
Họp Bạn xuân Ất Mùi tại Sài Gòn 
 
Ngày chũ nhựt 08-03-2015 vừa qua (18 tháng giêng âm lịch năm Ất Mùi) một 
cuộc Họp Bạn qui tụ một số các cựu LNH và NDC được tổ chức tại Sài Gòn để 
mừng Xuân mới. 
Những năm trước các cuộc Họp Bạn mừng Xuân luôn luôn được tổ chức tại nhà 
hàng trong thành phố. Năm nay lần đầu tiên cuộc Họp Bạn được tổ chức trong 
sân vườn của một cựu học sinh Mỹ Tho, xã Nhị Bình thuộc huyện Hóc Môn 
(gần Lái Thiêu, một thời nức tiếng với các lò gốm và nhứt là với các vườn cây 
trĩu trái). 
 
Gần 50 người đã tham dự buổi Họp Bạn nầy, từ 10 giờ đến 15 giờ. 
 
   Hiện diện trong buổi Họp Bạn 
 (địa danh trong dấu ngoặc là nơi cư trú hiện tại). 
 
Trưởng Lão (trên 80 tuổi): 
 
- Tân Văn Công (Mỹ Tho): Thầy vẫn còn quắc thước và rất năng động, luôn 
hăng say viết lách, sáng tác ở tuổi 89. 
* Cao Thái Nghiệp (Sài Gòn): học NDC thập niên 1940, 87 tuổi. Với nghệ danh 
Cao Thái, anh đã một thời nổi tiếng với giọng ca opéra cao vút. Nhiều người 
còn nhớ đến anh đã thành danh với nhạc phẩm Mexico hơn nửa thế kỷ trước. 
* Võ Nhựt Ngộ (Bến Tre): học NDC giữa thập niên 1940, 86 tuổi. Là thi sĩ, anh 
đã cống hiến nhiều vầng thơ lãng mạn cho cộng đồng NDC-LNH. 
* Trần An Nhàn (Paris, Pháp; ngụ tại Sài Gòn khi về nước thăm nhà). Học NDC 
giữa thập niên 1940, 84 tuổi. Người viết bài nầy được may mắn là học trò của 
Thầy ở Đại học Khoa học Sài Gòn đúng nửa thế kỷ trước (1965). 
- Nguyễn Ngọc Hy (Sài Gòn): hơn 80 tuổi, giáo sư Việt văn NDC (1957-1972). 
Rất nhiều bạn NDC có mặt trong buổi Họp Bạn (cũng như ở khắp bốn phương 
trời) là học trò của Thầy. 
 
Cũng có 3 phu nhân tháp tùng các Trưởng Lão (ca sĩ Cao Thái, thầy Nhàn, thầy 
Hy). 
 
Các chị học NDC (giữa thập niên 1950, trước khi trường LNH chào đời): 
 
- Lê Hồng Sương (Sài Gòn), sau nầy là giáo sư sử địa LNH thập niên 1960-
1970. 
- Nguyễn Kim Liêng (Paris, Pháp), ngụ tại Bến Tre khi về nước thăm nhà. 
 
Các anh học NDC 



 
- Võ Thành Dũng (Paris, Pháp), ngụ tại Sài Gòn khi về nước thăm nhà 
- Nguyễn Chấn Hùng (Sài Gòn) 
- Đoàn Ngọc Giao (Sài Gòn) 
- Nguyễn Thành Kim (Sài Gòn) 
- Nguyễn Văn Linh (Sài Gòn) 
- Lê Quang Ninh (Sài Gòn) 
- Trần Mỹ Quan (Sài Gòn) 
- Nguyễn Văn Quan (Sài Gòn), sau nầy dạy văn NDC nhiều thập niên cho đến 
khi nghỉ hưu. 
- Huỳnh Kim Quang (Sài Gòn) 
- Lâm Hữu Thiện (Sài Gòn) 
- Tân Duy Mẫn (Mỹ Tho) 
- Phạm Tôn Quyền (Mỹ Tho), sau nầy dạy NDC nhiều thập niên, hiệu phó NDC 
nhiều thập niên đến khi nghỉ hưu 
- Phạm Công Thành (Mỹ Tho) 
- Nguyễn Hữu Thọ (Mỹ Tho) 
- Nguyễn Thiên Lãm (Mỹ Tho), là cựu học sinh trẻ nhứt, tú tài NDC 1998. 
- Lâm Hữu Nghĩa (Tân An) 
- Đỗ Tấn Tri (Tân An) 
 
Các cựu học sinh trên đây hầu hết đều đậu tú tài 1962-1963-1964. Riêng anh 
Tân Duy Mẫn đậu tú tài thập niên 1970.  
 
Nhiều "cô dâu" của cụ Đồ Chiểu tháp tùng các đức lang quân đến dự. Sự hiện 
diện của các "cô dâu" làm tăng thêm sự thân tình giữa những người có mặt. Đặc 
biệt có sự hiện diện của hiền thê và con trai của anh Đinh Văn Hải, cựu học sinh 
NDC, từ trần cách nay hơn 2 năm.  
 
Các chị học LNH 
 
- Nguyễn thị Túy Vân (California, USA) ngụ tại Chợ Gạo (Mỹ Tho) khi về 
nước thăm nhà. Thành viên BCH hội NDC-LNH USA. 
- Huỳnh Xuân Bạch (Na Uy), ngụ tại Mỹ Tho khi về nước thăm nhà. Cô con gái 
và cậu con trai từ Na Uy cùng theo mẹ về Mỹ Tho thăm nhà cũng đến dự  buổi 
Họp Bạn. 
- Tô Thanh Phượng (Paris, Pháp), ngụ tại Sài Gòn khi về nước thăm nhà. 
- Truyện Thị Lý (Sài Gòn) 
- Nguyễn Thị Hồng Sanh (Sài Gòn) 
- Nguyễn Thị Hường (Sài Gòn) 
- Nguyễn Thị Yến Nga (Sài Gòn) 
- Nguyễn Thị Bảy (Mỹ Tho), bút hiệu Dã Hạc, sau nầy dạy NDC thập niên 1970 
- Huỳnh Xuân Yến (Mỹ Tho) 



 
Các cựu học sinh LNH trên đây đều đậu tú tài trong khoảng 1962-1966, trừ 
Huỳnh Xuân Yến, tú tài 1974. 
 
Cuộc Họp Bạn đã quy tụ được nhiều người đến từ Bến Tre, Chợ Gạo, Mỹ Tho, 
Tân An và đông nhứt từ Sài Gòn. Cũng có nhiều người bận việc, không tham dự 
được. 
 
 

********** 
 

Kính mời quý vị xem một số hình ảnh tiêu biểu của buổi Họp Bạn. Những hình ảnh dưới đây 
được trình bày ngẫu nhiên, không theo một thứ tự nào cả. 

Chân thành cảm tạ anh Tân Duy Mẫn, tác giả những tấm hình kỷ niệm nầy. 
 

 
        Chị Liên, hiền thê anh Nguyễn Chấn Hùng, trước mặt tiền nhà. 
Tuy đã là 18 tháng giêng âm lịch, nhưng dư âm của Tết Nguyên Đán 

vẫn còn hiện diện trên các cây bông mồng gà vàng và đỏ rực rỡ. 
 



 
Quang cảnh phía sau nhà, nơi diễn ra cuộc Họp Bạn. 

 

 
Từ trái: chị Túy Vân, cô Hồng Sương, chị Hường và chị Lý. 

 



 
        Chị Xuân Bạch, chị Liên, chị Kim Định và anh Chấn Hùng. 

 

 
Chị Thu Thủy, cô Hồng Sương, chị Kim Liêng, chị Túy Vân, chị Thanh 

Phượng, chị Lý, anh Dũng, chị Xuân Bạch, cháu Tiến (con anh Hải). 
Các bàn ăn được đặt dưới tàn cây sa kê. Cây sa kê tàn rộng, lá vừa to vừa 

đẹp, cho nhiều bóng mát. Chắc chúng ta còn nhớ hơn nửa thế kỷ trước 
món sa kê lăn bột chiên ở Mỹ Tho. 

 



 
         Quang cảnh tổng quát: 5 bàn ăn trưa dưới tàn cây sa kê 

 

 
                      Quang cảnh tổng quát, một góc nhìn khác. 

 



  
Từ mặt (Chỉ ghi tên những người rõ nét). 

Hàng ngồi: anh Giao, thầy Nhàn, anh Hùng, thầy Công, thầy Hy 
Hàng đứng: ca sĩ Cao Thái, cô H. Sương, chị Lý, chị H.Sanh, chị T. Vân 

 

 
Từ trái: chị Hường, chị Lý, chị Bảy, chị H. Sanh, cô H. Sương, anh Dũng, 

chị X. Bạch, anh Hùng, anh Mỹ Quan, chị T. Phượng, anh Giao, cháu Lãm, 
chị T. Vân, chị K. Liêng (và anh Ninh, chỉ có 1/2 người). 

 



 
                          Từ trái: các anh Ninh, H.K.Quang, Linh 

 
 
 

 
Chị Kim Định, anh Hùng, thầy Công, chị Bảy, thầy Hy và phu nhân, anh Thiện 

Sau lưng là hàng trúc 
 



 
               Chị Lý, anh Dũng, thầy Hy, anh Hùng, chị Kim Định, 

thầy Nhàn và phu nhân, phu nhân thầy Hy. 
 

 
     5 người thấy mặt, từ trái: các anh Tri, Quyền, Nghĩa, Thọ, Giao 

 



 
                               Anh Võ Nhựt Ngộ và anh Dũng 

 

 
                                       Quang cảnh tổng quát 

 



 
           Từ trái: thầy Nhàn và phu nhân, thầy Hy và phu nhân 

 

 
                          Chị Túy Vân, chị Xuân Yến, anh Dũng. 

Sau lưng là trưởng nữ của chị Xuân Bạch 
 



 
         Anh Hùng ký tặng sách cho chị Xuân Bạch và Xuân Yến 

 

 
                              Chị Liên và các món tráng miệng. 

Tráng miệng (khoảng 10 món) gồm toàn trái cây ngon (bưởi, đu đủ, ổi, 
xoài, dưa hấu) bánh (bánh gan, bánh chuối), chè (chè bà ba, chè đậu trắng). 

Những tráng miệng nầy do các chị mang đến từ khắp mọi nơi. 
Ngày 08-03 cũng là ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Sự hiện diện của các hoa 



hồng trên các bàn tiệc là quà tặng của các anh NDC cho những bông hoa biết nói. 
 

 
                                        Quang cảnh chụp chung. 

Hàng ngồi ghế gồm 5 trưởng lão. 
Từ trái: ca sĩ Cao Thái, anh Ngộ, thầy Công, thầy Hy và thầy Nhàn. 

 



 
                       Quang cảnh chụp chung, một tấm hình khác 

 

 
          Đồng ca dưới sự điều khiển của ca sĩ Cao Thái (lưng). 

 



 
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. 

Thầy Hy và phu nhân, anh Ngộ và chị Kim Liêng. Xa hơn nữa: ca sĩ Cao Thái. 
Hàng bông giấy bên rào khoe sắc dưới nắng xuân. 

 
*************** 

Khung cảnh êm đềm và yên tỉnh của nơi họp mặt cùng với không khí thân mật 
của buổi gặp gở đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng những người 
tham dự, nhứt là những người đến từ phương xa. Sự góp sức của mọi người, 
nhứt là các chị, trong toàn bộ các khâu (đặc biệt là các món tráng miệng) đã 
giúp rất nhiều cho Ban Tổ Chức. Sự thành công của buổi Họp là sự thành công 
của tất cả. 
Cũng xin được nói thêm: đại diện hội NDC-LNH Nam Cali, chị Túy Vân đã 
tặng một số áo thun trắng có in logo NDC-LNH Nam Cali cho một số người 
tham dự. Chân thành cảm tạ hội NDC-LNH Nam Cali, USA. 
 
Ban tổ chức: Nguyễn Chấn Hùng và Võ Thành Dũng 
                               (đều tú tài NDC 1963). 
 
 


