tôi chút chút) đã từ San Diego lên 
Santa Ana chơi nên tôi rũ Hồng-Nhung cùng với tôi 
đi lên Chùa Dược sư tìm anh Nỡ.  Tôi lấy làm lạ, 
chùa Dược sư là chùa Sư nữ mà anh Nỡ là đàn ông 
sao lại tu tại chùa nầy?  Tò mò tôi muốn gặp anh Nỡ 
cho bằng được.  Hai đứa lên đến chùa mới vỡ lẽ rằng 
anh Nỡ là Chánh Pháp tại đây giúp các em Phật tử 
học tiếng Việt, anh là bạn học của Huỳnh Văn Chức, 
người em cô cậu và cũng quen biết với hai ông anh 
của tôi. 
Thế là hội Ái hữu NĐC LNH thành hình và họp mặt 
lần đầu tiên tại nhà anh Nguyễn Văn Nỡ với khoãng 
44 người. Thầy Trần Quang-Minh làm Hội Trưởng, 
Cô Huỳnh Thị Ngọc-Hường và anh Trần Văn Chi 
làm Hội Phó Nội, Ngoại, trong đó anh Nguyễn Văn 
Điền là Ủy viên.   
Làm việc với các Thầy Cô và các anh chị trong Ban 
Chấp Hành từ năm 1996 đến 2003, chúng tôi có rất 
nhiều kỷ niệm, trước lạ sau quen, lần lần BCH giống 
như một gia đình nhỏ, cần gì thì mọi người gọi nhau, 
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săn sóc lẫn nhau như anh chị em trong nhà nên các 
việc gởi Bản tin, chuẩn bị Đặc san, in sách, đặt nhà 
hàng, quà sổ xố ... mỗi người giúp một tay nên năm 
nào tổ chức ra mắt Đặc san cũng thành công, các hội 
viên mỗi ngày một đông và số tiền quỹ được ũng hộ 
càng lên cao. 
Không biết  tôi thân với anh Điền từ lúc nào nhưng 
mỗi khi Anh có chuyện buồn hoặc tôi có chuyện 
không vui thì anh điện thoại cho tôi để an ủi.  “Đồng 
bệnh tương lân”.  Anh thường kể cho tôi nghe 
chuyện kém may mắn trong gia đình Anh cho đến 
lúc Anh về Việt Nam chọn vợ...  Có khi Anh điện 
thoại hỏi tôi đang làm gì?  Tôi trả lời: “Đang ngồi 
bên cửa sổ” thì bên kia nghe tiếng ngâm: “Bà già đã 
tám mươi tư, ngồi bên cửa sổ viết thư cho chồng!”  
Xí!!!  Mình mới bốn mí năm mươi còn yêu đời (đến 
phát chán!) mà anh “Điên” ví mình như bà già 8o! 
Nên tôi bèn trả đủa: “Gà tơ xào với mướp già.  Vợ 
20 tuổi chồng đà 60 mươi”.  Ý tôi chọc Anh thích về 
VN cưới vợ trẻ.  Lúc anh Điền đi hỏi vợ Việt Nam 
thì Anh vẫn còn mạnh khỏe, lúc bà vợ qua đến Mỹ 
thì Anh bị “ung thư cổ”, người Anh bị con bịnh hành 
hạ nên cứ ốm o từ từ.  Tôi hiểu nổi buồn của Anh 
nên luôn cảnh cáo nhưng Anh cứ nói: “Làm phước 
được phước”, “Sống lúc nào hay lúc đó”.  Rồi Anh 
cứ cà rỡn hát nghêu ngao để che lấp những khoảng 
trống trong người làm cho người nghe lúc nào cũng 
tưởng Anh yêu đời: “Anh thường hay ước mơ, mơ 
người yêu lý tưởng...”.   
Anh Điền thích ngâm nga: “Sư đang tụng niệm nam 
mô.  Thấy cô sách giỏ mò cua bên chùa.  Lòng sư 
luống những nganã ngơ...  Ba cô yếm thắm đi chùa.  
Một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư.  Sư về sư ốm tương 
tư.  Ốm lăng ốm lóc cho cô trọc đầu...  Anh cũng 
thường chọc tôi: “Còn duyên kẻ đón người đưa.  Hết 
duyên đi sớm về trưa một mình.  Một mình lo bảy lo 
ba.  Lo cao trở muộn, lo gìa hết duyên.”  Tôi tức lắm 
đi tìm sách đọc một câu nào cho ...đã: “Nước giữa 
dòng chê trong chê đục.  Vũng trâu nằm hì hục khen 
ngon”.   
Nghe Anh ngâm những câu thơ hay hay nên tôi ra ý 
cho Anh viết Đặc san 2004, tôi sẽ đánh máy, thêm 
thắc khi cần và bài viết của anh: “Văn chương binh 
dân” ra đời, bài viết này là bài viết đầu tiên cũng là 
bài viết cuối cùng của anh Nguyễn Văn Điền. 
Bây giờ mỗi khi ngồi bên cửa sổ nhìn bên ngoài 
tuyết rơi, “bà già 80” nhớ đến sự ra đi đột ngột của 
anh Điền cùng lúc đó anh Võ Trọng-Nghĩa, chồng 
chị Phùng Thị Sa, sau thời gian đi ghép thận ở Trung 
Quốc về cũng êm lặng ra đi không giả từ làm cho 

người bạn hiền của tôi cứ âm thầm khóc mỗi đêm; 
thêm môt người bạn kề cận 31 năm, nằm trên giường 
bịnh suốt 7 năm không nhút nhít cử động, cứ mỗi 
phút giây chịu nhiều đau đớn vì bị gân co rút, cuối 
cùng vĩnh viễn ra đi.  Nước mắt tôi không giữ được 
khi nghe tin những người đã từ giã cõi đời của thời 
đại văn minh này đều chưa đến 60 tuổi! Theo lời 
Thầy Minh đã viết trong BT 28 thì các anh đã an 
giấc khi “trời chưa kịp tối”.  “Người tóc bạc tiễn 
người tóc xanh!”...    
 
“Ngàn thu vĩnh biệt” 
 
                                                Xuân Hồ (Colorado) 

 
 

"The man who makes no mistakes does not usually 
make anything." 
~                                                 Edward John Phelps 
 

 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng 
quý Thầy Cô và các Anh Chị CHS Nguyễn 
Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân, 

Anh NGUYỄN VĂN ĐIỀN, một Thành Viên     
Ban Chấp Hành Hội vừa đột ngột qua đời ở tuổi 61, 
ngày 25 tháng 2 năm 2005, trong lúc Anh về thăm 
thân nhân tại Việt Nam 

Anh  VÕ TRỌNG NGHĨA (Hiền Nhân Video)  đã 
từ giã Chị Phùng Thị Sa (CHS Lê Ngọc Hân) ngày 6 
tháng 2 năm 20005 tai City of Orange, California.

Hội Ái Hữu CHS NDC & LNH xin thành thật chia 
buồn cùng gia đình Anh Nguyễn Văn Điền và       
Võ Trọng Nghĩa. Cầu nguyện hương linh hai Anh 
sớm siêu thăng tịnh độ. 
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Ban Chấp Hành nhận được niên liễm hay tiền 
ủng hộ Quỹ Sinh Họat của các giáo sư và anh chị 
cựu học sinh sau đây. Thành thật cám ơn Quý Vị 
và các Bạn. 
 
Từ California 
 
Rose Heinsoln (Xuân Hồng) (Santa Clara)          25                                      
Nguyễn Văn Tấn (Fresno)                                   20 
Lê Hoa Tiên (San Diego)                                     20 
Nguyễn Thị Gương (San Rafael)                         30 
Lê Thị Hiệp (San Diego)                                      20 
Dương T. Hằng (San José)                                   20 
Dương T. Kim Liên (San José)                            20 
Lê Văn Rắc & Kim Anh (Winnecka)                   20 
Nguyễn T. Túy Vân (Santa Ana)                         20 
Cô Nguyễn T. Nguyên Khai(Fountain Valley)   100 
 
Các Nơi Khác 
Đoàn Tuấn Kiệt (Canada)                                    20 
Nguyễn Thái Bửu (Texas)                                   50 
Nguyễn Duy Tuyên (Georgia)                             50 
Lê Ánh Nguyệt (Canada)                                     50 
Nga Trương (Denver Co)                                     30 
Mụi Phan (Texas)                                                 20 
Nguyễn Tấn Phát (Canada)                                  50 
 

Báo Cáo của Thủ Quỹ 
1. Tồn Quỹ Tháng 2/05                                $6797 
 

A-Thu: $525 (niên liễm+ủng hộ) 
B-Chi: $770 (đám tang anh Võ Trọng Nghĩa,   

anh Nguyễn Văn Điền, chi phí Bản Tin 35) 
 

2. Tồn Quỹ Tháng 5/05                               $6752 
 

Trong dịp Tết vừa qua, Hội đã gởi về Mỹ Tho 
$1,000.00 để làm học bổng cho học sinh nghèo và 
học giỏi ở hai Trường NDC & LNH, cùng lúc gởi 
$600.00 làm quà Tết tình nghĩa dành cho các cựu 
giáo chức và nhân viên hai Trường nói trên. 

 

 

Chị Lê Ánh Nguyệt (Canada): Hội AH CHS NDC & 
LNH hân hạnh đón chào Chi. Hy vọng Hội là nhịp 
cầu nối lại sự liên lạc của các bạn bè củ của Chi. 
Chúc Chị luôn mạnh. 

Anh Huỳnh Công Thành (Canada): Mong Anh cho 
biết địa chỉ mới. Chúc Anh luôn nhiều sức khoẻ 

Anh Nguyên Trần (Canada):Cám ơn một chút dầu 
tình nghĩa của Anh để ngọn đuốc của Hội thêm sáng 
tỏ. Về việc bầu cử BCH, chúng tôi đón nhận tất cả 
các phiếu ứng cử, đề cử và bầu cử qua email hoặc 
bưu điên. Cô láng giềng hy vọng được gặp lại Anh 
trong Hè 2005. 

Chị Nga Trương (Colorado): Cám ơn Chị đã là đọc 
giả thầm lặng của nhiều Bản Tin và Đặc San mà Hội 
đã cố gắng không ngừng trong nhiều năm qua. Chúc 
Chị vui. 

Chị Mui Phan (Texas): Sẽ cố gắng để Hội chúng ta 
được sống mãi với thời gian như Chị ao ước.     
Chúc mừng Chị đã liên lạc được với B. Liên. 

Anh Nguyễn Lộc Hưng (Missouri): Cám ơn lời chúc 
mừng Năm Mới của Anh, chúng tôi cố gắng duy trì 
các sinh hoạt tốt như lời Anh chúc. Thân mến, 

Anh Nguyễn Thái Bữu (Texas): Lễ thượng thọ thất 
tuần của Thầy Phạm Nguyên Chu do các Anh Chị 
Houston tổ chức thật chu đáo. Xin cám ơn và chúc 
mừng Thầy. 

Anh Nguyễn Duy Tuyên (Georgia): Anh Ngô Ngọc 
Vĩnh xin cám ơn lời khen tặng của Anh, nhưng Anh 
Vĩnh xin dành vinh dự này cho tất cả hội viên. Rất 
cảm động khi nghe Anh so sánh tinh thần Anh luôn 
hướng về NĐC & LNH còn cao hơn Hoàng Liên 
Sơn ở Yên Bái. Chúc Anh thật nhiều sức khoẻ 

Chị Lý T. Nguyệt Cúc (Maryland): " Tuy bận rộn 
nhưng Em ráng dành chút thời giờ để viết bài đóng 
góp cho ĐS 2005". BCH thành thật cám ơn. Hy 
vọng gặp Chị trong dịp ra mắt ĐS 2005 vào tháng 8. 

Xuân Hồng (Santa Clara, CA): Cám ơn sự đóng góp 
và cảm tình của Chị dành cho Hội. Đúng như Chị 
viết, Anh NNH là Em của Anh V. Chúc Chị vui. 
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