




AÁo Tñm Gia Long : Möåt Thïë Kyã Tòm Vïì 

Vẻ đẹp cuộc sống không chỉ ở thiên nhiên cùng núi non hùng vĩ hay vũ trụ mênh
mông với trăng sao huyền bí, mà còn ở con người với tâm, trí, đức, hạnh và tình 
yêu thương. 

Có lẽ từ xưa tình yêu thương mãnh liệt và cao cả nhất là tình yêu quê hương, dân tộc. Ngày nay, 
trong hoàn cảnh tha hương, có một tình thương không mới nhưng lại là nhu cầu mãnh liệt âm ỉ 
trong ta. Đó là tình thương về nơi chốn đã hun đúc ta thành nhân; nơi ta đã trải qua thời gian đẹp 
nhất của đời mình; dù nơi chốn ấy chỉ còn trong hoài niệm: ngôi trường Gia Long tròn một thế 
kỷ và đã mất tên. Từ nhu cầu yêu thương này mà các hội ái hữu cựu nữ sinh Gia Long đã được 
thành lập khắp nơi. Khối tình đó ngày càng bùng mạnh để đạt đến đỉnh cao là những đại hội Gia 
Long Thế Giới đã trở thành truyền thống đáng tự hào. Và niềm tự hào này đã được thể hiện trọn 
vẹn qua quyển Đặc San của mỗi kỳ Đại Hội. Thật vậy: 

• “Đặc San là linh hồn của các Đại Hội Gia Long”: Đặc San phản ảnh được tấm lòng của
Gia Long khắp nơi đối với nhau để cùng hướng về Đại Hội chung. Hơn thế nữa Đặc San là nơi ta 
có thể trải tâm tình với Thầy Cô, bạn bè, với thân hữu gần xa trong niềm trân trọng luyến lưu hay 
tự hào hoài niệm. 

• “Đặc San của từng Đại Hội Gia Long sẽ là chứng nhân lịch sử”: Đại Hội sẽ cho ta cảm
giác ngất ngây với tình thầy trò, bè bạn; choáng ngợp trong sự tráng lệ rực rỡ đèn hoa… Đêm 
văn nghệ sẽ làm lòng ta say mê... Những cuộc du ngoạn bên nhau sẽ là niềm luyến nhớ mai 
sau… Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một giới hạn nhất định… Riêng Đặc San sẽ còn đó với thời 
gian; sẽ là dấu ấn ghi lại tinh thần Gia Long, thắt chặt tình thương của chúng ta sau bao tan hợp; 
sẽ khơi dậy và tô điểm lại những vinh hoa quá khứ tưởng đã xa mờ trong ký ức.   

• “Đặc San khơi nguồn cho kỳ Đại Hội lần sau”: Đặc San ghi lại ít nhiều hình ảnh và sự
kiện về các kỳ Đại Hội trước và sẽ là hành trang theo ta trở về với cuộc sống thường nhật. Gói 
ghém trong lòng Đặc San là những lời hẹn ước lần sau… Tàng trữ đâu đó trong Đặc San là một 
mơ ước tiếp nối hành trình Gia Long sau một thế kỷ tìm về… 

Với tất cả những suy nghĩ đó, Ban Báo Chí Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI đã mời quý Thầy 
Cô, quý chị em Gia Long và thân hữu khắp nơi cùng góp sức để xây dựng Đặc San Trăm Năm 
Áo Tím – Gia Long cho xứng đáng là linh hồn tinh anh, làm tròn sứ mạng lịch sử đánh dấu kỹ 
niệm 100 thành lập trường và làm tiền đề cho Đại Hội lần sau.  

Gia Long nay đã không còn để ta có thể quây quần bên nhau trong sân trường cũ, thắp trăm ngọn 
nến cho rực sáng tình thương. Chúng ta sẽ đánh dấu kỷ niệm này bằng Đặc San Trăm Năm Áo 
Tím-Gia Long - linh hồn của Đại Hội kỳ VI- với những bài lột tả đầy đủ tâm, trí, đức, hạnh và 
tình yêu thương Gia Long. Ta sẽ cùng Đặc San tìm về kỷ niệm, những hình ảnh gần một thế kỷ 
trước với Thầy Cô bao thế hệ, với bạn bè còn mất hợp tan… và sẽ cùng Đặc San khơi nguồn cho 
kỳ Đại Hội lần tới để hành trình của chúng ta còn tiếp nối dài lâu… 

Sydney Tháng 6 năm 2013 

Ban Biên Tập Đặc San Trăm Năm Áo Tím – Gia Long
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              Đặc San  
Trăm Năm Áo Tím Gia Long 

Ban Cố Vấn: 

Giáo Sư Trịnh Thị Minh 
Giáo Sư Châu Thị Ngọc Minh 
Giáo Sư Trần Thị Ninh 
Giáo Sư Phạm Thị Nhung 
Giáo Sư Nguyễn Thị Nhung 
Giáo Sư Thân Thị Tố Tâm 

Ban Biên Tập 

Dương Thanh-Bình     Lê Thị Nam Hàn 
Nguyễn Thị Hạnh       Trần Thị Ngọc 
Đỗ Thái Minh Sơn      Lê Thân Châm Khanh 

Kỹ Thuật Và Trình Bầy 

Lê Thân Châm Khanh 
Lê Thị Nam Hàn 
Dương Thanh-Bình 

Nhóm Phóng Viên 12C1 – GL73 

Phưong thị Phi Nga       Đặng Thị Hạnh 
Trần thị Hồng Bích        Nguyễn Thị Hạnh 
Trần Ngọc Nương          Lục Thị Đoàn 
Bùi Ngọc Mai                 Lê Thị Hơn 

Họat Họa và Hình Ảnh Trang Trí 

Anh Minh Thùy Nhiên              
Châm Khanh            Khánh Linh 
HP Cao Anh Thư 

Cùng sự trợ giúp của 

Lê Kim Yến Ak GL68 
Nguyễn Nhật Thanh          Thu Vân 
Trần Ngọc Tuyết               Bích Liên 

Logo: Một cựu Nữ Sinh Gia Long 

Bìa Trước:…Hòang Khánh Linh- GL79  
LTCK- GL68 

Bìa Sau: …  Tranh:  Nam Hàn-GL74 & 
TH. Thanh Tâm 

Trình Bầy : LTCK-GL68 

CẢM TẠ 

Ban Biên Tập Đặc San Trăm Năm Áo Tím – Gia 
Long xin trân trọng gửi lời cám ơn đến  

* Quý Giáo Sư trong Ban Cố Vấn đã theo dõi và
hướng dẫn cho chúng em khi thực hiện Đặc San. 
* Quý Giáo Sư đã cung cấp tài liệu và hình ảnh
cho bài viết của chúng em. 
* Quý Giáo Sư đã trả lời phỏng vấn và viết bài
cho Đặc San. 
* Quý anh rể và các chị em cựu Nữ Sinh Gia
Long đã hỗ trợ tinh thần và cung cấp tài liệu cho 
chúng em. 
* Quý thân hữu, quý anh rể và các chị em cựu Nữ
Sinh Gia Long đã đóng góp bài vở cho Đặc San. 
* Quý vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tài
chánh để thực hiện Đặc San. 

Ban Biên Tập Đặc San  
Trăm Năm Áo Tím – Gia Long 
Sydney tháng 7 năm 2013. 

CÁO LỖI

Ban Biên Tập Đặc San Trăm Năm Áo Tím – 
Gia Long chân thành xin lỗi các tác giả đã ưu 
ái gửi bài cho Đặc San nhưng không đăng 
được vì nhiều lý do. Đây chính là điều hối 
tiếc nhất của Ban Biên Tập vì đã không thể 
tận dụng được hết những đóng góp của quý 
vị.  

Một lần nữa, Ban Biên Tập xin được bày tỏ 
sự tiếc nối này và ước mong nhận được sự 
thông cảm của quý vị.    

Bằng khả năng không chuyên môn, các chị em 
trong ban layout đã cố gắng hết sức để làm tròn 
trọng trách, nhưng chắc chắn sẽ có những thiếu 
sót hoặc những điều không như ý khi layout hoặc 
trang trí các bài viết. Vì vậy Ban Biên Tập Đặc 
San Trăm Năm Áo Tím – Gia Long xin các Tác 
Giả có bài viết trong Đặc San thông cảm nếu có sự 
sơ sót khi layout bài viết của quý vị. 

Thành thật cám ơn quý vị.  

Ban Biên Tập Đặc San  
Trăm Năm Áo Tím – Gia Long 
Sydney tháng 7 năm 2013. 
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Một trăm năm với vũ trụ trăng sao thì chỉ 
là khoảnh khắc… Với đời người có thể là 
thiên thu…Với một ngôi trường có khi là 
tang điền dâu bể… Gia Long ơi dẫu đã 
xa rồi nhưng nguồn nhớ không nguôi, 
dẫu đã trăm năm nhưng tên trường vẫn 
rạng ngời tâm tưởng…. 

Ban Biên Tập kính mời quý độc giả ngược hành trình trăm 
năm, tìm về nguồn cội Gia Long và cùng sống lại quảng đời 
nữ sinh nội trú… qua những bài biên khảo công phu, hồi 
ức sống động của các cựu nữ sinh Gia Long với bài viết về 
vị Hiệu trưởng người Việt đầu tiên của trường, các bài về 
những sinh hoạt của trường, đời sống của nữ sinh nội trú 
trong thập niên 1950, 1960. 

Ban Biên Tập cũng xin hân hạnh được là người đầu tiên giới 
thiệu với các bạn Gia Long toàn thế giới về những đoá hoa 
mai xanh bên cạnh những đóa mai vàng.  

Qua trăm năm trường đã có biết bao nhiêu đổi thay và 
đến tháng 4/1975 thì mất hẳn tên nhưng ngôi trường Áo 
Tím-Gia Long mãi mãi ở trong tim chúng ta 

......Cuộc hành trình trăm năm, hai màu áo, 
GIA LONG ơi! Xa rồi tím mộng mơ! 

Nhưng vẫn còn người thủy chung nhung nhớ, 
Nhớ như khách qua đò, nhớ bến xưa!... 

"Trăm năm Áo Tím" 
           TH 

Hành Trình Trăm Năm 
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Hành Trình Trăm Năm 

Lược Sử Trường Áo Tím-Gia Long 

I) Sự ra đời của Trường Áo Tím
A) Bối cảnh lịch sử của nền giáo dục ở Đông Dương thời Pháp thuộc.

Đầu thế kỷ thứ 19 người Pháp thiết lập nền giáo dục ở Việt Nam với hai mục đích chính:  

1. Đào tạo lớp người thừa hành trong lãnh vực hành chánh, giáo dục và y tế ở Việt Nam.
2. Truyền bá văn học Pháp nhằm xóa bỏ ảnh hưởng của Nho Học đối với người Việt.

Để phục vụ mục đích thứ nhất Pháp thành lập các trường Collège d’Adran, Collège des Interprètes đào 
tạo thông dịch viên; các trường Hậu Bổ ở Hà Nội, Huế để tuyển nhân viên hành chánh cho chính 
quyền. 

Nhằm thực hiện mục đích thứ hai Pháp xây dựng hệ thống “Giáo Dục Pháp-Việt Cho Người Bản Xứ” 
(Enseignement Franco-Indigène) còn gọi là nền giáo dục Pháp-Việt1 (Franco-Annamites). Trong thời 
kỳ phôi thai Pháp thiết lập các trường trung học Le Myre de Vilers ở Mỹ Tho (1879) tức trường 
Nguyễn Đình Chiểu, trường Quốc Học Huế (1896), Collège du Protectorat (1908) tức trường Bưởi Hà 
Nội. Từ 1910 đến 1930 là thời kỳ hoàn chỉnh hệ thống giáo dục này với 3 bậc như sau2: 

1) Bậc Tiểu Học (Primaire): gồm hai cấp:
a) Cấp Sơ Học gồm 3 lớp:

Lớp Đồng Ấu (Cours Enfantin): chuyển ngữ3 là tiếng Việt.
Lớp Dự Bị (Cours Préparatoire)
 Lớp Sơ Đẳng (Cours Élémentaire).

Học xong lớp Sơ Đẳng học sinh có thể thi lấy bằng Sơ Học Yếu Lược (Primaire Élémentaire). Những 
học sinh được tuyển thẳng lên Lớp Nhì năm thứ nhất thì không phải thi 
. 

b) Cấp Tiểu Học gồm 3 lớp
Lớp Nhì năm thứ nhất (Cours Moyen 1ère année)
Lớp Nhì năm thứ hai (Cours Moyen 2è année)
Lớp Nhất (Cours Supérieur).

1 Chương trình PhápViệt để dạy người bản xứ khác với chương trình Pháp chỉ  dạy người Pháp hoặc người Việt 
có quốc tịch Pháp. 
2  Theo các tài liệu: 

 Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc, Trần Bích San (tên thật là Trần Gia Thái, Tiến Sĩ quản trị Y
Tế, Đại Học Tulane, Hoa Kỳ.) 

http://www.chuvananbc.com/DacSanCVA2011/pages/02_NenGDVN.html 
 Indochine, Louis Salaun

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3970 
 L’oeuvre Scolaire de La France au Việt Nam de 1682 à 1945

http://paristimes.net/fr_culture/enseignement.html 
 và “Vai trò của các trường trung học Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Petrus Ký, Gia

Long hồi tiền bán thế kỷ XX”, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm. 
http://www.dongnaicuulong.org/giaoDuc/giaoDuc_detail.php?giaoDucId=6 
3 Chuyển ngữ: Tiếng dùng để giảng dạy các môn học.
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Cảnh một trường tiểu học ở một tỉnh lỵ Miền Nam 

Học xong bậc Tiểu Học học sinh phải thi lấy bằng Sơ Tiểu CEPCI (tức Certificat d'Études Primaire 
Complémentaire Indochinoise). 

2) Bậc Cao Đẳng Tiểu Học (Enseignement Primaire Superieur):
Các trường dạy bậc này được gọi là Collège và gồm 4 lớp: 
 Năm Thứ Nhất (Première Année),
 Năm Thứ Hai (Deuxième Année),
 Năm Thứ Ba (Troisième Année) ,
 Năm Thứ Tư (Quatrième Année)

Khi học xong học sinh thi lấy bằng Cao Đẳng Tiểu Học (DEPSI, tức Diplôme d’Étude Primaire 
Supérieur Franco-Indigène) còn gọi là bằng Thành Chung. 

3) Bậc Trung Học (Enseignement Secondaire):

Các trường có dạy bậc này được gọi là Lycée. Bậc này có 3 lớp 

 Seconde (như Đệ Tam hay lớp 10 sau này),
 Première (như Đệ Nhị hay lớp 11)
 Terminale (như Đệ Nhất hay lớp 12)

Học xong lớp Đệ Nhị sẽ được thi lấy bằng Tú Tài Phần Nhất (Baccalauréat, 1ère partie). Thi đậu sẽ 
được học tiếp lớp Đệ Nhất rồi thi Tú Tài Toàn Phần (Certificat de Fin d’Études Secondaire Franco-
Indigènes). 

B) Những người đề xướng việc thành lập trường Áo Tím
Xã hội Việt Nam xưa rất ít chú trọng đến việc học hành cho phụ nữ. Thời Pháp thuộc tuy quan niệm 
có thay đổi ít nhiều nhưng việc đào tạo thành phần trí thức nữ giới vẫn chưa được chú trọng. Đến đầu 
thế kỷ thứ 20 một số nghị viên Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ có tư tưởng cấp tiến đã nghĩ đến việc 
thành lập một trường tiểu học ở Sài Gòn dành cho nữ sinh bản xứ. Người đề xướng là Ông Bùi Quang 
Chiêu4. Ông Bà Đỗ Hữu Phương5 cũng được kể là nhà tài trợ lớn về kinh phí để xây dựng Nữ Học 
Đường hay Trường Áo Tím.  

Hành Trình Trăm Năm 

4 Trường Áo Tím Sài Gòn Ngày Xưa, Nam Sơn Trần Văn Chi, Việt Nam Một Thời Để Nhớ 
http://namkyluctinh.org/a-vh-vminh/tvchi/tvchi-truongaotim.htm 
5Theo các tài liệu:  Điểm Mặt “Tứ Đại Gia Giàu Nhất Sài gòn 
http://www.thegioianh.vn/show.aspx?cat=014001&nid=1479   
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Hành Trình Trăm Năm 

1) Bùi Quang Chiêu:

Ông Bùi Quang Chiêu (1873-1945) ngưới làng Đa Phúc (Cù Lao Minh), quận Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, 
xuất thân từ một gia đình Nho Học nhưng được đào tạo theo Tây Học. Thuở bé ông học trường làng ở 
Mỏ Cày rồi lên Saigon học trường Chasseloup Laubat và hoàn tất Trung học tại Alger, thủ đô nước 
Algerie. Sau đó Ông xin học trường Thuộc Địa tại Paris và là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp kỹ 
sư nông nghiệp vào năm 1897. 

Khi hồi hương Bùi Quang Chiêu được bổ làm công chức trong phủ Toàn Quyền tại Hà Nội rồi 
vào dạy trường Canh Nông ở Huế. Năm 1908 ông vào Nam làm việc ở Sở Canh Nông, sau đó về Bạc 
Liêu với chức vụ Giám Đốc công ty Pháp-Việt Khai Thác Canh Nông Miền Tây Nam Kỳ6 (Société 
Franco-Annamite d’Exploitation Agricole de l’Ouest Cochinchinois).   

Về mặt chính trị và kinh tế, ông tham gia thành lập đảng Lập Hiến, chủ trương tranh đấu ôn hòa 
với lập trường “Pháp Việt đề huề”, đòi thành lập hiến pháp cho Việt Nam7. Năm 1907 Ông sáng lập 
và làm Hội Trưởng Hội Khuyến Học Nam Kỳ8 (Société d'Enseignement Mutuel de Cochinchine) để cổ 
động việc học và truyền bá văn chương chữ Quốc Ngữ.  

Giữa thập niên 1920 Ông đắc cử Hội đồng Quản Hạt Nam Kỳ. Sau đó lại đắc cử Nghị Viên Nam 
Kỳ tại Thượng Hội Quốc Gia Thuộc Địa ở Paris, đồng thời là hội viên lâu đời của Hội Đồng Kinh Tế 
Lý Tài Đông Dương.  

Năm 1926, ông sáng lập và làm Chủ Nhiệm tờ báo Pháp Ngữ “Diễn Đàn Đông Dương” (La 
Tribune Indochinoise) bắt đầu giai đoạn tranh đấu tích cực hơn. Thời đó dư luận trong nước thường 
cho rằng “Bùi Quang Chiêu là Phạm Quỳnh ở Nam Kỳ”9 bởi vì ông đã thành công trong nhiều lãnh 
vực: chính trị, kinh tế, thương mại, công nghệ và văn hoá. 

Năm 1908 Bùi Quang Chiêu đề xuất và vận động các ông Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ việc 
thành lập “Nữ Học Đường”, tiền thân của trường Gia Long.  
Bùi Quang Chiêu là phụ thân của Bà Henriette Bùi Quang Chiêu, nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam10. Ở 
Sài Gòn trước năm 1975, gần chợ Bến Thành có đường Bùi Quang Chiêu11. 

2) Đỗ Hữu Phương12

Ông Đỗ Hữu Phương (1838-1914)13 hay Tổng Đốc Phương, xuất thân từ một gia đình Minh Hương 
giàu có và là một trong những cự phú vào bậc nhất ở Nam Kỳ thời đó. 

Khi Pháp đánh Gia Định, Đỗ Hữu Phương theo Pháp ngay khi đồn Kỳ Hòa thất thủ và cộng tác 
đắc lực với Pháp. Ông đã từng làm Đốc Phủ Sứ và được Pháp phong hàm Tổng Đốc. 

Hành vi của Đỗ Hữu Phương khá phức tạp. Ông từng theo Pháp đàn áp các cuộc khởi nghĩa. 
Tháng 7/1866, Ông tham dự trận đánh Hai Quyền, con Ông Trương Định, lúc bấy giờ đang lãnh đạo 

và “Nam Kỳ Lục Tỉnh” http://namkyluctinh.org/a-dialy/saigon-hoidap.htm
6 Annuaire general de l’Indochine các năm 1913, 1916 và 1920 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5791478t/f169.image.r=Bui%20quang%20chieu.langEN 
7 R. B. Smith : Bui Quang Chiêu and the Constitutionalist Parly in French Cochinchina, 1917-1930 In: Bulletin 
de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 58, 1971. pp. 361-363.
8http://4phuong.net/ebook/67437437/sai-gon-dau-the-ky-20-den-1945-viet-nam-thuc-tinh.html 
9 Những Phú Hộ Lừng Danh Nam Kỳ, Hứa Hoành 
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnntn1n31n343tq83a3q3m3237n1nmn& 
AspxAutoDetectCookieSupport=1 
10 http://eyedrd.org/2011/08/henriette-bui-quang-chieu-105-the-first-vietnamese-female-doctor.html 
11 Hồi ký Bình Nguyên Lộc 
http://www.binhnguyenloc.de/pages/TruyenNgan/ThoiThe/DiaDanhCu/ThoiThe-DiaDanhCu.htm 
12 Tổng Đốc ĐỗHứu Phương, Hứa Hoành 
http://namkyluctinh.org/a-lichsu/huahoanh/huahoanh-giaithoai%5B1-tongdoc%5D.htm 
và Sài Gòn Hỏi-Đáp  
http://namkyluctinh.org/a-dialy/saigon-hoidap.htm 
13 Cũng có tài liệu cho rằng Đỗ Hữu Phương sanh năm 1844, hay 1841
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nghĩa quân ở Bà Điểm, Hóc Môn. Tháng 11/1867, Ông cùng Tôn Thọ Tường đi Bến Tre chiêu dụ 
Phan Liêm và Phan Tôn (con trai Đại Thần Phan Thanh Giản). Tháng 6/1868, Ông xuống Rạch Giá 
dẹp cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Nhưng Ông Đỗ Hữu Phương cũng có lúc giúp nghĩa quân 
chống Pháp như đã cưu mang người bạn cũ là Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân. Nhờ vậy Thủ Khoa Huân 
đã bí mật liên lạc với các Hoa Kiều trong Thiên Địa Hội mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa. Việc bại 
lộ, Thủ Khoa Huân trốn về Mỹ Tho cùng Âu Dương Lân tiến hành việc khởi nghĩa lần thứ ba năm 
1872. Hai năm sau Đỗ Hữu Phương đưa quân Pháp truy bắt Thủ Khoa Huân. Về sự kiện này học giả 
Vương Hồng Sển đã viết: 

“Tiếng rằng “hiền”… chớ xét ra một đời mâu thuẫn: lấy một tỷ dụ là đối với Thủ Khoa Huân. 
Che chở cũng y, đem về nhà đảm bảo và cấp dưỡng cũng y, mà rồi bắt nạp cho Tây hành hình cũng y 
nốt14”. 

Năm 1899, Ông về hưu và dùng thời gian còn lại làm việc từ thiện. Ông Bà Đỗ Hữu Phương đã 
đóng góp một số tiền lớn cho việc xây dựng Collège de Jeunes Filles Indigènes 15. 
Trước năm 1975 ở Chợ Lớn có đại lộ Tổng Đốc Phương. 

II) Trường Áo TímGia Long trong các giai đoạn lịch sử
A) Giai đoạn một 1915-1918: École Primaire de Jeunes Filles Indigènes

Mặc dù quyết định thành lập trường đã được chấp nhận từ năm 1909, thời toàn quyền Klobukowski, 
nhưng thiếu kinh phí nên mãi đến năm 1913 trường mới bắt đầu được xây dựng. Ngày 6/11/1913 Toàn 
Quyền Pháp tại Đông Dương Albert Sarraut đã chủ tọa lễ đặt viên đá đầu tiên16. Dãy nhà thứ nhất 
được xây trên khu đất rộng ở đại lộ Legrand de la Liraye, tức đường Phan Thanh Giản, Quận 3, Sài 
Gòn (nay là Điện Biên Phủ). Nhiều vật liệu xây dựng được chở từ Pháp, chẳng hạn mỗi viên ngói cũ 
còn chữ "Marseille" in bên trong. Ngày 19/10/1915 toàn quyền Đông Dương Ernest Nestor Roume và 
Thống đốc Gourbeil17 cắt băng khánh thành để khai giảng khóa học đầu tiên. Nhà trường cũng quyết 
định chọn màu áo tím làm đồng phục cho nữ sinh. 

Theo Niên Giám Tổng Quát Hằng Năm của Đông Dương (Annuaire General de l’Indochine),18 
từ 1915 đến 1918 tên của trường là École Primaire de Jeunes Filles Indignènes de Saigon, còn người 
bản xứ thì gọi là Nữ Học Đường hay Trường Áo Tím. Khóa đầu tiên gồm 42 nữ sinh, tất cả đều cư ngụ 
ở Sài Gòn và vùng lân cận. Sau này mới có nội trú cho nữ sinh ở xa. 

Hành Trình Trăm Năm 

14 Đỗ Hữu Phương: gia sản nhất nhì Sài Gòn 
http://news.chodientu.vn/phap-luat/tong-doc-do-huu-phuong-va-gia-san-nhat-nhi-sai-gon-163033.html 
15 Điềm mặt Đại Gia giàu nhất Sài Thành một thời 
http://www.giupconhoc.com/diem-mat-dai-gia-giau-nhat-sai-thanh-mot-thoi/ 
và Trường Nữ Trung Học Gia Long (Trường Nữ Sinh Áo Tím) 
http://honngocviendong.wordpress.com/page/3/
16 The front of Áo Tím all-girls high school 1925 
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/11816966 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Roume
18http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5606804q/f114.image.r=école desjeune filles indigenes
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Cũng theo các Niên Giám Tổng Quát Hằng Năm của Đông Dương từ năm 1915 đến 1918, Giám Đốc 
(Directrice) của trường lần lượt gồm những vị sau đây: 

Niên khóa 1915-1916: Bà Lagrange (Clémence-Marie).19 
Niên khóa 1916-1917: Cô Batisse: (Marie-Antoinette).20 
Niên khóa 1917-1918: Cô Batisse (Marie-Antoinette).21 

Như vậy trong 3 năm đầu tiên trường được lãnh đạo bởi hai vị Giám Đốc22, các giáo viên, nhân viên 
cũng đều là người Pháp. Trong giai đoạn này trường đào tạo bậc Tiểu Học với cả 2 cấp Sơ Học và 
Tiểu Học. Học sinh lớp Dự Bị (Préparatoire) đã bắt đầu học Pháp Văn.  

B) Giai đoạn hai từ 1919 đến 1940: Collège de Jeunes Filles Indigènes

a) Khởi đầu bậc cao đẳng tiểu học với tên Collège de Jeunes Filles
Niên khóa 1918-1919 một dãy nhà lầu mới được xây song song với tòa nhà cũ cho các nữ sinh nội trú 
và cũng để chuẩn bị cho việc mở thêm các lớp bậc Cao Đẳng Tiểu Học. Phía sau dãy nhà này cũng có 
thêm dãy nhà trệt dùng làm bệnh thất, phòng giặt, nhà bếp và cũng là nơi giảng dạy các môn nữ công 
gia chánh. 

Theo Niên Giám Tổng Quát Hằng Năm của Đông Dương thì năm 1919 trường đã được đổi tên là 
Collège de Jeunes filles Indigènes23 và bắt đầu mở thêm các lớp bậc Cao Đẳng Tiểu Học. Khóa học 
được khai giảng bởi Toàn Quyền Albert Sarraut24. Năm 1922 một phiến đá cẩm thạch khắc tên 
Collège de Jeunes Filles Indigènes được dựng lên trước cổng trường. Thế nhưng người miền Nam vẫn 
quen gọi là Trường Áo Tím hay Nữ Học Đường. 

Để được học bậc Cao Đẳng Tiểu Học ở trường Áo Tím, học sinh phải có bằng CEPCI và phải đậu kỳ 
thi tuyển. Trường cũng có mở lớp Tiếp Liên để giúp các học sinh học luyện để thi lại và có lớp 
Complémentaire dạy cho các học sinh đã học xong Tiểu Học để ra làm cô giáo25.  

Năm 1921 đã có giáo sư người Việt. Người đầu tiên là Cô Berthe Nguyễn Thị Minh26, sau đó thêm Bà 
Nguyễn Thị Thiệp … Được các cựu nữ sinh nhắc nhở nhiều nhất là các giáo sư: Bà Trần Văn Đôn  27

19http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5606804q/f114.image.r=%C3%A9cole%20des%20jeune%20fill
es%20indig%C3%A8ne 
20http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5691591s/f319.image.r=ecole%20des%20jeune%20filles%20%
C3%A0%20saigon 
21http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5691591s/f319.image.r=ecole%20des%20jeune%20filles%20%
C3%A0%20saigon 
22 Điều này khác với đa số các tài liệu phổ biến rằng bà Lagrange làm hiệu trưởng từ 1915 đến 1920. 
Theo Annuaire Géneral de l’Indochine năm 1917 thì Bà Lagrange đã nghỉ phép 2 năm, đến năm 1919 
mới trở lại làm hiệu trưởng trường Collège de Jeunes Filles Indigène. 
23 Annuaire general de l’indochine 1919, page 107 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6112492z/f315.image.r=ecole%20des%20jeune%20filles%20%C
3%A0%20saigon 
24 Albert Sarraut làm toàn quyền Đông Dương 2 lần, từ 1912 đến 1914 và từ 1917 đến 1919. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sarraut 
25  Theo luật sư Võ Phụng Thanh cựu nữ sinh Trường Áo Tím cả hai bậc tiểu học và cao đẳng tiểu học, 
từ  năm 1935 đến 1945. 
26http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56036918/f359.image.r=college%20des%20jeunes%20filles%2
0saigon 
27 Vợ Bác Sĩ Trần Văn Đôn, thân phụ của Trung Tướng VNCH Trần Văn Đôn (cha con cùng tên). 
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(khuê danh Lý thị Xuân Yến), Cô Nguyễn Thị Châu, Bà Phan Thị Của, Bà Phạm Thị Mỹ, Ông Hồ 
Văn Trực…  
Năm 1924 lần đầu tiên một Tổng Giám Thị được bổ nhiệm để điều hành các giám thị. 

Từ năm 1919 đến 1926, các vị Giám Đốc, Tổng Giám Thị và số giám thị, giáo sư và giáo viên từ năm 
1919 đến năm 1925 lần lượt như sau28: 

Năm Giám Đốc Tổng Giám Thị Số giáo sư 
(professeur) 

Số giáo viên Giám Thị  

1919-21 Bà Lagrange Không có 0 14 0 
1922 Bà Lorenzi Không có 0 14 1 
1923 Bà Lagrange Không có 0 15 3 

1924-26 Bà Pascalini  Bà Lagrange29 Tăng từ 2 đến 14 Giảm từ  13 
 xuống 4 

5 

b) Giai đoạn hoàn chỉnh bậc Cao Đẳng Tiểu Học

Từ năm 1922 trường đào tạo cả hai bậc Tiểu Học và Cao Đẳng Tiểu Học. Học hết Cao Đẳng Tiểu Học 
học sinh thi lấy bằng Thành Chung gồm 2 kỳ thi: thi viết tại trường; đậu thi viết sẽ sang trường Petrus 
Ký thi vấn đáp. Ở bậc Cao Đẳng Tiểu Học tiếng Pháp được dùng làm chuyển ngữ. Ngay cả khi đàm 
thoại với nhau trong trường các nữ sinh cũng phải nói tiếng Pháp. Mỗi tuần học sinh chỉ học 2 giờ 
tiếng Việt, và chỉ được nói tiếng Việt trong giờ này. 
Từ năm 1927 đến năm 1942 nữ giáo sư Saint Marty được bổ làm Hiệu Trường. Tổng Giám Thị lần 
lượt là: Bà Lagrange, Bà Lambruschini, Bà Boisson, Bà Guiraud. 

C) Giai đoạn 3 từ 1940 đến 1950: Collège Gia Long

a) Collège Gia Long- chấm dứt bậc Tiểu Học

Năm 1940 Nha Học Chánh của Pháp đệ trình kiến nghị đổi tên trường thành Collège Gia Long30 và 
nghị định đã được Thống Đốc Nam Kỳ Georges Rivoal ký ngày 2/12/194231. Tuy vậy mãi đến năm 
1947 trước cổng trường vẫn còn bảng Collège de Jeunes Filles Indigènes32. 

Niên khóa 1940-1941 là khóa cuối cùng trường còn bậc Tiểu Học33. Sau đó trường chỉ còn 4 cấp lớp 
từ năm thứ nhất đến năm thứ tư bậc Cao Đẳng Tiểu Học và vẫn dạy theo chương trình Pháp-Việt. Thời 
gian này trường vẫn chưa có bậc Trung Học (Ban Tú Tài). Các nữ sinh có bằng Thành Chung muốn 
học tiếp lên cao thì phải qua Trường Petrus Trương Vĩnh Ký. 

28 Annuaire Géneral de l’Indochine, từ năm 1919 đến 1926 
29 Bà Lagrange trước làm Giám Đốc, sau làm Tổng Giám Thị.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5701526z/f144.image.r=college%20des%20jeune%20filles.langE
N 

30http://galaxychuvanan.multiply.com/journal/item/59/59?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fit
em 
31 Theo “Ngôi Trường và Những Con Đường”,  Kỷ yếu Áo Tím-Gia Long-Minh Khai, 2000-2001.
32Theo Dương Thị Xuân Sứ, cựu nữ sinh trường Áo Tím từ năm1946-1950.
33 Theo các cựu nữ sinh Mai thị Trình, khóa 40-45, Đỗ Hồng Lan học từ 1939 đến 1947.

15

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5701526z/f144.image.r=college%20des%20jeune%20filles.langEN
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5701526z/f144.image.r=college%20des%20jeune%20filles.langEN
http://galaxychuvanan.multiply.com/journal/item/59/59?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://galaxychuvanan.multiply.com/journal/item/59/59?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem


Hành Trình Trăm Năm 

b) Những biến động lịch sử thời đệ nhị thế chiến và phong trào yêu nước

Năm 1940 khuôn viên Collège Gia Long và Petrus Ký bị quân đội Nhật chiếm đóng. Trường Gia Long  
phải dời về trường tiểu học Đồ Chiểu ở Tân Định, còn Petrus Ký qua trường Normal gần Sở Thú. 

Đến năm 1944 Gia Long trở về cơ sở cũ còn Petrus Ký phải đến Collège Gia Long học nhờ vì trường 
Petrus Ký vẫn còn bị trưng dụng. Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn, vì chiến cuộc, trường lại phải tạm 
đóng cửa đến năm 1947 mới mở lại bình thường34. 

Năm 1950 các nữ sinh hưởng ứng các phong trào chống Pháp, đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc và 
một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Cao điểm là sự kiện Trần Văn Ơn, một học sinh Petrus Ký bị 
trúng đạn chết trong cuộc biểu tình. Các cuộc đấu tranh này cũng góp phần ảnh hưởng đến sự chuyển 
đổi chương trình học và cơ cấu hành chánh của trường về sau. 

Thời gian này các hiệu trưởng lần lượt là các nữ giáo sư người Pháp sau đây: 

35: Bà Fourgeront Từ 1942 đến 1945
Từ 1945 đến 1947: Bà Malaret.  
Từ 1948 đến1950: Bà Dubois36. 

D) Giai Đoạn Cuối 19511975:Trường Gia Long và chương trình Việt.

1) 1951-55: đổi từ chương trình Pháp-Việt qua chương trình Việt bậc trung học đệ nhất cấp

Đầu thập niên 1950, trường bắt đầu chuyển đổi chương trình Pháp-Việt thành chương  trình Việt nên 
trường dạy cả hai chương trình cho đến khi không còn các lớp chương trình Pháp nữa. Vì vậy, bên 
chương trình Pháp - Việt thì tên trường vẫn là Collège Gia Long, và sau đó là Lycée Gia Long; bên 

34 Theo các cựu nữ sinh Áo Tím: luật sư Võ Phụng Thanh học cả 2 bậc tiểu và trung học từ 35-45, 
Nguyễn Thị Đê và Lê Tuyết Thanh học khóa 40-45, Nguyễn Thị Hậu khóa 39-44. 
35 http://namkyluctinh.org/a-vh-vminh/tvchi/tvchi-truongaotim.htm 
36 Trường Nữ Trung Học Gia Long (Trường Nữ Sinh Áo Tím). 
http://honngocviendong.wordpress.com/2012/07/11/truong-nu-trung-hoc-gia-long/
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chương trình Việt là Trường Trung Học Gia Long37. Tuy vậy, trong vài năm sau bảng hiệu trước cổng 
trường vẫn còn viết tên cũ “Collège Gia Long” rồi “Lycée Gia Long”. Năm 1956 mới đổi bảng hiệu 
thành Trường Nữ Trung Học Gia Long. 
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 áo dài trắng. 

Niên khóa 1952-1953 đồng phục áo tím được đổi thành  áo dài trắng38 về sau chọn thêm huy hiệu 
bằng thiết in tên trường và hoa mai vàng trên nền xanh39. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên không bắt 
buộc nữ sinh phải mặc đồng phục. Đến thập niên 60, huy hiệu bằng thiếc được thay thế bằng phù hiệu 
vải với chữ Gia Long màu đỏ, các chữ khác màu xanh dương, may liền trên áo (xem hình phù hiệu 
đính kèm). Cuối thập niên 1950 áo dài thiên thanh được chọn làm lễ phục cho tất cả các nữ sinh trung 
học, trong đó có nữ sinh Gia Long, mặc trong những ngày lễ và thứ hai hằng tuần để chào quốc kỳ. 
Học sinh đậu vào Đệ Thất được mua vải xanh từ trường40. Đến giữa thập niên 1960 thì không còn lễ 
phục nữa. Tất cả nữ sinh đều mặc

Niên khóa 1951-1952 trường bắt đầu mở lớp Đệ Thất chương trình Việt để thay cho năm thứ nhất bậc 
Cao Đẳng Tiểu Học (première année) chương trình Pháp-Việt. Cứ thế, mỗi năm dần bỏ các lớp 
chương trình Pháp-Việt và thay bằng chương trình Việt. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, các lớp 
Trung Học Đệ Nhất Cấp (từ Đệ Thất đến Đệ Tứ) dùng chuyển ngữ tiếng Việt, nhưng học sinh phải 
học đồng thời cả hai ngoại ngữ Pháp và Anh41. Đến niên khóa 1954-1955 chương trình Việt đã được 
giảng dạy từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Tứ, và vào năm 1955 kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp chương 
trình Việt được tổ chức lần đầu tiên.  

2) 1955-1975: hoàn chỉnh Trung Học Đệ Nhị Cấp chương trình Việt

Sau kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp 1955 trường mở thêm các lớp đệ nhị cấp: niên khóa 1955-56 mở 
các lớp Đệ Tam, 1956-57 các lớp Đệ Nhị và 1957-58 các lớp Đệ Nhất. Lần đầu tiên các nữ sinh Gia 
Long dự thi Tú Tài I năm 1957 và Tú Tài II 1958. Như vậy năm 1958 trường Nữ Trung Học Gia Long 

37 Theo các cựu nữ sinh Lê Mỹ Sương và Phan thị Lệ Hoa thì Đơn xin thi vào trường vào niên khóa 
1951-1952 phải ghi là “Thi vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Gia Long. 
38 Trường Áo Tím Sài Gòn Ngày Xưa, Nam Sơn Trần Văn Chi. 
http://namkyluctinh.org/a-vh-vminh/tvchi/tvchi-truongaotim.htm 
và hình đính kèm: Nữ sinh niên khóa 1951—1952 với đa số mặc áo dài trắng chụp trong lễ khánh 
thành dãy lầu phía đường Bà Huyện Thanh Quan. Ảnh do Giáo Sư Huỳnh Thị Hoa gửi tặng. 
39 Xem hình đính kèm học sinh mặc đồng phục áo dài trắng, cài phù hiệu kim loại, chụp năm 1956. 
Ảnh do Giáo Sư Huỳnh Thị Hoa gửi tặng. 
40 Theo Bà Tổng Giám Thị Kha Thị Huỡn, các cựu Giáo sư: Bà Trịnh Thị Minh và Bà Châu Thị Ngọc 
Minh và cựu nữ sinh Gia Long Trương Thị Út. 
41 Theo Bà cựu Tổng Giám Thị Kha Thị Huỡn (qua điện đàm ngày 20/2/2013), và cựu giáo sư Châu 
Thị Ngọc Minh. 
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đã bắt đầu giảng dạy trọn vẹn chương trình trung học Đệ Nhất Cấp và Đệ Nhị Cấp42. Những năm đầu 
chỉ có 3 lớp Đệ Nhất ban A (Sinh Vật) và 1 lớp ban C (Văn Chương, Ngoại Ngữ). Ban B (Toán) phải 
qua trường Petrus Ký học43. Đến năm 1961 trường mới có đủ ba ban A, B, C44.  
Khi đã có cả Đệ Nhất cấp và Đệ Nhị Cấp các lớp từ Đệ Thất đến Đệ Ngũ (lớp 6 đến lớp 8) học buổi 
chiều; các lớp từ Đệ Tứ đến Đệ Nhất (lớp 9 đến lớp 12) học buổi sáng. Tổng cộng trường có gần 100 
lớp45. Năm 1964 trường không còn nhận học sinh nội trú nữa.  
Niên khóa cuối cùng 1974-75 có hơn 5000 ngàn học sinh. Mỗi cấp lớp từ Đệ Thất đến Đệ Tứ đểu có 
15 lớp; từ Đệ Tam đến Đệ Nhất có 14 lớp gồm 9 lớp ban A, 3 lớp ban B và 2 lớp ban C. Trung Học 
Đệ Nhất Cấp chỉ học 1 ngoại ngữ Anh hoặc Pháp. Bắt đầu lớp Đệ Tam, học sinh phải học thêm 1 
ngoại ngữ phụ và có thể chọn Anh Văn, Pháp Văn hay Đức Ngữ. 

Các nữ sinh đạt được thứ hạng Bình, Ưu hay Tối Ưu trong hai kỳ thi Tú Tài I và II 
sẽ được nhà trường ban tặng medaille Hoa Mai Vàng Gia Long(xem hình Hoa Mai 
đính kèm). Truyền thống tốt đẹp và độc đáo này chỉ có ở Trường Nữ Trung Học 
Gia Long mà thôi.  

Năm 1969, theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Bộ Xã Hội trường mở hệ bán công 
ban đêm, thu học phí rất thấp. Phù hiệu của học sinh Gia Long đêm giống phù hiệu 
Gia Long ngày, nhưng tất cả các chữ và hoa mai trên phù hiệu được thêu màu 
xanh lá cây nhạt. Hệ bán công chấm dứt năm 1975.46 

3) Ban Giám Đốc trong giai đoạn cuối từ 1950 đến 1975

Niên khóa 1950-1951, giáo sư môn sử địa của trường, cũng là một cựu nữ sinh Áo Tím, Cô Nguyễn 
Thị Châu là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng trường Gia Long. Trong suốt giai 
đoạn cuối Ban Giám Đốc trường ngoài Hiệu Trưởng còn có Giám Học và Tổng Giám Thị (đặc trách 
buổi sáng); Phụ Tá Giám Học và Phụ Tá Tổng Giám Thị (đặc trách buổi chiều).  

Từ năm 1952 đến năm 1975 Ban Giám Đốc trường lần lượt như sau47: 

1952-1963: Hiệu Trưởng: Bà Huỳnh Hữu Hội 
Giám Học: đầu tiên là Bà Nguyễn Như Hằng, sau là Bà Nhan Tú Quyên  
Phụ Tá Giám Học: Bà Kha Thị Huỡn 
Tổng Giám Thị: Đầu tiên là Bà Lưu Thị Dậu, sau đó là Bà Emilie Võ Thành (tức Võ 
Thành Duyên) và cuối cùng là Bà Trần Thị Sách 
 Phụ Tá Tổng Giám Thị: Bà Nguyễn Thị Sương.  

1963-1964: Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thu Ba 
Giám Học: Bà Trần Thị Tỵ 
 Phụ Tá Giám Học: Cô Đặng Thị Ngọc 
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Tổng Giám Thị và Phụ Tá: Bà Trần thị Sách và Bà Nguyễn thị Sương. 

42 Theo lời kể của Bà Cựu Tổng Giám Thị Kha Thị Huỡn trong điện đàm ngày 12/2 và 20/2/2013 .
43 Theo Giáo Sư Khưu Huỳnh Hương (qua điện đàm ngày 15/3/2013) và cựu nữ sinh Gia Long Tô Thị 
Ngân Hà, học khóa 1952-1959. 
44 Theo cựu nữ sinh Gia Long Nguyễn Thị Tuyết, học khóa 1954-1961
45 Lịch Sử Trường Nữ Trung Học Gia Long; Bà cựu Phụ Tá Giám Học Nguyễn Ngọc Anh. 
http://au.dir.groups.yahoo.com/group/42nc/message/2117?o=1&var=1 
46 Phần viết về hệ bán công dựa theo lời kể của Cựu Hiệu Trưởng, Bà Phạm Văn Tất; Cựu Tổng Giám 
Thị, Bà Kha Thị Huỡn và Cựu Phụ Tá Giám Học khối Gia Long đêm, Bà Khưu Huỳnh Hương. 
47  Đoạn viết về Ban Giám Đôc dựa theo lời kể của các vị: Cựu Hiệu Trưởng, Bà Phạm Văn Tất, Cựu 
Tổng Giám Thị, Bà Kha Thị Huỡn, Cựu Phó Tổng Giám Thị, Bà Nguyễn Thị Sương, và Cựu Phụ Tá 
Giám Học, Cô Đặng Thị Ngọc.  
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1964-1965: Hiệu Trưởng: Bà Trần Thị Khuê; Giám Học, Phụ Tá Giám Học; Tổng Giám Thị, Phụ Tá 
Tổng Giám Thị: như thời HT Nguyễn Thu Ba.   

1965-1969: Hiệu Trưởng: Cô Trần Thị Tỵ 
Giám học: Bà Trần Thị Kỳ 
Phụ Tá Giám Học: Bà Nguyễn Ngọc Anh 
Tổng Giám Thị: Bà Lê Kim Lan 
Phụ Tá Tổng Giám Thị: Bà Nguyễn Thị Tám. 

Năm 1969 Bà Bùi Thị Lắm lên làm Hiệu Trưởng trong 3 tháng. 

1969-1975: Hiệu Trưởng: Bà Phạm Văn Tất (Khuê danh Võ Bạch Cúc).  
Giám học: Bà Huỳnh Thanh Nhạn 
Phụ Tá Giám Học: Bà Nguyễn Ngọc Anh 
Tổng Giám Thị: Đầu tiên là Bà Đoàn Nguyệt Thu; 1 năm sau đến Bà Kha Thị Huỡn, đến 
giữa niên khóa 74-75 Bà Lâm Thị Nguyệt thay thế 
Phụ Tá Tổng Giám Thị: Bà Nguyễn Thị Tám, năm 1973 đến Bà Lâm Xíu Ngó. 

Khối Gia Long đêm từ năm 1969 đến năm 197548 
Hiệu trưởng: Bà Phạm Văn Tất 
Giám Học: Bà Huỳnh Thanh Nhạn 
Phụ tá Giám Học: Bà Khưu Quỳnh Hương 
Tổng Giám Thị: đầu tiên là Bà Nguyễn Thị Tám; sau đó là Bà Trần Ngọc Anh49.  

“Từ năm 1975, trường đã bị đổi tên nhưng với tất cả chúng ta trường vẫn là trường Gia Long yêu 
quý. Cũng như Sài Gòn vẫn mãi mãi là Sài Gòn, trong trái tim, trong nguồn nhớ không nguôi”50. 

Sydney tháng 4 năm 2013. 
Dương Thanh-Bình GL75. 

Chú Thích:  
1. Các cựu Giáo Sư hiện ở Việt Nam đã cung cấp tài liệu để viết bài này cho cựu  nữ sinh
Dương Thanh-Bình, GL75, qua các cuộc điện đàm sau đây: 
Bà Phạm Văn Tất: điện đàm vào các ngày 18/12/2012, 7/2/2013 và 11/3/2013, 
Bà Kha Thị Huỡn: điện đàm vào các ngày 12/2/2013, 20/2/2013 và 15/3/2013, 
Cô Đặng Thị Ngọc và Bà Khưu Quỳnh Hương vào ngày 15/3/2013, 
Bà Nguyễn thị Sương điện đàm vào ngày 10/4/2013. 

2. Vì tôn trọng sự riêng tư (privatcy) nên người viết không thể ghi rõ hơn về những chi
tiết cá nhân của các cựu nữ sinh cung cấp tài liệu đã xử dụng trong bài. Nếu đọc giả cần trao 
đổi thêm xin liên lạc với Thanh-Bình qua email 
tbdu02@yahoo.com.au 

48 Xem chú thích số 41 về hệ bán công ban đêm.  
49 Qua cuộc điện đàm ngày 11/3/13 Bà cựu Hiệu Trưởng Phạm Văn Tất cho biết Bà Trần Ngọc Anh, 
Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm, được mời làm Tổng Giám Thị khối Gia Long 
đêm chứ không phải Bà Nguyễn Ngọc Anh, phụ tá Giám Học phụ trách buổi chiều, như nhiều người 
nhầm lẫn. 
50Trích đoạn kết luận trong bài “Lịch sử Trường Nữ Trung Học Gia Long Sài Gòn, của bà Nguyễn 
Ngọc Anh Cựu Phụ Tá Giám Học Trường Nữ Trung Học Gia Long. 
 http://au.dir.groups.yahoo.com/group/42nc/message/2117?o=1&var=1 
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Trong nuối tiếc những vàng son đã mất 
Mắt ngoại buồn lóng lánh đọng ngàn sao, 
Tay nhẹ đan từng nốt nhạc dạt dào 
Du điệp khúc “Ơi ngày xưa áo tím!” 

Trong tim ngoại, bảy mùa xuân kiều diễm, 
Bảy mùa xuân với nghĩa bạn ơn thày, 
Với yêu thương và kỷ niệm đong đầy, 
Bừng sống dậy, như một ngày chợt nắng. 

Xưa áo tím, bây giờ là áo trắng, 
Con hồn nhiên ríu rít bước chim di, 
Nơi hành lang lớp học, lối con đi, 
Còn vương vấn chút gì hình bóng ngoại? 

Mới hôm nọ con đem chùm hoa dại 
Về nhà khoe vừa hái ở sân trường 
Ngoại cầm hoa, môi thoáng nụ cười buồn 
Mắt xa vắng lạc vào muôn nẻo nhớ… 

Từng thế hệ đi qua chồng sách vở 
Một ngày nao con từ giã tuổi ngà, 
Bảy mùa xuân đẹp nhất vuột trôi xa 
Hẳn con sẽ mang niềm thương chất ngất. 

Sẽ nuối tiếc những vàng son đã mất 
Mắt sẽ buồn lóng lánh đọng ngàn sao, 
Tay sẽ đan từng nốt nhạc dạt dào, 
Du điệp khúc “Ơi ngày xưa áo trắng!” 

Ai Cơ HOÀNG-THỊNH, Gia Long 68. 
(Thân ái gửi về Đặc San Trăm Năm Áo Tím - Gia Long) 

____________________________________________ 

Hãy nhớ rằng im lặng, đôi khi, là câu trả lời tốt nhất 
Remember that silence is sometimes the best answer 
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Những Ngày Nội Trú  
               Gia Long 

Có nằm mơ cũng không ngờ tôi xa trường Gia
Long gần 50 năm, 50 năm chưa một lần về 
thăm trường cũ. Cách đây vài năm, nhân 
chuyến về VN, có đi vòng ngoài trường nhưng 
không được phép vào bên trong. Cây phượng vĩ 
ở sân thể thao vẫn còn nằm im, gió xạt xào như 
đón chào người bạn cũ. Vào dịp hè, hoa 
phượng đang nở rộ, đỏ cả khung trời nhỏ ở sân 
basket của trường. Lòng không khỏi xao động 
bồi hồi nhớ lại thuở nào, Gia Long nội trú là cái 
nôi của đàn chim non xa mái ấm gia đình để lo 
vùi mài đèn sách. 

 Phải thực lòng mà nói, ngoài trường của các 
soeurs, khó có nơi nào mà kỷ luật nghiêm khắc 
như nội trú Gia Long. Học sinh sống theo tiếng 
trống trường mỗi bữa theo giờ ăn, giờ đi ngủ, 
giờ học trong etúde để chuẩn bị bài vở mỗi 
ngày. Khi mới vào Đệ thất, ban đêm nghe tiếng 
khóc thút thít xa gần trong dortoir (phòng ngủ) 
của các bạn ma mới, xa nhà lần đầu ở lứa tuổi 
12,13, quê nhà từ Cần thơ, Vĩnh Long, Gò 
công, Bến tre... đến miền Tây Ninh Trảng 
Bàng, Gia Định. Tệ nhất là tôi, ở nhà ngủ 
giường rộng quen rồi, đêm đầu tiên lăn thế nào 
mà té nguyên con, đứt cả dây mùng, nhờ gói 
trọn trong mùng nên rớt xuống sàn mà vẫn 
không bị u đầu. Tôi cũng là một trong những 
người thút thít khóc vì nhớ nhà trong thời gian 
đầu, khóc đã rồi nên ngủ quên.  

Kỷ niệm trong 7 năm nội trú thì nói làm sao 
cho hết được. Nhớ những đêm sau giờ học ôn 
bài buổi tối, được ra nghỉ xả hơi trước khi sắp 
hàng lên lầu đi ngủ, sau một ngày mỏi mệt 
được nằm dài trên băng đá ngắm trăng hay 
nhắm mắt thưởng thức làn gió mát nhẹ nhàng 
như ru mình vào giấc ngủ. Nhớ những buổi lén  
học bài thi trên dortoir trong ánh đèn vàng vọt, 
nghe tiếng cô giám thị đi tuần hành là mạnh ai 

nấy chạy, đụng cạnh giường rầm rầm. Mấy 
mươi năm rồi mà tôi còn nhớ lời cô Sáu  Niểu 
giám thị: " Con gà con vịt tối còn đi ngủ, mà 
sao con người giờ nầy còn thức? Đứa nào mới 
chạy đó?" Dĩ nhiên trốn hết đâu có ai dám hó 
hé lời nào. Về sau, mỗi lần thấy cô đi tuần là có 
người nằm trong mùng mà nói vọng ra "Con gà 
con vịt giờ nầy còn ngủ mà con người sao 
không chịu ngủ" Cô hét lên: "Đứa nào hỗn đó, 
muốn cho Zero conduite không (không điểm 
hạnh kiểm). Thế là phòng im phăng phắt. Vì 
biết cô Sáu hiền nên mọi người lờn mặt. "Ăn 
quen chồn đèn mắc bẩy", quen thói học lén rồi 
ăn vụng tán gẫu mỗi đêm. Một ngày kia bà 
Tổng giám thị Emilie Võ Thành bất chợt đi 
tuần, bà cầm đèn pin, đi nhẹ nhàng, phơn phớt 
lướt như con mèo rình chuột, phựt đền sáng 
trước mặt đám ăn vụng , bắt nguyên trọn ổ, bị 
phạt cấm túc. Từ khi có bà Võ Thành, ai cũng 
ngán bà vì mặt bà lúc nào cũng rất lạnh lùng, 
khi học sinh chào, bà chỉ gật đầu chứ chẳng khi 
nào nhếch miệng cười. Ngán thì ngán nhưng ăn 
vụng vẫn ăn, nhất là sau ngày lễ dài hạn như 
Tết ta, các bạn ở miền tây, khi vào học lại mang 
theo rất nhiều xoài, ổi, cam, quít, bánh tét, mứt 
chuối khô v.v...thế là những đêm tiếp theo là có 
hai ba bàn tiệc bày dưới đất ở dortoir trong giờ 
ngủ. Ngon nhất là xoài tượng, lại có cả nước 
mắm đường với ớt, với tiêu nữa trời ạ! Vừa ăn 
vừa vô tư nói cười, quên rằng mình đang ăn 
lén. Mà đúng ra, bọn nội trú cũng khôn lắm, lựa 
ngày cô Sáu Niễu, cô Hai Thân trực thì họp 
đám giặc chòm, còn ngày cô Ba Trí, cô Bảy 
Nữ, cô Tám Vinh rất nghiêm túc thì im lìm 
nằm ngủ, hay lén ôn bài chứ chẳng dám hó hé 
ăn vụng. Vì cứ ăn vụng sau khi súc miệng buổi 
tối nên rất đông nữ sinh ăn vụng bị sâu răng. 
Nhà trường có xe đưa ra nha sĩ đường Lê Lợi 
để chữa, còn những cas nhẹ thì khám tại phòng 
y tế của trường. Hậu quả đáng sợ là có chị bị 
nhức răng, nhức đầu không học bài nổi. Còn có 
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lắm kẻ, răng bị nặng quá rồi phải nhổ bỏ thay 
vì được trám răng. Tôi là 1 trong những người 
nầy, bị mất hết 2 cái răng cấm, mà mỗi lần bị 
nhổ răng thì đau ơi là đau khi thuốc tê đã tan 
hết. Kỷ niệm của thời nội trú còn để dấu vết lại 
trong hàm răng của tôi bằng lỗ hỏng 2 bên, cho 
nên sau nầy phải làm 2 cái Bridges. Có nhiều 
khi bài thi dồn dập, học bài không kịp nên kéo 
nhau cả đám xuống Infirmerie (phòng y tế) của 
trường xin cô Tư y tá của trường cho nằm, nghỉ 
học vì đau bụng, ăn không tiêu, buồn nôn, khai 
láo nhiều chứng bệnh để được trốn học 1,2 giờ 
mà mình không thuộc bài, để khỏi bị kêu trả 
bài, hay vì bài tập chưa làm xong. Ôi thôi! nữ 
sinh GL ngoài mặt tuy hiền chứ cũng có nhiều 
mưu kế lắm. 

Theo nội quy nhà trường, thứ năm cha mẹ, anh 
em được vào thăm, chúa nhật cha mẹ có thể 
đến đón dân nội trú về. Khi đến phải xuất trình 
thẻ thăm màu trắng, thẻ đón màu đỏ. Thanh 
niên mà vào đón là phải chứng minh là anh em, 
vì có nhiều chị đưa thẻ cho bồ đi đón đã bị phát 
giác. Hình như thuở đó GL không hạn chế tuổi 
lúc thi tuyển vào trường, nên chi trong mỗi lớp 
đều có lứa tuổi từ 12 đến 18. Lớp tôi có vài chị 
lớn vào giờ chơi thường kể chuyện bồ bịch với 
nhau, cái đám con nít 12, 13 hay nghe lén rồi 
xầm xì nhiều chuyện. Ở nội trú cũng có 1 chị, 
trong giờ ngủ trưa hay tối, ở dãy lầu ngó ra 
đường cái, chị thường ngóng xuống đường, chờ 
để thấy anh bồ đứng ngó lên. Thế mà cũng có 
đứa biết chuyện, đi rình để rồi xầm xì, chỉ chỏ. 
Tôi chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ, và chị nầy 
vì nhớ bồ quá nên chỉ ở nội trú có một tháng rồi 
thôi. Sự thực có phải thế không chẳng ai biết 
được, nhưng câu chuyện nầy lan truyền từ 
người nọ đến người kia, xem như là câu chuyện 
thực. Sau nầy khi lớn khôn rồi nghĩ lại, rõ ràng 
là bọn con gái lắm mồm, lắm chuyện thị phi, 
chắc là bọn con trai đồng lứa tuổi không có 
vậy. 

Thư từ ai gửi vô đều bị kiểm duyệt, có lần tôi 
bị cô Bảy Nữ gọi tôi vào văn phòng, cô đưa cái 
thư đã xé rồi nghiêm mặt nhìn tôi, tôi sợ đến 
nổi da gà. Ngày thường cô rất thương tôi dù cô 
nổi tiếng là nghiêm khắc, không hiểu sao, vào 
giờ ngủ trưa, cô thường gọi tôi vào phòng của 
cô cộng sổ những điểm thi tam cá nguyệt của 
tất cả các môn của mỗi lớp 40-50trò. Tôi đã 
mất nhiều buổi trưa không ngủ để làm giúp cô, 
thuở đó, mỗi giám thị là có phận sự làm sổ cho 

3 lớp. Trong những bà giám thị, cô Bảy là cao 
niên nhất, thiên hạ đồn là tại cô không chồng 
nên khó tính, nhưng với tôi cô rất dịu dàng, 
xem như con. Khi tôi cộng sổ xong, cô thường 
kiểm tra lại và thấy đều đúng nên cô rất tin cậy. 
Có hôm khi cô về nhà, đem vô cho tôi 1 gói trái 
vải khô, hồi đó rất đắt tiền và rất quý.  

Cô đưa 1 bao thư đã mở, chỉ vào tên người gửi 
rồi hỏi tôi: 
- Con có quen với thằng nầy không? 
-Dạ bạn cùng lớp với con hồi tiểu học 
-Con có liên lạc với nó, có cho nó địa chỉ 
không mà sao nó biết rõ lớp học của con? 
-Thưa không 
- Bây giờ nó học ở đâu? 
-Dạ Petrus Ký 
-Thằng nầy gan thiệt, mới bảnh mắt ra mà đã 
viết thư cho con gái, mà lại dám giỡn mặt gửi 
thẳng vô trường Gia Long. 

Tôi ngồi làm thinh, sợ quá, chắc hẳn là mặt tôi 
lúc đó không còn hột máu vì tôi cảm thấy tay 
mình lạnh toát. Đúng là con bé như tôi mà bị 
nạn vì con trai thực là oan uổng. Cô Bảy nói 
tiếp: 

-Cô hỏi thử con chứ cô biết con vô tội, vì nó có 
viết trong thư là “nhờ người bạn có em gái học 
GL nên làm thám tử” biết con học lớp nào. 
Thôi con cầm thư nầy về đưa má con xem (vì 
cô có quen với má tôi khi cùng học trường Áo 
Tím ngày xưa, tức GL bấy giờ). Con hãy cố 
gắng học đừng để ý tới mấy thằng con trai hỉ 
mũi chưa sạch nầy mà bị phân tâm. 

-Dạ con xin cảm ơn cô Bảy. 
Tôi về mở thơ ra đọc, thấy tội nghiệp cho 
người bạn nhỏ, vì anh ta đâu có nói chuyện tình 
tự yêu thương chi đâu, chỉ hỏi thăm về sức 
khỏe, sống trong nội trú và chuyện học hành ra 
sao thôi. Anh chàng nầy hồi xưa là người học 
rất giỏi và nghiêm trang như ông cụ non mà! 
Thực là tội nghiệp cho người bạn nhỏ! 

Khi bà Tổng giám thị Sách lên thay thế bà 
Émilie Võ Thành, không khí nội trú có vẻ dễ 
chịu hơn, dân nội trú như được bung ra, mà hễ 
bung ra là có phá. Cuối tuần,nếu ai không về 
thì hay thèm ăn nầy nọ. Cả bọn rủ nhau ra sân 
bóng rổ sau trường, có bức tường cao nên leo 
lên ngóng ra ngoài xem họ rao bán thứ gì. 
Những gánh hàng rong thấy thế là tranh nhau 

22



Hành Trình Trăm Năm 

rao hàng: bánh cuốn chả lụa, chè, bánh lọt 
không?....Bên trong có kẻ lú đầu lên khỏi tường 
gọi hàng : “Cho 3,4 đĩa bánh cuốn, nước mắm 
có ớt nghen”. Thế là chập sau có tiền đưa ra và 
mấy đĩa bánh cuốn đưa vào. Kẻ thì gác cửa đi 
vào sân vận động cho mấy người đang ăn uống 
xì xụp, ăn xong rồi đổi phiên gác cửa, có tổ 
chức hẳn hoi. Cho đến bây giờ nhớ lại, tôi thấy 
chưa bao giờ mình được ăn bánh cuốn ngon 
như hồi đó, có lẽ vì ăn lén ăn vụng ngon nên có 
nhiều ông thường có hứng thú đi ăn vụng 
chăng?  

Một ngày nọ đang ngồi ăn cơm bữa trưa trong 
phòng ăn, bà Sách đi lên đi xuống 2, 3 vòng rồi 
lại chỉ vô tôi: “Con nhỏ nầy, ăn cơm xong lên 
văn phòng bà Hiệu trưởng” Rồi bà đi chỗ khác 
chỉ định vài người nữa. Trong lòng tôi lo lắng, 
vì lúc trước đã bị cô Bảy Nữ mời một lần rồi 
nên không biết có chuyện gì nữa xảy ra đây. 
Chết cha rồi, lại lên phòng Hiệu trưởng mới ớn 
chứ! Các bạn ăn cùng mâm bảo “ Con HN lúc 
nầy coi bộ gặp nạn, chắc là tại bồ nói lép nhép 
không lo ăn cơm nên coi chừng bị quở về tội 
già hàm đó!” Tôi nghĩ nếu bị rầy về tội nầy thì 
cũng nhẹ thôi, sau nầy sẽ ăn nhiều hơn nói. 
Nhưng không, khi tôi lên văn phòng thì có bà 
Hiệu trưởng và bà Hiệu phó ngồi sẵn, đưa bài 
diễn văn bảo đọc. Tôi cũng ráng hết sức mình 
nhưng giọng còn run, tờ giấy tôi cầm trong tay 
cũng bị nhồi lên nhồi xuống. Sau cùng 2 bà bàn 
với nhau rồi quyết định: “Con Thanh Tân đọc 
diễn văn, con Hồng-Nhung dâng hoa cho Ông 
Bộ trưởng sở Giáo dục, ngày mai, quần áo phải 
chỉnh tề, ông BT sẽ đi viếng trường của chúng 
ta. Thôi xong rồi, mấy đứa về đi” Lúc đó bà 
HT trường tôi là bà Huỳnh Hữu Hội, bà đẹp 
người, ăn mặc luôn sang trọng, và phong thái 
toát ra cái uy của người cầm đầu một trường nữ 
lớn nhất miền nam. Học sinh nào chào bà, bà 
cũng trang nghiêm gật đầu đáp lễ. 

Thế là thoát nạn, không có hình phạt nào. Ngày 
hôm sau, trước giờ ông BT đến, chị TT và tôi 
phải đến văn phòng bà HT để bà “dòm trước”. 
Chị TT học trên tôi vài lớp, trong khi tôi học đệ 
lục, phải nói chị TT là 1 người đẹp đẽ, corp, 
ligne đàng hoàng, còn tôi như cô bé lọ lem, 3 
vòng bằng nhau, suôn đuột. Bà HT quở: ”Coi 
con TT ăn mặc đàng hoàng, lịch sự, còn con 
HN sao quần áo nhăn như nhao mèo vậy, hai 
vạt áo nầy chắc là cột nhau lại, mới nhảy dây 
phải không” 

-Dạ thưa không 

-Thôi đi về nhà tôi kêu chị người làm ủi áo cho.  

Bà hiệu phó dẫn tôi vô nhà bà HT để ủi đồ. 
Đâu có ai biết trong nhà bà HT ra sao, thế mà 
vì áo nhăn như nhao mèo mà HN nầy được biết 
sự sang trọng trong nhà bà HT như thế nào rồi 
đấy, đúng là trong cái rủi có cái hay! 

Khi quần áo chỉnh tề rồi, ra đường cái, con 
đường dẫn từ cổng vô tầng lầu đối diện, hai bên 
có 2 hàng cây cổ thụ “Vú Bò”, tụi nầy thường 
gọi đó là đường Catinat của GL. Hai bên đừơng 
nữ sinh GL làm hàng rào danh dự, cổng trường 
mở rộng, ông Bộ Trưởng Nguyễn Hữu Thế 
xuất hiện, bà HT, hiệu phó tiếp ông và đoàn tùy 
tùng ngay cổng rồi đưa vào đường cái, phái 
đoàn ngừng lại, bà HT ra lệnh cho chị TT đọc 
diễn văn, sau đó tôi dâng hoa. Tiếc rằng ngày 
xưa trường có chụp ảnh nhưng chưa bao giờ tôi 
được xem cái mặt ngố của mình lúc đó ra sao. 

Sau lần nầy, bà hiệu phó Sách thường bắt tôi 
làm nầy làm nọ. Có lẽ, kiếp trước tôi có nhân 
duyên gì với bà hay sao mà bà cứ chọn tôi 
trong khi tôi chỉ là một cô bé, nhan sắc rất tầm 
thường, còn có vẻ mộc mạc của thời thơ ấu. 
Hai lần làm Trưng Nhị trong 2 năm liên tiếp, 
đứng trên xe hoa đi trên đường Norodom, nhìn 
xuống đường thấy mấy cậu nhỏ học tiểu học 
ngày xưa, không biết sao mà lại có mặt, chỉ chỏ 
nói cười, chắc là bảo nhau:”Con HN quê một 
cục mà làm Trưng Nhị” rồi giơ tay khoác chào 
tôi, tôi đứng im như pho tượng, rất hổ thẹn và 
cảm thấy mặt nóng phừng phừng. Cô bạn 
Trưng Trắc bèn hỏi”Ai vậy, có quen hả?” Tôi 
bẽn lẽn đáp lời ” Mấy đứa con nít học chung 
tiểu học ngày xưa đó mà!’ 

-Bộ mi là người lớn sao mà gọi người ta là con 
nít, làm tàng hoài, chị Trưng Trắc chọc quê tôi. 

Thời gian sau, lại có lần đi dâng hoa cho vua 
Thái Lan và hoàng hậu ở phi trường Tân Sơn 
Nhất, rồi lại đến ngày lễ Khoa học chi đó, ôm 
cái Hàn thử biểu cao hơn tôi, đứng trên xe hoa 
dạo quanh thành phố. Mỗi lần bà chỉ định là tôi 
từ chối, xin bà chọn người khác, bà quạt cho tôi 
một trận nên thân ” Con HN nầy, hễ khi nhà 
trường cần đến nó là nó từ chối, tại sao khó 
chịu quá vậy?” Thế là tôi phải im, nhận trách 
nhiệm để rồi thỉnh thoảng nghe tiếng xầm xì 
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sau lưng :” Cả đám nội trú nầy bả chỉ biết có 
HN, lúc nào cũng HN, trong khi có nhiều người 
đẹp đáng được để ý hơn” Tôi nghe cũng nhiều 
nhưng cũng không buồn, và công nhận lời 
người ta cũng đúng, tôi chỉ là cô bé Lọ Lem 
thôi, chỉ tiếc một điều là tôi đâu muốn chưng 
mình ra, nhưng không từ chối được, thôi thì 
cấp trên hạ lệnh đành nghe theo cho êm, điều 
quan trọng là cố học chăm để mẹ được vui 
lòng, cho lời dèm pha đều là chuyện nhỏ. Tôi 
tự nhủ trong lòng, bà chọn tôi vì bà thương tôi 
chứ không phải vì tôi đẹp, tôi tài hơn ai, mà tại 
sao bà thương tôi thì tôi cũng chịu thua không 
trả lời được vì tôi không có gì đặc biệt để bà 
quan tâm đến, và cũng không bao giờ nịnh hót 
bà. 

Chúng tôi ăn cơm trong trường do nhà thầu 
nấu. Mỗi học sinh đóng 800$/một tháng cho 
việc ăn ở nội trú. Số tiền nầy không phải nhỏ 
lúc bấy giờ, lại phải đóng 1600$ cho 2 tháng 
cùng một lúc. Tôi nhờ thi vô trường điểm khá 
nên được học bổng toàn phần, chứ nếu không, 
với đồng lương giáo viên của mẹ tôi chắc là 
không kham nổi. Muốn giữ học bổng nầy, điểm 
hạng mỗi năm phải không được hạ xuống thấp, 
vì thế tôi lo học ngày học đêm dù có những khi 
cũng quậy. 

Mỗi ngày, trường cử 1 chị vào nhà bếp để xem 
xét việc nấu nướng của nhà thầu, cân thực 
phẩm có đúng không, thực phẩm có tươi không 
và cách nấu ăn rửa ráy có sạch sẽ không. Có 
lần nhà thầu cho ăn bết quá thì nghe lời các chị 
lớp lớn tổ chức, tụi tôi hô hào tuyệt thực, kéo 
nhau lên lầu ngủ thay vì ăn trưa. Tổng số học 
sinh nội trú cỡ 200, nhà thầu hoảng sợ mua 
bánh mì thịt đưa lên phòng ngủ và hứa sẽ điều 
chỉnh lại. Suốt thời gian nội trú của tôi, có 3 lần 
tuyệt thực như thế. Ngày nào được cử đi quan 
sát, là người đó trọn quyền chia những mảnh 
cơm cháy dòn thoa mỡ hành cho bạn trong lớp 
mình. Nhà thầu nấu cơm bằng chảo to nên cơm 
cháy rất ngon. Bây giờ tôi vẫn còn chảy nước 
bọt khi viết những dòng nầy. 

Cuộc sống nội trú như đời của các soeurs trong 
tu viện, chỉ khác là không có học giáo lý mà 
thôi. Kỷ luật nghiêm minh, ăn, ngủ, học đều 
theo tiếng trống trường. Những lớp nhỏ thì có 
khi quậy, nhưng từ đệ tứ trở lên thì chỉ lo học 
và nghiêm trang tề chỉnh hơn, ai cũng có vẻ 
hốc hác. 

Nhờ kỷ luật khắc khe, nên bọn nội trú tụi tôi 
luôn khép mình lo học, không sống buông thả 
với những mối tình đầu tình đuôi, chỉ rèn luyện 
học vấn và bản thân mình nên khi ra trường, 
sau mấy chục năm gặp lại, tôi thấy bạn bè ai 
cũng có gia đình đầm ấm. Các bạn Gia Long 
phần đông là những người vợ đảm đang, biết lo 
cho chồng cho con, nhưng không phải các đấng 
phu quân có thể lấn lướt được khi họ làm bậy, 
vì Gia Long nội trú tuân theo kỷ luật nhưng 
cũng tôn trọng lẽ phải, không lấn lướt chồng 
nhưng chồng nói sai chân lý hay làm bậy cờ 
bạc, rượu chè, trai gái là vẫn cãi như thường rồi 
ra sao thì ra. GL nội trú vì sống tập thể nên học 
hỏi với nhau rất nhiều, đan, may, vẽ, thêu thùa 
và cả âm nhạc. Có lần tôi học thổi sáo, mệt hụt 
hơi, bạn bè cười là “tiếng sáo của mấy ông đi 
thiến heo”, nhưng cố gắng lâu dài cũng thổi 
được thành bản nhạc nhưng thuở đó chưa dám 
đi hòa tấu với ai bao giờ. 

Trải qua mấy mươi năm vật vã với đời sống, 
trải qua những cuộc biển dâu rồi, quay đầu nhìn 
lại mới thấy rằng thời nội trú GL là thời của 
tuổi thơ hoa bướm, rồi đến thời thanh xuân 17-
18, không làm động móng tay, cả ngày chỉ lo 
ăn học trong bốn bức tường kiên cố,nếu có 
mộng e ấp trong lòng cũng chỉ biết dệt mộng 
qua thơ, văn, vì thực tế là phải lo hoàn tất việc 
học mỹ mãn để thành cô Tú sau nầy. Bây giờ 
biết qua chút Đạo Phật ,mới thấy quả thực lúc 
ấy Ngày nào cũng an lành nhất, đêm nào cũng 
an lành nhất sánh với cuộc sống hiện nay. 

Mùa hè năm đó, sau khi thăm trường cũ, trên 
chuyến bay về Mỹ, tôi đã trút lòng qua những  
dòng thơ bỏ túi để ghi lại những cảm xúc dào 
dạt của mình: 

Qua trường cũ, một chiều hè vắng 
Tiếng ve ngân đến tận chân trời, 
Hoa phượng đỏ còn rưng rưng thắm 
Mây buồn còn ngưng đọng không trôi. 
Gia Long ơi, ta nhớ muôn đời 
Nơi đây đã một thời vang bóng, 
Cố nhân nay đã vắng xa rồi, 
Có ai còn mái tóc cong cong? 

Hồng-Nhung 
Tháng 1-2013 
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Vị Hiệu Trưởng Người Việt Nam Đầu Tiên 
Của Trường Áo Tím - Gia Long 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Lời mở đầu: Những ai có quan tâm đôi chút về lịch sử Trường Áo Tím-Gia Long đều biết vị Hiệu 
Trưởng người Việt đầu tiên, Giáo Sư Nguyễn Thị Châu, là một người tài năng và nhân ái. Thế mà Cô 
Châu chỉ lãnh đạo trường trong vỏn vẹn hai năm. Thắc mắc đã khơi gợi ý muốn tìm hiểu về vị Hiệu 
Trưởng này. Tác giả mong nhận được những ý kiến bổ sung cho bài viết. 
Tác giả cũng xin được ngỏ lời cám ơn đến 
 Quý Giáo Sư Gia Long, đồng nghiệp hoặc học trò cũ của GS Nguyễn Thị Châu, đã khích lệ và 

cung cấp nhiều chi tiết quan trọng. 

 Luật Sư Lưu Tường Quang (Cựu Quyền Tổng Thư Ký Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa, Cựu 
Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh SBS Liên Bang Úc Châu) đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, 
giải thích về vị trí của VNCH trong Liên Hiệp Quốc, và hướng dẫn cách dịch các danh từ riêng 
(noms propres) chuyên biệt, 

*** 
 
Cô Nguyễn Thị Châu là một cựu nữ sinh trường Áo Tím, giáo sư của Collège de Jeunes Filles 
Indigènes - Collège Gia Long, và trở thành vị hiệu trưởng người Việt đầu tiên của Trường Nữ Trung 
Học Gia Long. 
 

 Căn cứ vào “Niên Giám Hành Chánh Hàng Năm của Đông 
Dương” (Annuaire Administratif de l’Indochine), năm 1947 
trang 1141, Cô Nguyễn Thị Châu sanh ngày 25 tháng 6 năm 
1912, có văn bằng cử nhân (Licienciée), là giáo sư tập sự 
(professeur stagière), công chức  Đông Dương được bổ nhiệm 
ngày 15 tháng 10 năm 1936.2 Tốt nghiệp đại học và bắt đầu 
giảng dạy tại Collège de Jeunes Filles Indigènes vào năm 24 
tuổi, như vậy Cô học Tiểu Học ở trường Áo Tím vào khoảng 
cuối thập niên 1910 khi trường còn mang tên École Primaire 
de Jeunes Filles Indigènes. 
 
Cô Nguyễn Thị Châu được hội SAMIPIC tài trợ đi Pháp du 
học và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có văn bằng Cử 
Nhân Sử Địa của Pháp.3 

 
Hành Trình Trăm Năm 

Tranh Lê Văn Đệ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cũng nên nhắc sơ về hội SAMIPIC tại Nam Kỳ. Năm 1926, Ủy viên Hội Đồng Thành Phố Nguyễn 
Khắc Nương, Kỹ Sư Lưu Văn Lang, cùng một số nhân sĩ giàu có thành lập hội SAMIPIC (Société 
pour l’Amélioration Morale, Intellectuelle et Physique des Indigènes de Cochinchine, còn gọi là 
Hội Đức Trí Thể Dục Nam Kỳ) 4 nhằm mục đích quyên tiền giúp các học sinh nghèo học giỏi. Hội 
đã cấp học bổng cho nhiều học sinh, nhiều người trong số đó sau này nổi tiếng như: 
 

                                                 
1 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041194/f1.image.r=nguyen%20thi%20chau.langEN 
2 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041194/f122.image.r=nguyen%20thi%20chau.langEN 
3 Trong “Nhớ Mãi Một Mái Trường” của cựu nữ sinh Lê Tuyết Thanh, học khóa 1940-1945 
4 http://4phuong.net/ebook/67437437/sai-gon-dau-the-ky-20-den-1945-viet-nam-thuc-tinh.html 
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Hành Trình Trăm Năm 

 Giáo Sư Tiến sĩ Trần Văn Khê (học bổng quốc gia và học bổng SAMIPIC để theo học  Đại
Học Y Khoa Hà Nội5; về sau ông sang Pháp theo học ngành âm nhạc);

 Họa Sư Lê Văn Đệ6 (hay Lê Quang Đệ, học bổng SAMIPIC ra Hà Nội học rồi sang Pháp du
học, sau trở thành Giáo Sư khai phá nền hội họa Miền Nam).7

Trở lại với Giáo Sư Nguyễn Thị Châu, với văn bằng Cử Nhân Văn Chương và Cử Nhân Sử Địa tại 
Pháp nhờ sự giúp đỡ của SAMIPIC, Cô được bổ nhiệm dạy môn Sử Địa suốt 14 năm từ năm 1936. 
Khi hoài niệm về Cô, các nữ sinh luôn tỏ ra quý trọng và thương mến không những vì phương cách 
giảng dạy, vì tri thức mà còn vì đức độ của Cô. Vì thế mà hơn nửa thế kỷ rồi mà những kỷ niệm về 
Cô vẫn đậm nét trong ký ức những người học trò năm xưa. 

 Cô Châu người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, thông minh. Cô vừa nghiêm, vừa gần gũi
thương yêu học trò. Cô nói tiếng Pháp vanh vách, không hề xen kẽ tiếng Việt. 8

 Cô dạy rất sinh động. Cô dùng “Bản Đồ Câm” (carte muette), nghĩa là bản đồ không có chú
thích địa danh, để dạy Địa Lý. Khi trả bài học sinh quay lưng lại bản đồ câm, nghe Cô đọc một
tên nước nào đó thì phải nói tên thủ đô nước đó rồi quay lại chỉ đúng vị trí trên bản đồ. Nhờ
vậy học trò đã phải học bài thật kỹ và nhớ dai. Khi dạy Lịch Sử Cô minh họa bằng nhiều tranh
ảnh và kể thêm những giai thoại lý thú liên quan đến bài giảng.9

 Tấm lòng của Giáo Sư Châu thể hiện rõ rệt qua lần tổ chức cho khoảng 20 học trò giỏi đi nghỉ
mát ở Nha Trang. Cô đài thọ cho những em nghèo, nói rằng đó là phần thưởng của Cô. Trong
suốt chuyến đi Cô rất ân cần và luôn tạo một bầu không khí sinh động, thân ái.10

Năm 1950 Cô được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng Trường Nữ Trung Học Gia Long, trở thành vị hiệu 
trưởng người Việt đầu tiên của trường. Một giáo sư Gia Long, thời đó là nữ sinh Áo Tím, kể rằng: 

“Cô Hiệu Trưởng Châu thường mặc suit, mang giày rất cao, trang điểm rất kỹ lưỡng. Lâu lâu Cô lại 
mặc áo dài kiểu tay ráp xếp “plies” màu hồng nhạt hay cam nhạt, khi đó học trò rất ngưỡng mộ 
dáng vẻ trang nhã mà sang trọng của Cô”. 

Vị Giáo Sư này còn khẳng định văn bằng của Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Châu như sau: “Trong tờ 
“Bulletin des Notes” của học sinh, Cô Châu ký tên và đóng 3 con dấu. Bên cạnh dấu Hiệu Trưởng 
còn có hai con dấu khác ghi “Licenciée ès Lettres” và “Licenciée ès Histoire ─ Géographie”. Phụ 
huynh rất ngưỡng mộ khi thấy Hiệu Trưởng có hai bằng cử nhân và luôn lấy đó để khuyến khích con 
em noi theo gương Cô”. 

Là một giáo sư được học sinh kính mến, là một hiệu trưởng được đồng nghiệp và phụ huynh nể phục, 
nhưng đầu niên khóa 1952-1953 Cô Nguyễn Thị Châu đột ngột rời trường Gia Long. Giáo Sư Gia 

5 http://tranquanghai.info/p982-mai-anh-%3A-gs.-tran-van-khe-nha-nghien-cuu-am-nhac-truyen-thong-lam-
vinh-danh-nuoc-viet.html 
6 Theo Đinh Cường http://www.gio-o.com/levande.htm 
7 http://antontruongthang.com/vh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt/hoa-su-le-van-de-tim-g8ap-chinh-
nguon-chan-thien-my-thien-chua/
8 Theo cựu nữ sinh Nguyễn Thị Hồng, học khóa 1939-1944. 
9 Theo các nữ sinh Nguyễn Thị Xuân, khóa 1939-1945 và Pauline Trần Thị Mỹ, khóa 1937-1941 
10 Theo cựu nữ sinh Võ Minh Trọng học khóa 1938-1943 
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Long Phạm Thị Nhung kể một chi tiết có liên quan đến việc Cô Châu rời chức vụ Hiệu Trưởng như 
sau: 

“Khi Cô Phạm Quỵ đem sự vụ lệnh từ Huế thuyên chuyển về Gia Long, một bà giám thị tiếp Cô và 
cho biết Bà Hiệu Trưởng Châu còn nghỉ hè chưa về. Ngày khai trường thì Hiệu Trưởng đã là Bà 
Huỳnh Hữu Hội.” 

Bà Cựu Tổng Giám Thị Kha Thị Huỡn nói rằng Cô Châu có chức vụ quan trọng trong văn phòng 
Chánh Phủ Bảo Đại nên rời Trường Gia Long. Một vị cựu Giáo Sư Gia Long khác cũng nói: 

 “Cô Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Châu ít 
xuất hiện trong giờ chơi vì hình như Cô 
còn làm việc với văn phòng Quốc Trưởng 
Bảo Đại”. 

Vì sao Cô Nguyễn Thị Châu rời trường Gia 
Long một cách đột ngột như vậy? Theo sự 
tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 1951 trong 
khi đương nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Cô 
Châu còn đảm nhiệm một chức vụ quan 
trọng khác của quốc gia. 

A group at the Pan-Pacific Women's Association 
7th International Conference, 1955.

Bảng danh sách các đại biểu tham dự Hội Nghị Khu Vực Lần Thứ Hai của các Ủy Hội Quốc Gia 
UNESCO (UNESCO Second Regional Conference of National Commissions)11, tổ chức tại Bangkok 
từ ngày 26 tháng 11 đến 10 tháng 12 năm 1951,12 cho thấy phái đoàn Việt Nam có hai người là Tiến 
Sĩ Nguyễn Thành Giung và Cô Nguyễn Thị Châu. Trang 8 của bảng danh sách này ghi rõ chức vụ 
của Cô là Tổng Thư Ký của Ủy Hội Quốc Gia UNESCO Việt Nam và Hiệu Trưởng Trường Gia Long 
Saigon. Tiến sĩ Nguyễn Thành Giung lúc đó là Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Hà Nội kiêm Phó 
Chủ tịch Ủy Hội Quốc Gia UNESCO Việt Nam.13  

Một chi tiết khác từ cuốn “Glamour in the Pacific Cultural Internationalism and Race Politics in the 
Women’s Pan-Pacific”.14 Trang 196 của cuốn sách15 ghi rõ Cô Nguyễn Thị Châu, trong cương vị 
Tổng Thư Ký của Ủy Hội Quốc Gia UNESCO Việt Nam, là 1 trong 3 đại biểu Việt Nam tham dự 

11 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001554/155420mb.pdf 
12 Library Science Education In India, Author, 1996, Published by Sarup&Son;  
và theo Unsco Second Regional Conference of National Commission 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001554/155415eb.pdf 
13 Đại học Hà Nội là hậu thân của Đại học Đông Dương, từ năm 1945. Tiến Sĩ Nguyễn Thành Giung là Phó 
Viện Trưởng phụ trách chi nhánh tại Sài Gòn. Xin xem thêm: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h
%C3%B2a 

14 Fiona Paisley, University of Hawai’i Press, 2009. 
15http://books.google.com.au/books?id=FaJUnnYxOlYC&pg=PA196&dq=The++Regional+Conference+of+N
ational+Commissions+nguyen+thi+chau&hl=en&sa=X&ei=QTpQUYftOorakgXr4IHgAw&ved=0CDcQ6AE
wAQ#v=onepage&q=The%20%20Regional%20Conference%20of%20National%20Commissions%20nguyen
%20thi%20chau&f=false 
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Hội Nghị lần thứ 7 Pan-Pacific and South East Asia Women's Association (PPSEAWA) tổ chức năm 
1955 tại Manila, Philippines.16 

Từ những dữ kiện kể trên, có thể kết luận Cô Nguyễn Thị Châu rời Trường Gia Long sau chỉ hai năm 
đảm nhận chức vụ Hiệu Trưởng là để chu toàn một trách nhiệm quan trọng khác: Tổng Thư Ký Ủy 
Hội Quốc Gia UNESCO Việt Nam.  

Chi tiết về hội nghị UNESCO cuối năm 1951 cũng cho thấy Tiến Sĩ Nguyễn Thành Giung và Cô 
Nguyễn Thị Châu là Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký đầu tiên của Ủy Hội Quốc Gia UNESCO của 
nước ta, vì Việt Nam được gia nhập UNESCO vào tháng 3 năm 1951.17 

Cuối đời Cô Nguyễn Thị Châu cư ngụ tại Montpelier, Pháp Quốc. Cô đứng ra tổ chức và làm hội phó 
Hội Cựu Học Sinh Áo Tím, ADAVIO. 18 Cô qua đời năm 1996, thọ 84 tuổi. Thời đó internet còn 
phôi thai, thông tin liên lạc rất hạn chế nên các đồng nghiệp và các cựu nữ sinh của Cô ít người biết 
tin.  

Trong tiền bán thế kỷ thứ 20, Trường Áo Tím - Gia Long đã nhiều lần thay tên. Cô Nguyễn Thị Châu 
luôn hiện diện trong tất cả các giai đoạn với cương vị khác nhau: từ học sinh (École de Jeunes Filles 
Indigènes) đến Giáo Sư ( Collège de Jeunes Filles Indigènes, Collège Gia Long) và cuối cùng với 
chức vụ cao nhất là Hiệu Trưởng (Nữ Trung Học Gia Long). Cô đã góp phần không nhỏ vào việc đào 
tạo những thế hệ nữ sinh tài năng và đức hạnh, qua đó làm tăng sự vinh hiển của một trong những 
ngôi trường danh tiếng của Việt Nam. 

Sydney tháng 4 năm 2013 
Dương Thanh-Bình GL 75 

Chú thích của người viết bài về tấm  ảnh “A group at the Pan-Pacific Women's Association 7th 
International Conference, 1955.”:  Sau khi tìm được trên internet tấm ảnh chụp một số thành viên 
của Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 7 của Hội Phụ Nữ Liên Thái Bình Dương, tác giả đã gửi bức ảnh đến 
ba người học trò cũ của Cô Nguyễn Thị Châu ở ba quốc gia  khác nhau (Mỹ, Đức và Việt Nam) với 
cùng một câu hỏi: “Có người nào trong các phụ nữ này là Cô Châu hay không?”. Câu trả lời độc lập 
của cả ba vị như sau: “Người phụ nữ mặc bộ đồ đầm trắng cầm ví đen là Cô Châu”, “Nếu nhớ không 
lầm thì người mặc áo đầm trắng, tay cầm ví đen là Cô Châu”và “Chúc mừng em đã tìm được một 
bức ảnh có Cô Châu: người cầm ví đen mặc bộ đồ trắng”. Với sự dè dặt, tác giả kèm bức ảnh vào 
bài viết này. Quý độc giả nào biết Cô Nguyễn Thị Châu xin góp ý kiến về địa chỉ điện thư  
tbdu02@yahoo.com.au 

Thành thật cám ơn 

16 http://www.ppseawa.org/Bulletin/98D/chartikavanij.html
17 Tác giả chân thành cám ơn Luật Sư Lưu Tường Quang đã nhắc nhở chi tiết này. Xin xem thêm: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_gia_nh%E1%BA%ADp_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%
91c_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam 
18 Theo các cựu nữ sinh Áo Tím Phan Thị Thương, học từ 1929 đến 40, và Trần Thị Trinh, học từ 1930-38. 

Hành Trình Trăm Năm 
28

mailto:tbdu02@yahoo.com.au
http://www.ppseawa.org/Bulletin/98D/chartikavanij.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_gia_nh%E1%BA%ADp_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_gia_nh%E1%BA%ADp_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam


BA VỊ HIỆU TRƯỎNG 
____________________________________________________________________ 

Lê Thị Hơn GL73 

Cựu Hiệu Trưởng Trần Thị Tỵ 

cô! 

Viết về ngôi trường Một Trăm Tuổi những Cựu Nữ Sinh 
của Trường Nữ Trung Học Gia Long năm xưa không thể 
không nhắc đến vị Hiệu Trưởng giữ chức vị lâu nhất -19 
năm qua nhiều thế hệ và qua bao biến đổi thăng trầm của 
lịch sử. Đó là Cô Hiệu Trưởng Trần Thị Tỵ. Cô là Thầy 
của những người thầy từng học và dạy tại ngôi trường 
này. Cô là một nhà giáo nghiêm khắc: nghiêm khắc với 
học trò, nghiêm khắc với đồng nghiệp và nghiêm khắc 
với chính bản thân mình. Cô sống một mình nhưng 
không đơn độc vì chung quanh cô lúc nào cùng có học 
trò đến thăm viếng và ồn ào nhất vẫn là đàn chó thân yêu 
của 

Hình ảnh nghiêm khắc của cô ngày xưa không bao giờ tôi quên. Nếu ai có điều gì lầm lỗi phải bước 
chân vào Phòng Hiệu Trưởng thì rất là lo lắng…và chính tôi cũng đã lỡ dại một lần! Để rồi hai mươi 
năm sau khi con gái tôi vào lại trường, chồng tôi làm chủ tịch Hội Phụ Huynh Học Sinh mà tôi vẫn 
còn lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt cô, luôn luôn như có điều gì lo sợ! Giờ thì  

“Tóc Thầy đã bạc trắng 
 Tóc trò nhuốm muối tiêu 
 Đã bao mùa mưa nắng? 
 Buồn vui trải đã nhiều … 

Tôi càng thấy thương cô nhiều hơn. Ngôi nhà  bên cạnh trường, nơi cô sống nhiều năm với đầy ắp 
yêu thương và kỷ niệm, nay đã bị san bằng. Cô dùng khoảng tiền mà người ta đã hỗ trợ khi nhà bị lấy 
lại cộng với tiền cô dành dụm để có được một ngôi nhà trong hẻm. Và cô đã bằng lòng như thế để 
sống bình yên tự tại với cuộc đời. Lưng cô đã oằn cong theo năm tháng, chân cô đã yếu theo thời 
gian, nhưng lúc nào cô cũng minh mẫn, giọng nói cô vẫn sang sảng như ngày nào. Học trò ruột đến 
thăm cô vẫn nhớ tên từng đứa … .ý chí cô vẫn mạnh mẽ dù đã qua tuổi bát tuần. 
Cô vẫn là gương sáng cho bao thế hệ học trò. Cô luôn muốn gìn giữ trọn vẹn kiến trúc của ngôi 
trường năm xưa cùng hình ảnh của những tà áo dài trắng ngày nào. Ngược lại hình ảnh của cô sẽ 
không bao giờ phai mờ trong ký ức chúng ta! 

Cựu Hiệu Trưởng Bùi Thị Lắm 

Cô Hiệu Trưởng Bùi Thị Lắm là cựu nữ sinh trường Áo Tím. 
Thời bấy giờ nữ sinh vào trường này phải là con nhà giàu có 
hoặc quyền chức và cô đã có cả hai lợi thế đó. Cô là Giáo Sư 
Pháp Văn của TrườngGia Long, sau làm Hiệu Trưởng trường 
Lê văn Duyệt, rồi trở lại Gia Long làm Hiệu Trưởng trong 3 
tháng. 
Cô là người miền Nam, vui tính, nhẹ nhàng và ôn hòa. Phu 
quân của Cô nguyên là Chánh Thanh Tra Tổng Nha Ngân Khố. 
Năm 1997 ông qua đời, cô sống với người con trai út. Con gái 
lớn định cư ở nước ngoài, ít khi về thăm. 
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Năm 2011 cô bị tai biến phải vào bệnh viện. Khi xuất viện Cô nằm một chỗ gần một năm trời. Cô có 
nhiều bạn bè đồng nghiệp và học trò thăm viếng nhất. Cô rất dễ thương, luôn chủ trương dĩ hòa vi 
quí. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các nơi gọi đến để hỏi thăm Cô. Nhất là lúc cô ngã 
bệnh. Các cựu đồng nghiệp và học trò nhiều thế hệ từ Úc, Mỹ, Pháp, Đức, Canada khi về VN đã đến 
thăm hoặc gửi quà cho cô để bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo. 

Cựu Hiệu Trường Phạm Văn Tất 
 (khuê danh Võ Bạch Cúc) 

Hành Trình Trăm Năm 

Là học trò cô đã hơn 40 mươi năm nhưng chúng tôi chỉ 
mới biết khuê danh cô từ vài năm gần đây. Cô Bạch Cúc, 
Cô Tỵ, Cô Bình Mi nh đều xuất thân từ trường Marie 
Curie. Sau khi lập gia đình thì cô lấy tên chồng; Madame 
Phạm Văn Tất. Thời đó có nhiều giáo sư cũng dùng tên 
chồng như: Bà Phạm Quỵ, Bà Đỗ Nhự, Bà Nghiêm Phú 
Phi, Bà Tôn Thất Cảnh, Bà Văn Đình Hy … . 
Năm 1960 Cô từ Pháp về và được bổ nhiệm về Gia Long 
dạy Vạn Vật. Năm 1969 lên làm Hiệu Trưởng và ở 
cương vị này cho đến năm 1975. 

Thầy Phạm Văn T ất là Tiến S ĩ Dược Khoa, Đại Học 
Montpellier (Pháp). Thầy là nguyên Giám Đốc Phòng Vệ Sinh Thực Phẩm và Độc Chất Viện Pasteur 
Sài Gòn và có rất nhiều công trình nghiên cứu. Hiện nay Thầy Cô đã nghỉ hưu và sống êm đềm hạnh 
phúc bên nhau. Thầy vẫn viết sách về sức khỏe, cô chăm sóc cháu. Cuối tuần Thầy Cô cùng vào thư 
viện. Tính Cô ít nói và thường không dùng từ hoa mỹ mà ngược lại lời nói cô rất đổi chân tình. 
Giọng nói Cô êm dịu tưởng chừng như chưa giờ cãi nhau hay lớn tiếng với ai. 

Đó là những gì tôi đã thấy được từ ba vị Giáo Sư có cùng một năm sinh 1929 và lần lượt đảm nhiệm 
chức vụ Hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học Gia Long của chúng tôi. Đã qua bao nhiêu năm tháng, 
tình cảm tôi dành cho quý Cô vẫn chiếm trọn một ngăn trang trọng trong trái tim tôi. Với sự biết ơn 
sâu sắc những người đã dạy dỗ uốn nắn tôi, dù chỉ có 7 năm thôi, tôi viết bài này để tri ân Thầy Cô, 
cũng để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Áo Tím Gia Long và cũng để đánh dấu 40 năm tôi 
rời xa mái trường yêu quý. 
Saigon Tháng Chín 2012 

Lê Thị Hơn 
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     Trường Gia Long năm 1920 

G.S Châu thị Ngọc Minh 

Tôi viết lại những chi tiết về ngôi trường xưa thân yêu nầy theo lời kể lại  của Mẹ tôi và các
thân hữu của người(đã qua đời) kết hợp với ký ức của tôi sau gần hai mươi năm hết là học trò(1953-
1960) lại là cô giáo của nhà trường(1962-1973), cùng tham vấn quý Giáo sư Gia Long kỳ cựu và dựa 
theo các trang hồi ký  của chị bạn áo tím vong niên  là chị Nguyễn thị Hương( GL 47-51). Chị 
Hương đến Úc khoảng cuối năm 1998 và gia nhập Hội Ái hữu cựu nữ sinh Gia Long Úc Châu  năm 
2002. Chị là hội viên cao tuổi nhất, khi đến với hội là đã qua tuổi thất thập. Chị sang Úc thăm con 
trai, ở được vài năm, chị suy yếu dần và trở về Việt Nam độ nửa năm thì từ trần. Trước khi trở về quê 
nhà, chị gởi tôi một tập nhỏ hồi ký và dặn dò khi nào Hội ra Đặc san thì cố gắng viết một vài bài về 
trường. Từ lúc Chị ra đi đến nay đã gần tám năm, Hội chưa phát hành thêm một Đặc san nào, có lẽ vì 
thế mà hương hồn chị đã phù hộ cho Hội Úc Châu được trúng tuyển tổ chức Đại hội Gia Long Thế 
giới kỳ VI - 2013, cùng là  kỷ niệm một trăm năm ngày đặt viên đá đầu tiên thành lập ngôi trường Áo 
Tím- Gia Long (1913-2013). Vậy có thể nói, lời ủy thác của bà chị áo tím vong niên năm nào, nay đã  
có đủ cơ duyên để tôi thực hiện, chắc chị cũng được mỉm cười nơi bên kia thế giới. 

Qua sách báo, chúng ta được biết, từ năm 1908, một số nhà trí thức và báo chí miền Nam Việt Nam 
(lúc đó nước ta còn thuộc Pháp) đề xướng việc mở mang giáo dục cho phụ nữ, rồi viết thỉnh nguyện 
thư gởi chính quyền địa phương, xin lập một ngôi trường đa cấp từ Mẫu giáo đến Tiểu học và Trung 
học dành riêng cho nữ giới. 

Năm 1909, đơn thỉnh nguyện được chấp thuận , nhưng chưa có ngân khoản.  

Phải đợi tới tháng 11 năm 1913, ngôi trường mới bắt đầu được xây cất trong một khu đất rộng trên 
đường Legrand de la Liraye, tại thành phố Sài Gòn ,lễ đặt viên đá đầu tiên được chủ toạ bởi Toàn 
Quyền Pháp tại Đông Dương là Albert Sarraut.  
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Năm 1915, sau khi hoàn tất phần kiến trúc đầu tiên, gồm một dẫy nhà hai từng lầu, nhìn ra cổng 
trường là đường Legrand de la Liraye, sau nầy  là đường Phan Thanh Giản và nay là đường Điện 
biên phủ, chính quyền Roume liền cho tổng khai giảng trường.Ban Tổ chức đề nghị các nữ sinh đồng 
mặc áo dài màu Tím trong ngày lễ khai giảng. Lúc đầu Trường chỉ có cấp Tiểu học, tổng số  42 trò, 
gồm các nữ sinh ở Saigon và các vùng phụ cận.         

Năm 1918, dãy kiến trúc thứ hai cũng hai tầng lầu được cất song song với dãy đầu tiên , trông ra phía  
đường Ngô Thời Nhiệm ( mặt sau của trường). Cách hai dãy là sân cỏ rộng dùng làm sân chơi,chia 
làm hai bên bởi con đường dẫn từ văn phòng đến dãy nhà kho.Trường bắt đầu nhận nội trú, tầng lầu 
mới nầy dành làm phòng ngủ cho các nữ sinh.Tầng dưới là dẫy nhà  gồm có nhà ăn ,nhà chứa đồ, nhà 
giặt, nhà bếp cho dân nội trú. Ngoài ra còn có lớp dạy nữ công , gia chánh và một bịnh thất ,dãy nầy 
cất sát tường rào phiá đường Ngô thời Nhiệm ,cách dãy mới nầy bằng một sân cỏ.  

Năm 1922 Toàn quyền Albert Sarraut cho mở cấp Trung học với tên Trường là “Collège des jeunes 
filles indigènes” (Trường Trung học cho nữ sinh bản xứ). Dân mình ít ai biết tới cái tên tây này, họ 
chỉ gọi một cách trân trọng là “ Nữ Học đường’’. 

Theo qui định của nhà trường trước đây thì trong khuôn viên trường học sinh chỉ cần mặc đồng phục 
đi học áo bà ba trắng, quần trắng hay đen ,chân đi xăng đan,dép . Nhưng  Hội đồng quản trị quyết 
định  chọn màu tím làm màu  áo dài  lễ phục cho các nữ sinh, vì màu tím là màu biểu tượng  cho 
những đức tính  kín đáo - đoan trang - khiêm tốn của người phụ nữ Việt Nam. Những đức tính này 
còn nằm trong  truyền thống giáo dục về đức hạnh cho nữ sinh của trường, từ các thế hệ đàn chị Áo 
Tím cho tới các thế hệ đàn em áo trắng Gia Long .Các nữ sinh đồng phục áo dài tím chỉ xuất hiện 
ngoài đường phố trong những dịp Lễ lạt công cộng ( hiếm có)và thường hơn vào những chiều chủ 
nhật hay chiều thứ năm, các nữ sinh nội trú vì không được Phụ Huynh rước về nhà, đã được các cô 
Giám thị  hướng dẫn đi  dạo mát . Các cô nữ sinh  nhu mì,e thẹn, những tà áo tím  thướt tha bay trên 
đường phố đã được dân chúng biết tới và mến mộ, từ đó họ đặt tên cho trường Ta là“Trường Áo 
Tím”, nghe thật giản dị nhưng cũng thật trìu mến.Có nhiều nữ sinh thích mặc áo tím đi học, nên mặc 
áo dài tím bên ngoài áo bà ba đồng phục, để rồi đến trường thì cổi áo dài cất vào cặp. 

Bà Lagrange là vị Hiệu Trưởng đầu tiên của cấp Trung học từ lớp sáu đến lớp chín, ngày xưa gọi là 
năm thứ nhứt, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư. Nữ sinh phải thi tuyển vào năm thứ nhứt, mỗi 
năm họ phải thi đậu kỳ thi cuối cấp mới được lên lớp. Trường dạy theo chương trình Pháp, các môn 
học đều bằng tiếng Pháp và hầu hết đều do các Giáo sư người Pháp đảm trách, chỉ có vài vị Giáo Sư 
người Việt, đó là bà Phạm thị Mỹ dạy Toán, Bà Trần văn Đôn dạy Pháp văn, Cô Nguyễn thị Châu 
dạy Sử Địa  và bà Phan thị Của dạy Việt văn. Ngoài giờ Việt văn ra( hai giờ mỗi tuần) các nữ sinh 
bắt buộc phải nói tiếng Pháp. 

Năm 1926 xẩy ra biến cố học sinh các trường từ Bắc,Trung chí Nam kêu gọi để tang  và  tham gia 
biểu tình trong dịp  tang lễ  nhà cách mạng Phan Châu Trinh, một số nữ sinh Áo Tím bị bắt và bị 
đuổi học.  

Ta cũng nên biết sơ qua là thời Pháp thuộc, Nam Kỳ có 21 tỉnh, Sài Gòn là Thủ phủ, Hà nội là Thủ 
đô; Lycée Pétrus Ký là trường duy nhất và lớn nhất Nam Kỳ có hệ thống Trung học  (thi bằng Thành 
Chung gọi là Diplôme) và hệ Tú Tài. Tỉnh Cần Thơ có Collège Cần Thơ, tỉnh Mỹ Tho có Collège  le 
Myre   de Vilers. Cả hai trường trên đều dành cho nam sinh, chỉ có trường Áo Tím Saigon  là cho nữ 
sinh, ba trường nầy chỉ có đến năm thứ tư thi bằng Thành Chung,  sau đó muốn học tiếp để thi Tú tài 
thì phải thi tuyển vào Lycée Pétrus Ký, học sinh nam nữ học chung.Bốn trường kể trên đều học theo 
một chương trình do nhà nước Pháp thảo ra, học sinh học hai nền văn hóa song song : văn học Pháp 
và văn học bản xứ. Người Pháp họ gọi chung các trường Ta là “Franco indigène”, để phân biệt với 
các trường Chasseloup Laubat, Marie Curie, gọi là Trường Tây, chương trình học của họ hoàn toàn 
giống bên Pháp. 
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Năm 1940, vào thời thế chiến thứ hai, quân đội Nhật chiếm đóng trường trong dịp học sinh nghỉ hè, 
trường phải tạm dời qua trường Đồ Chiểu ở Tân Định. Sau khi quân đội Nhật rút lui, trường lại bị 
quân Anh xử dụng làm trại lính. 

Năm 1946 trường bỏ bậc Tiểu học, chỉ còn Trung học bốn năm (Đệ nhất cấp) và đổi tên là Collège 
GIA LONG. Hồi này, trường có bốn lớp năm thứ nhứt A,B,C,D; năm thứ hai, năm thứ ba ,năm thứ tư, 
mỗi cấp chỉ có hai lớp.  

Năm 1947,trường dọn về nơi cũ, nhưng học sinh chỉ học dãy ngoài  đầu tiên ,ra vô một cửa duy nhất 
là cổng trước vì quân Anh còn mượn dãy sau .Cuối năm 1947 quân Anh trả trường, vị Hiệu Trưởng 
mở chiến dịch quyên góp và xin chính phủ tài trợ tài chánh để sửa chữa trường ốc, trường lấy thêm 
bán trú, rồi  nội trú.   

Năm 1949, số nữ sinh tăng cao, dãy lớp học hai tầng phía đường Bà Huyện Thanh Quan (Pierre 
Flandin)  được xây thêm. Năm nầy, có phong trào sinh viên học sinh nổi lên biểu tình bãi khóa chống 
Pháp, trường bị nhà cầm quyền bắt tạm thời đóng cửa, từ đó một số học sinh “xếp bút nghiên” vô 
bưng biền, một số qua Trường Marie Curie hay lên Đà Lạt học , các gia đình giàu có thì gửi  con đi 
học bên Tây. Cũng trong năm nầy trường mở  thêm phòng thí nghiệm nằm ở tầng trệt của dãy lớp 
phía đường Bà Huyện Thanh Quan.  

Năm 1950 là năm đáng ghi nhớ, trường được mở cửa lại và quyền điều hành về tay người Việt Nam. 
Vị Hiệu Trưởng đầu tiên là Cô Nguyễn thị Châu, nguyên là cựu nữ sinh của trường.  

Các vị Hiệu trưởng người Pháp trước đó là Bà Lagrange, Bà Lorenzi, Bà Pascalini , Bà Saint Marty, 
Bà Fourgeront, Bà Malleret và Bà  Dubois.  

Năm 1951-1952, chương trình Việt được thay thế chương trình Pháp. Học sinh phải học hai sinh 
ngữ, mỗi tuần học 7 giờ sinh ngữ Pháp và 3 giờ sinh ngữ Anh, 3 giờ Việt văn, 1 giờ Lý, 1 giờ Hóa, 1 
giờ vạn vật, 1 giờ nữ công, 1 giờ dưỡng nhi gia chánh, 1 giờ vẽ, 1giờ Sử, 1 giờ Điạ lý, 1 giờ âm nhạc, 
1 giờ thể dục, 1 giờ công dân giáo dục, tất cả môn  học đều bằng tiếng Việt, trừ môn sinh ngữ, vị chi 
là 24 giờ mỗi tuần.  Trong năm nầy, nữ sinh được khuyến khích mặc áo dài đi học nhưng không bắt 
buộc đồng phục, miễn đừng mặc áo màu sặc sỡ , bông hoa loè loẹt. 

Trường bắt đầu mở Trung học Đệ Nhị cấp ( thi Tú tài ) nên Collège Gia Long được đổi thành Lycée 
Gia Long. Trường mở đệ thất từ đệ thất A, B, C…..E,F. 

Cũng năm nầy Bà Huỳnh hữu Hội thay thế cô hiệu trưởng Nguyễn thị Châu. 

Niên khoá 1953-1954, nữ sinh từ các tỉnh lên Sài gòn thi vào trường Gia Long càng ngày càng tăng, 
trường mở đến 9 lớp Đệ Thất theo thứ tự: A,B,C,D,E,F,G,H,I và xếp lớp theo tuổi tác. Các lớp A,B,C 
gồm các  nữ sinh cao tuổi sinh năm 1936,1937, 1938. Các lớp D,E,F tuổi nhỏ dần, G,H,I thì phần lớn 
đúng tuổi được dự thi (1942).Vì trong thế chiến 39-45, học sinh không được an ổn học hành, nên tuổi 
thi tuyển vào Đệ Thất được nới rộng. Ai trúng tuyển vào đệ thất từ hạng 1 đến hạng 50 được chính 
phủ cấp học bổng, nhưng cũng còn xét theo hoàn cảnh tài chính gia đình. 

Tháng 7-1954 xẩy ra biến cố Hiệp định Genève chia hai đất nước, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. 
Miền Bắc thuộc nhà cầm quyền Cộng sản, miền Nam thuộc chính phủ Quốc gia Cộng Hòa.Trường 
Nữ Trung học Trưng Vương di cư vào Nam ở đậu Trường Gia Long . Gia Long học buổi sáng , 
Trưng Vương học buổi chiều. ( chỉ một năm ) 

Cuối năm 1954, lễ phục áo tím được thay thế bằng lễ phục áo trắng. Dù không bắt buộc nữ sinh mặc 
đồng phục đi học, nhưng trên hò áo phải cài phù hiệu bằng kim loại có hoa mai vàng và có tên trường 
là NỮ TRUNG HỌC GIA LONG thay cho Lycée  Gia Long (vì ông Ngô Đình Diệm đã Việt hóa). 
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Điều đáng ghi nhớ là thuở bấy giờ trường được bao quanh bởi bốn con đường :mặt tiền trường là 
đường Phan thanh Giản,tên vị trung thần đã tuẫn tiết vì nước, mặt sau trường là đường Ngô thời 
Nhiệm, cũng là tên một vị anh hùng, bên hông trái là đường Bà Huyện Thanh Quan, tên một nữ sĩ 
triều Nguyễn, bên hông phải là đường Đoàn thị Điểm, tên của một nữ sĩ tài giỏi ứng đối hay nhanh, 
sứ Tàu phải chịu thua.    

Niên khóa 1955-1956, trường bắt đầu  mở khóa dạy Judo.Các lớp được đổi thành B1, 
B2, B3…..B7, B8, B9 thay cho A,B,C…( ví dụ : đệ ngũ E thành đệ ngũ B5, đệ ngũ G thành đệ ngũ 
B7..)  

Niên khóa 1956-1957 là niên  khoá cuối cùng của chương trình chuyển tiếp từ Pháp qua hẳn chương 
trình Việt.Sau niên học nầy, học sinh trung học đệ nhất cấp(bắt đầu từ đệ thất) chỉ chọn một sinh ngữ 
Anh hay Pháp mà thôi ,. để rồi sẽ được chọn thêm một sinh ngữ nữa ở bậc trung học đệ nhị cấp( bắt 
đầu đệ tam tức lớp 10 ngày nay).  

Cũng trong niên học nầy, sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, nữ sinh Gia Long phải đậu hạng 
bình thứ trở lên mới  đương nhiên lên đệ tam, đậu hạng thứ thì phải qua cuộc thi tuyển với các nữ 
sinh tư thục đậu hạng thứ vào đệ tam trường Gia Long. Nữ sinh Gia Long biểu tình dâng kiến nghị 
phản đối mạnh, nên lệ thi nầy chỉ áp dụng có năm 1957.      
Cuối năm 1957, áo dài lễ và áo mặc đi học hằng ngày là màu trắng, màu biểu tượng cho tuổi học trò 
trong trắng, hồn nhiên.  

Năm 1959- thời Đệ Nhất Cộng Hòa, áo dài lễ  màu trắng được thay thế bằng màu xanh da trời (thiên 
thanh) cho toàn thể  nữ sinh các Trường Trung học công lập miền Nam. Để khuyến khích việc tiêu 
dùng hàng tơ lụa nội hóa, áo dài lễ  được đề nghị may bằng lụa nội hóa., trường thầu chọn màu lụa, 
mình lụa, cho đồng nhất, mua và phân phối lại cho học sinh. Áo màu xanh chỉ mặc trong những ngày 
Lễ Lạt và mỗi sáng thứ hai làm lễ Thượng Kỳ, còn  hằng ngày các nữ sinh vẫn mặc đồng phục áo 
trắng đi học. 

Cuối năm 1963, sang  thời Đệ Nhị Cộng hòa, áo dài lễ  màu trắng được dùng trở lại, áo lễ 
màu xanh chẳng thường dùng nên ít người nhớ tới.  

Năm 1964 trường dẹp nội trú, các dãy phòng ngủ được sửa thành lớp học, tổng số lớp của trường hồi 
này gồm 55 lớp  học buổi sáng: từ Đệ Tứ đến Đệ Nhất ( lớp 9 đến lớp 12 bây giờ) và 45 lớp buổi 
chiều: từ Đệ Thất đến Đệ Ngũ (lớp 6 đến lớp 8 bây giờ). Vì không còn nội trú, trường mở thêm được 
một số lớp học mới phiá dãy lầu đối diện đường Phan thanh Giản và phiá lầu đối diện đường Ngô 
thời Nhiệm, cùng Thư viện kế bên bịnh thất. Thư viện được hoàn chỉnh năm 1965. 

Năm 1966 trường mở rộng phòng thí nghiệm Lý Hóa-Vạn vật. Năm nầy có sinh họat tự phát triển 
trường ốc, các nữ sinh và cả giáo sư trẻ đều tham gia xây hàng rào bằng gạch dài theo đường Bà 
Huyện Thanh Quan, hàng rào cách vách tường dẫy lớp học khoảng một thước và cao độ một thước 
hai, để ngăn chận sự quấy phá ồn ào của bàng dân thiên hạ tụ tập bên ngoài cửa sổ lớp mỗi khi sắp 
đến giờ tan trường.   

Năm 1968, hồ bơi được xây trong sân thể dục phụ trước dãy lớp mới và thư viện. 
Từ năm 1951 đến tháng Tư năm 1975, Trường Nữ Trung học Gia Long được điều hành bởi các vị 
Hiệu Trưởng: Cô Nguyễn thị Châu, Bà Huỳnh Hữu Hội, Bà Nguyễn Thu Ba, Cô Trần thị Khuê, cô 
Trần thị Tỵ và Bà Phạm văn Tất 
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              Trường Nữ Trung Học Gia Long trước năm 1975 

Từ ngày thành lập ngôi trường ÁO TÍM – GIA LONG đến nay đã 100 năm trôi qua, cũng là một 
trăm năm đầy biến động trong lịch sử nước nhà. Biết bao người trong chúng ta hay trong  gia đình 
chúng ta đã từng là nạn nhân, nếu không cũng là chứng nhân của bao cảnh bể dâu, vật đổi sao dời. 
Nhưng lạ thay những ai đã từng một thời là nữ sinh Trường ÁoTím – Gia Long, dù nay lớn, nhỏ bao 
nhiêu tuổi, đang ở quê nhà hay phương trời tự do nào, vẫn hằng ôm ấp trong tim kỷ niệm về các 
Thầy Cô, các bạn bè và ngôi trường yêu dấu xưa, với niềm tự hào là mình đã được xuất thân từ ngôi 
trường nữ nổi danh trong nước ấy, nơi đã có một truyền thống giáo dục vừa nhân bản: Tiên học lễ 
hậu học văn, tôn sư trọng đạo, nhân nghĩa lễ trí tín...; vừa khai phóng qua lịch sử, văn học nước 
ngoài, nhất là nước Pháp. Từ đó đã đào tạo cho ta thành  người  tri thức và có nhân cách; khi ra đời, 
nếu không làm được gì lớn lao thì ít ra cũng là người mẹ hiền, vợ đảm góp phần xây dựng hạnh phúc 
gia đình, và là người công dân tốt cho xã hội. 

GS Châu Thị Ngọc Minh 

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, 
tôi sẽ ở đó mãi mãt 
If there  ever comes a day when we can’t be together, keep me in your heart, I’ll 
stay there forever. 
A.A. Milne 

Hành Trình Trăm Năm 
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TThhờờii  NNữữ  SSiinnhh  TTrruunngg  HHọọcc  GGiiaa  LLoonngg

Tôi ra trường Collège Gia Long năm

1951,sau khi đậu bằng Diplôme (Diplôme 
D’études Primaires complémentaires 
indochinoises) viết tắt DEPCI. Nay nửa thế kỷ  
đã trôi qua mà những kỷ niệm về ngôi trường, 
về quý vị Giáo Sư, quý cô Giám Thị và các bạn 
cũ thân thương vẫn còn in sâu đậm trong ký ức 
tôi. Tôi rất trân trọng quyển Album và cũng là 
quyển Lưu bút ngày xanh của thời kẹp tóc, lâu 
lâu lật Album ra xem mà bồi hồi xúc động. Giờ 
đây chúng tôi, tuổi cổ lai hy, phơ phơ đầu bạc, 
kẻ còn người mất. Người còn, kẻ ở lại Việt 
Nam, người ra đi tứ tán quê người. Tôi đang 
tạm dung nơi xứ Úc, hồi tưởng lại thời nữ sinh 
Trung học Gia Long, ôi ! thời ấy nay còn đâu? 

Tôi thi đậu vô Gia Long năm 1947, được điểm 
cao, có học bổng ; trường tuyển vào bốn lớp 
năm thứ nhứt, các lớp trên có đến năm thứ tư, 
mỗi cấp chỉ có hai lớp. Vào lúc nầy quân đội 
Nhật còn mượn dãy sau, học sinh chỉ học dãy 
trước (từ cổng trường chính vào), trường chưa 
có dãy lớp phía đường Bà Huyện Thanh Quan, 
chưa có hồ bơi... Hiệu Trưởng lúc đó là bà 
Malleret, Hiệu Phó cũng là người Pháp ; tất cả 
Giáo Sư đều là người Pháp hay Việt và thuộc  
phái nữ.Tuy vậy, trường cũng có một nam Giáo 
Sư, đó là Giáo Sư Dưỡng dạy môn Toán mà lúc  
trước Thầy là Thanh Tra Tiểu học. Sau đây tôi 
nhớ lại được gì sẽ tuần tự kể lại về quý vị Giáo 
sư kính mến của chúng tôi, mà hiện tại không 
biết còn ở trên thế giới ta bà nầy  nữa hay 
không? 

Môn Việt văn thì có cô Năm Lành dạy các lớp 
năm thứ nhứt và năm thứ nhì, cô tốt nghiệp 
trường Sư Phạm Hà Nội, nên cô hay kể chuyện 
về đời sống ngoài ấy, về người Hà Nội. Tiếp 
đến là Cô Năm Của, cô dạy các lớp năm thứ ba,  
năm thứ tư, Cô dạy trường nầy từ hồi còn gọi 
là“Nữ học đường”, mới có những lớp ở bậc 
Tiểu học. Cô dạy ba thế hệ: đời bà, đời con, rồi 
đời cháu. Quê cô vùng Long Xuyên, cô hay kể 
về đời sống ở thôn quê, về các cách đánh bắt cá 
mà tôi rất thích. Tôi còn được nghe các em học 
sau tôi kể lại rằng, khi cô Năm nghỉ hưu rồi, 
thỉnh thoảng cô nhớ trường lại ngồi xe cyclo 
tìm tới ; đến lớp nào có giờ Việt văn là cô đề 
nghị vị Giáo Sư phụ trách giờ nghỉ dạy để Cô 
thay thế ; mỗi khi cô tới là không khí trường ồn 
ào náo nhiệt. 

Môn Pháp văn do Bà Đởm, Bà Đôn phụ trách 
lớp thấp, Bà Biberon, Bà Dubois đảm nhiệm 
lớp cao. Mới vô chúng tôi học với Bà Đôn. Bà 
tốt nghiệp trường Sư Phạm bên Pháp, chúng tôi 
ít khi nghe Bà nói tiếng Việt, mà có nói chút 
chút thì lơ lớ như người ngoại quốc. Lớp kế 
tiếp, tôi học với Bà Biberon, bà là Giáo Sư vẽ ở 
Pháp, qua đây bà dạy Pháp văn. Lúc nào bà 
cũng cầm phấn, vừa đọc chính tả (dictée) vừa 
vẽ, trong tic tắc là đã có bức tranh minh họa 
bài. Lên lớp cao hơn, tôi học với Bà Dubois, bà 
thích gọi tên chúng tôi bằng tiếng Pháp dịch từ 
tên Việt ; tôi nhớ một bửa nọ bà đọc tên từng 
học sinh và bảo chúng tôi dịch ra tiếng Pháp. 
Những tên dễ dịch, chúng tôi nói liền, thí dụ 

36



như Hương (parfum), Hường (rose), Mùi 
(odeur), Hoa (fleur) ,Cúc (chrysanthème) v.v... 
Trò nào có tên chữ Hán, chúng tôi suy ra nghĩa 
tiếng Việt rồi dịch, thí dụ: Quân (vua=roi), 
Nguyệt (mặt trăng=lune), v.v..Thường thì các 
Giáo Sư người Pháp gọi tên chúng tôi bằng số 
ghi theo mẫu tự trong sổ. 

Môn Lý Hóa (chimie, physique) Bà Ravinetti 
phụ trách, bà dạy đủ cấp lớp, rất nghiêm khắc, 
nét mặt lạnh như tiền. Tới giờ Lý Hóa, chúng 
tôi xuống phòng thí nghiệm, ngồi khoanh tay, 
im phăng phắc. Tên nào “được” gọi đem tập 
lên đứng trả bài, nếu không thuộc hay trả lời 
sai, bà tỉnh bơ cho “cây gậy” (1 điểm) hoặc 
cho” ăn hột vịt”( zero) rồi trả tập nhẹ nhàng 
kèm theo câu “ je vous remercie”( tôi cám ơn 
trò). Nếu thuộc bài được điểm tốt, Bà khen giỏi 
chứ không tặng cho tiếng “cám ơn” . 

Hành Trình Trăm Năm 

Môn Luân Lý (Morale) cô Emélie Võ Thành 
giảng dạy, cô còn trẻ mới ra trường, luôn đeo 
cặp kính đen. Cô xem chúng tôi như bạn, vóc 
người Cô cao ráo, xách cái cặp da, tướng đi 
cứng ngắc, chúng tôi đặt tên riêng cho cô là 
“Củi”. Mỗi lần tới giờ cô, còn đứng sắp hàng 
chưa vào lớp, thấy cô đi xa xa  là chúng tôi xù 
xì” Củi tới, Củi tới”. 

Môn Nội Trợ và Phép Nuôi Trẻ Con (sau gọi là 
Gia Chánh và Dưỡng nhi -Enseignements 
Ménagers- Puériculture) do Bà Henriette Trần 
phụ trách. Ông xã bà là người Pháp, nhà binh, 
luôn mặc quân phục, tự lái xe Jeep đưa đón bà. 
Bà là người Việt nhưng không mặc áo dài chỉ 
mặc đồ đầm đi dạy, người bà hơi thấp nhỏ thó, 
rất chăm sóc về trang sức và sắc đẹp. Bà không 
bao giờ rớ tới cục phấn, bà nói năng rất nhỏ 
nhẹ khi giảng bài. Khi trò nào không thuộc bài, 
bà không nhăn nhó, thản nhiên trả tập lại lịch 
sự nhẹ nhàng, còn kèm theo nụ cười tươi nữa. 

Môn Sử Địa (Histoire, Géographie) Bà 
D’Argence dạy. Đáng lẽ môn nầy hấp dẫn, học 
vui, nhưng Bà thầy dạy dưỡng sức lắm, khỏi 
cần soạn bài, cứ nhìn sách vừa đọc vừa giải 
nghĩa sơ sơ. Bà bảo chúng tôi lật sách ra dò 
theo, cầm viết chì làm dấu ngoặc những dòng 
nào và ghi những số trang nào về học. Bài dài, 
học ngất ngư muốn nín thở. Khi lên trả bài, trò 
nào đọc một hơi thuộc lòng là được điểm cao 
lắm, lối dạy như Bà chúng tôi chán ơi là chán. 

Môn thể dục, Cô Anh còn trẻ nhưng hơi 
nghiêm, phụ trách đủ lớp. Chúng tôi phải mặc 
quần đùi đen, áo blouse, chân đất. Hồi nầy 
chúng tôi mặc áo lá lót ở trong, cô bắt chúng 
tôi tới giờ tập phải mặc xú cheng. Tuổi vừa mới 
”nhú nụ” chúng tôi mắc cỡ không chịu thay, 
lần nào cô cũng nhắc, hăm phạt nhưng chúng 
tôi nhứt định không nghe. 

Môn Toán Giáo Sư Dưỡng dạy, đặc biệt ông là 
người Bắc và là nam Giáo Sư duy nhất ở 
trường. Ông rất dễ, không tức giận, không rầy 
la ai khi tên nào lên bảng mà không thuộc bài 
hay không giải bài toán được, có khi ông còn 
nói đùa cho vui nữa. Vì thế giờ Toán chúng tôi 
không sợ, mà còn gọi ông là ‘Bố’. Ngược lại, 

Cô Tư Mỹ cũng dạy Toán nhưng Cô quá khó, 
hay để ý chú trọng về hạnh kiểm của nữ sinh, 
hay rầy chúng tôi nhiều nhất. Tới giờ học Toán 
với Cô, nhìn cặp mắt Cô như trừng trừng là 
chúng tôi sợ sệt. Cả lớp đều kẹp tóc, chỉ có hai 
trò uốn tóc, nhưng Cô không thích, cứ nói hoài. 
Khi sắp hàng vào lớp, các cô Giám Thị trông 
coi chúng tôi về trật tự, nhưng Cô để ý, không 
cần là học trò  lớp Cô, thấy tên nào đi kéo chân 
hơi xà lết, là Cô bắt đứng lại rầy liền. Cô dạy: 
con gái phải ý tứ khi đi đường xa, nhớ đem 
theo kim chỉ, nhứt là kim tây lỡ áo quần có bị 
sút đường chỉ hay bị sút nút, có kim tây ghim 
lại cũng đỡ. Cái ý nầy rất hay, tôi nghe và làm 
theo cô luôn tới già. Về tâm lý, cô nói, con gái, 
nhứt ở miệt vườn, trong nhà mẹ mình đầu tắt 
mặt tối, cho con lên thành phố học, chừng về 
nhà, đừng ỷ mình là gái có học mà kiêu căng , 
õng ẹo, nên bỏ tật xấu đó, phụ mẹ làm việc nhà. 
Còn một vị Giáo Sư nữa dạy vẽ mà tôi đã quên 
tên. 
Tóm lại, vì học theo chương trình Pháp, các 
môn học đều dùng tiếng Pháp, quí vị Giáo Sư 
dù là người Việt nhưng ít nói tiếng Việt với học 
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sinh, chúng tôi chỉ nói tiếng Việt với nhau ở 
giờ chơi, nhưng rất ít vì phải nói tiếng Pháp 
cho quen. 

Tôi còn nhớ hằng năm tới lễ Noel tức lễ Giáng 
Sinh, chúng tôi đậu tiền mua quà tặng các Giáo 
Sư Đầm. Tính tới bàn lui, chúng tôi hay mua 
quạt đồi mồi và những bó hoa tươi như hoa huệ 
, hoa glaieul  v.v...Cái nghịch lý ở chỗ, Giáo sư 
dạy môn chánh như Pháp văn, mỗi lớp, mỗi 
tuần nhiều tiết, thành ra phụ trách  ít lớp ; còn 
Giáo Sư dạy môn phụ như Sử Địa, Nội Trợ 
chẳng hạn, mỗi tuần chỉ một tiết nên phụ trách 
nhiều lớp.  Do vậy, dạy ít lớp được tặng quà ít, 
còn trái lại dạy nhiều lớp quà nhiều.. Người 
dạy không mệt có quà nhiều hơn người dạy 
mệt. Cô Tư không để ý điều nầy, nhưng Cô 
thấy có Bà sao mà được tặng nhiều bó hoa tươi 
quá, ôm không hết, học trò phải ôm phụ ra xe, 
nên Cô rầy chúng tôi: ”Người ta một mình 
mướn phòng chật hẹp mà các em tặng nhiều bó 
hoa quá, về nhà chỗ đâu mà để, nội hít cái mùi 
hoa cũng phải ngộp. Chắc Bà ấy sắp những bó 
hoa chung quanh, rồi nhảy vô chính giữa ngồi 
quá..Còn quạt đồi mồi, các Cô Đầm có phải cô 
dâu đâu mà tặng quạt?  Nghe Cô giải thích 
chúng tôi giật mình, đúng là tuổi vô tư lự, đâu 
biết chọn quà thực tế hơn, cứ tưởng thế  là 
đúng sở thích của người Âu Tây, cố lặn lội 
xuống những hiệu xịn dưới Catinat (Tự Do) 
chọn quà cho sang. 

Hành Trình Trăm Năm 

Đến Tết Ta thì chúng tôi mua bánh mứt chúc 
Tết các Giáo Sư Việt. 

Tôi cũng muốn nói qua về quý vị Giám Thị mà 
tôi còn nhớ, như có Cô Năm Hoằng, Cô Ba 
Mỹ, Cô Tư Ngọc, Cô Ba Đa, Cô Kính, Bà 
Đồng, Bà Trí. Các cô đều là cựu Giáo Viên 
ngạch Tiểu Học có bằng Diplôme. Các cô thay 
phiên nhau vô trường làm việc một ngày một 

đêm rồi về nghỉ một ngày một đêm. Ngoài ra 
trên văn phòng còn có Cô Ba Hợi, Bà Tý và 
một Thầy Thư ký mà tôi đã quên tên.  Bà Tý 
trước là Hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học Đồ 
Chiểu Tân Định. Có một cô nữa là cô Ba, 
nhưng vì cô là Pháp lai Trung hoa nên ai cũng 
gọi lén là cô Ba Chệt, cô luôn mặc Jupe, đi giày 
bata, tóc ngắn, có một sợi râu hơi dài mọc trên 
mụn ruồi to ở khoé môi, nhìn cô từa tựa đàn 
ông. Lúc trước, cô Ba gác cổng trường, sau có 
người thay thế . Cô Ba đứng tuổi, độc thân, thui 
thủi một mình, không thấy cô trò chuyện với ai. 
Khi trường có nội trú, học sinh nội trú như 
chúng tôi xuống phòng ngồi học bài vào buổi 
chiều, cô Giám Thị ngồi trên bàn trực ,cô nào 
cũng giữ trật tự gắt gao. Vào những hôm cô 
Giám Thị trực vắng, cô Ba Chệt xuống thế. 
Thấy cô, chúng tôi reo mừng vì cô dễ ơi là dễ, 
cô cứ ngồi ì nhìn xuống, mặc cho chúng tôi nói 
chuyện, cả những khi quậy phá cô,  cô cũng 
không rầy, hỏi gì cô cũng không trả lời, không 
nhích miệng như người tịnh khẩu ; chúng tôi 
tha hồ nói chuyện , tha hồ ăn vụng quà. 

Chuyện về quý Thầy Cô và quý vị Giám Thị 
trường Gia Long của thời sau thế chiến 39-45, 
tôi nhớ gì viết nấy, không tránh khỏi lộn xộn, 
xin độc giả niệm tình tha thứ. Tôi không biết 
còn tại thế bao lâu nữa, vì cuộc đời vô thường, 
sống thác chỉ tùy theo hơi thở ; sinh , lão, bịnh, 
tử biết đâu mà lường. Tôi nhờ cô bạn trẻ hơn 
tôi  là Cô Châu thị Ngọc Minh  hiện định cư tại 
Sydney Úc Châu giữ tập hồi ký nầy, khi nào có 
Đặc San Gia Long Thế giới tại Úc Châu thì 
soạn lại cho có thứ lớp gởi đăng giùm tôi, cho 
các đàn em được rõ một chút về trường của 
mình. 

Nguyễn thị Hương, Gia Long 51 

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không bằng số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ 
cười chứ không phải bằng nước mắt 

Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tear  
John Lennon 
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CUỘC HẸN TRĂM NĂM 

Ta không hẹn trăm năm cùng chúc thọ 
Nhưng với Gia Long, ước cuộc hẹn hò, 
Gặp lại nhau, mừng tuổi mái trường xưa, 
Một trăm năm cùng mưa chan nắng gội! 

Cảm ơn Gia Long trao cho xã hội, 
Những bậc nữ lưu tài đức song toàn, 
Những mẹ hiền, vợ quí thật đảm đang, 
Niềm kiêu hãnh cuả Thầy, Cô giảng dạy! 

Những ân sư Gia Long trăm năm cũ, 
Giờ đây đang thanh thản cõi vĩnh hằng! 
Gọi Gia Long trong thương nhớ vô vàn, 
Tên trường đổi, nghe âm thầm nuối tiếc! 

Đã “Gặp thời thế, thế thời phải thế” 
Lời người xưa gửi lại có sai đâu! 
Áo tím, áo trắng, Chị trước, Em sau, 
Tất cả là đồng môn sư, tỷ, muội . 

Gặp nhau đây, mừng Gia Long trăm tuổi, 
Cuộc hẹn trăm năm! Chỉ một lần thôi! 
Ta hướng về mái trường cũ xa xôi, 
Cùng hoài niệm, nhớ nhung thời hoa mộng! 

Với các Em còn dõi theo nghiên bút, 
Tương lai nhiều kỷ niệm một thời hoa, 
Trăm năm sau, thời gian nhẹ lướt qua, 
Gia Long có còn như trăm năm trước?! 

Hay cổng ngã, tường nghiêng, mái xưa đổ, 
Gia Long đành đón nhận những đổi dời?! 
Người Gia Long qua đây chợt ngậm ngùi, 
Không chờ Cuộc hẹn trăm năm như trước! 

Mang mối tình hoài, âm thầm cất bước, 
Nhớ Gia Long xưa, một thuở huy hoàng, 
Trong niềm cảm khái trước cảnh hoang tàn, 
Xin viết hộ tôi bài thơ hoài cổ! 

Nhân ngày Gia Long Thế Giới 
mừng Trường Gia Long 100 tuổi, 
do Hội Gia Long NSW, Úc Châu 
tổ chức tại Sydney 
Môt cựu nữ sinh Gia Long

Hành Trình Trăm Năm 
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Hành Trình Trăm Năm 

Thu Trang 
(Phan thị Lệ Hoa 
GL51-55) 

Niên khóa 51-52 tôi đậu vào đệ thất trường 
Trung-học Gia-Long. Đó là những lớp học 
chương trình Việt đầu tiên ở miền Nam. 
Trường có 7 lớp đệ thất từ lớp A đến lớp G. 
Chị Kim Lang đậu hạng 5 được xếp vào lớp E, 
tôi đậu đồng hạng thì vào lớp F. Năm sau 
nhiều học sinh đổi qua Marie Curie nên chỉ 
còn 6 lớp, từ A đến F. 

Những học sinh được trúng tuyển vào Gia-
Long đều là những “hạt gạo cội” từ các trường 
tiểu học khác ở miền Nam. Học sinh các lớp 
được phân chia đồng đều theo thứ hạng thi 
vào, nhưng các lớp E, F, G hình như sút kém 
hơn các lớp A, B? Cũng không hiểu sao nhiều 
đứa "khỉ khọt" lại tập trung vào lớp F của tôi. 
Nói vậy cũng oan cho mấy chị nhu mì hiền 
lành như chị La thị Hường, Nguyễn thị Lành, 
…. Nhóm hay làm "náo động" trong lớp và 
ngoài sân trường có mấy đứa: Dương Tuyết-
Ngọc, Đặng thị Tố-Nga, Nguyễn thị Kim-Huê, 
Nguyễn thị Thu-Hà, Nguyễn Ngọc Nga, Trịnh 
thị Tốt và … tôi. Năm đầu còn bà surveillante 
général (tổng giám thị) người Pháp rất gắt gao, 
hay đi rảo trong trường, cấm học sinh ngồi ở 
Parloir nói chuyện ồn ào. 

Các cô giám thị như Cô Thể, cô Tư…thì hiền 
khô, ít trừng phạt hoặc la rầy chúng tôi. Tôi 
nhớ cô Thân nhiều nhất vì cô là mẹ bạn Cúc-
Hoa, học chung hồi lớp nhất. Cô Thân người 
thấp, có da thịt, bước đi chậm chạp, ăn nói 
chậm rãi, phụ trách cộng sổ điểm 3 lớp E, F, 
G. 

Năm tôi học lớp Đệ Thất vị hiệu trưởng người 
Việt đầu tiên được bổ nhiệm: Cô Nguyễn thị 
Châu từng du học ở Pháp. Cô thường mặc áo 

đầm, đi giày cao gót, người nhỏ nhắn, trắng 
trẻo, gương  mặt  hiền  lành  với  vầng  trán 
cao thông thái. Tất cả học sinh Gia-Long đều 
khâm-phục cô. Thuở ấy chúng tôi đều nghe 
giai thoại đặc biệt về cô do mấy chị lớp trên kể 
lại: Khi xưa cô cũng là học sinh trường Gia-
Long. Một hôm cô bị bà Tư Mỹ (dạy Toán) 
gọi lên bảng, không rõ vì sao mà bà Tư nổi 
giận phán rằng: "Em học hành như vầy, sau 
nầy chỉ có nước đi bán khoai lang!" Tự ái bị 
tổn thương khiến cô quyết chí học. Sau khi tốt 
nghiệp cử nhân, cô về lại trường Gia Long dạy 
rồi làm hiệu trưởng. Cô vẫn tôn trọng thầy cũ 
là Cô Tư Mỹ. Chuyện nầy không biết là thật 
hay thêu dệt để đám hậu sinh noi gương Cô. 

Cuối năm tôi học lớp Đệ Lục bà Huỳnh hữu 
Hội lên thế. Bà đứng tuổi, dịu hiền, đầu búi 
tóc, thường mặc áo dài bông đậm và quần đen. 
Mỗi đầu tháng bà và một bà giám thị đến từng 
lớp phát "tableaux d' honneur". Bà thường dịu 
dàng khuyên nhủ học sinh “Các con nên luôn 
trau giồi nết hạnh và chăm chỉ học hành nhưng 
cũng không nên thức khuya, tới 9 giờ phải đi 
ngủ. Con gái thức khuya chẳng những có hại 
cho sức khỏe còn khiến da mặt bị mụn mọc 
đầy, sẽ bị xấu đi. Cô mong rằng nữ sinh Gia 
Long sau nầy phải là những phụ nữ toàn vẹn 
tứ đức công dung ngôn hạnh”. 

Năm Đệ Thất Tuyết-Ngọc, Tố-Nga, Nguyễn 
thị Thu Hà và tôi là những tay tía lia trong lớp. 
Kim Huê, Ngọc-Nga khi ra chơi mới nhập bọn 
để “phá làng phá xóm”. Từ giữa năm Đệ Lục 
nữ sinh bắt đầu phải mặc áo dài đi học. Đến 
giờ chơi mấy đứa tôi hay đi rảo vòng vòng tìm 
các bạn sơ ý, rón rén cột vạt áo dài hai người 
lại cho dính chùm. Khi nghe trống đánh vào 
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lớp họ đứng dậy chạy tới sắp hàng là chúng nó 
la làng vì áo bị bựt tung hàng nút bóp (cũng 
may mà đứa nào cũng mặc áo cánh lót bên 
trong), chúng tôi thì tỉnh bơ như “ta là kẻ vô 
tội”! 

Trong mấy niên học đầu các giáo-sư phần 
nhiều là các cô lớn tuổi, chỉ thầy Phước dạy 
Việt văn năm Đệ Thất là hơi già, chúng tôi gọi 
thân mật là “ông ngoại”. Thầy dạy rất vui, hay 
pha trò nên học sinh lờn mặt cười nói thoải 
mái. Thầy có tật hễ quen với ba đứa nào thì 
vào lớp hay gọi nó lên trả bài. Nhưng cứ nhè 
tên Ba nó mà gọi khiến cả lớp ngơ ngác. Khi 
Thầy chỉ vào mặt đương sự: “Thầy gọi con 
đó!” thì mới vỡ lẽ. Trái hẳn với thầy, khi cô 
Tri (Nguyễn như Hằng) dạy Việt văn là cả lớp 
ngồi học nghiêm túc. Cô luôn luôn mặc áo dài 
trắng, không trang điểm, tóc chải láng ngược 
ra sau, búi cao gọn gàng. Cô nghiêm nghị, ít 
khi cười, đôi mắt sắc và giọng nói to ấm, rõ 
ràng. Cô để ý đến cách ăn mặc, đầu tóc, móng 
tay của nữ sinh. Khi cô gọi lên bảng, vô phước 
đứa nào để móng dài tay lỡ đụng vào bảng 
nghe “rét” chói tai là bị cô mắng liền. Đứa nào 
chưng diện, mặc áo dài có eo, lại không thuộc 
bài cũng bị nghe giảng “morale” vuốt mặt 
không kịp. Cô rèn luyện cho chúng tôi môn 
văn rất kỹ, truyền đạt kiến thức về từ ngữ Hán 
Việt khá phong phú. Trong giờ Luận văn cô 
tập cho chúng tôi biết dùng nhiều tĩnh từ gợi 
hình, nhiều động từ linh động, cách hành văn 
gẫy gọn và bóng bẩy. Trong giờ Ngữ-vựng 
mỗi tuần chúng tôi học một chủ đề. Cô giảng 
tỉ mỉ nhiều tiếng Hán Việt rồi ra bài tập cho 
các học sinh. Khi cô vừa viết vừa giải thích 
Ngữ-Vựng trên bảng thì Tuyết-Ngọc và tôi 
thường tài lanh nói hớt hoặc vuốt đuôi. “Đi 
đêm có ngày gặp ma”, Tuyết-Ngọc một lần 
mau miệng “ăn cơm hớt” bị cô nghiêm mặt 
nói có một câu mà cô nàng thay đổi hẳn. Từ 
năm đệ ngũ Tuyết-Ngọc không bao giờ nói 
chuyện trong lớp, giờ chơi cũng không chọc 
phá như xưa, ăn nói điềm đạm hẳn ra; lại còn 
chuyên tâm đi học thêm các môn Toán, Lý, 
Hóa. Pháp Văn thì được Ba kèm thêm nên 
vượt hẳn bọn tôi. Cuối năm đệ Tam Tuyết-
Ngọc thi đậu Bac I chương trình Pháp, rồi qua 
học cours terminale trường Marie Curie rồi 
đậu luôn Bac II (Tú tài toàn) và lên học đại 
học y khoa. 

Hai năm đầu bậc trung học chúng tôi chưa có 
giờ Anh-Văn, bù lại mỗi tuần học đến 7 giờ 
Pháp-văn. Đó là điều rất lợi cho tôi vì khi học 
cours des certificiées dưới tiểu học, các môn 
học đều toàn bằng tiếng Pháp, lại được ba tôi 
kèm thêm dictées, rédactions, comptes rendus 
… nên tôi vừa học vừa chơi cũng thuộc hạng
khá giỏi. Năm Đệ Thất chúng tôi học Pháp văn 
bà Cunin người Pháp. Bà Cunin ốm, cao 
nhòng, khá nghiêm, ít khi cười và rất ghét học 
trò cười nói trong lớp. Bà đọc dictée giọng 
mũi khó nghe nhưng chúng tôi vững văn phạm 
nên ít bị lỗi. Bà hay phết zero hoặc trait de 
conduite (cứ bị một gạch conduite là trừ 4 
điểm hạnh kiểm). Năm đệ thất hầu như tháng 
nào tôi cũng đứng nhất nhì lớp và được ghi tên 
trên bảng danh dự. Một lần thật xui xẻo cho 
tôi, trong khi bà Cunin giảng bài, nhỏ Thu Hà 
thấy trên mặt tôi có vết mực tím bèn lấy tay 
chùi cho tôi. Không may bà bắt gặp, bảo 2 đứa 
đứng lên “sặc cà rây”: “Vous bavardez en 
classe!”. Chẳng để cho chúng tôi giải thích, bà 
phết cho mỗi đứa “deux traits de conduite” 
nên mặc dù đứng nhứt lớp mà không được 
bảng danh dự. Đây là trường hợp hi hữu đến 
nỗi có học sinh lớp khác tìm đến lớp F xem 
mặt tôi cho biết! Thật là “oan ơi ông địa”! Sau 
khi bà Cunin về “mẫu quốc”, cô Giàu thay thế. 
Cô người Tàu lai, học trường đầm, nói tiếng 
Pháp lâu lâu chêm vài tiếng Việt, cô hay dùng 
chữ “Song le”, có lẽ cô thấy nó hay hay. Cô 
thường đọc những bài văn ngắn rồi cho chúng 
tôi làm comptes rendus, đó là “nghề” của tôi! 
Tuyết Ngọc, Ngọc Thanh, Trịnh thị Tốt và tôi 
luôn nộp bài đầu tiên. Sau đó cô giao cho 
chúng tôi đi thu bài các bạn, xem trước rồi 
gạch đỏ các chỗ sai, cô coi theo đó chấm điểm 
cho mau. Khi cô gọi tôi lên trả bài récitation 
(học thuộc lòng), cô thường gọi tên tôi là 
“Phàn Lê Huê”, khiến cả lớp cười khúc khích, 
và từ đó bạn nào cũng tự xưng là Tiết Đinh 
San, để lấy cảm tình của tôi chăng?! 

Môn Toán năm đệ thất do cô Anh dạy. Cô 
trắng trẻo, mảnh khảnh, búi tóc, thường mặc 
áo dài màu lợt. Cô không nóng nảy rầy la, trái 
lại rất dịu hiền và nhiều tình cảm. Mỗi năm 
trước khi nghỉ hè, vào giờ học cuối cùng của 
mỗi môn chúng tôi tổ chức liên hoan trong lớp 
và tặng quà cho thầy cô. Đến giờ cô, sau khi 
nghe đại diện lớp đọc bài từ biệt, cô cảm xúc 
rưng rưng nước mắt. Yêu cầu cô hát cô cũng 
không từ chối. Với giọng nhẹ nhàng như hơi 
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thở, đôi mắt mơ màng xa xăm, cô hát cho 
chúng tôi nghe bài “Tiếng Thu”: “Em không 
nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc…” Trong lớp 
tôi có bạn Lê thị Chất ca hay nhất, giọng trong 
trẻo thường hát giúp vui trong mấy dịp nầy. 
Còn có bạn Nguyễn Thị Kim Hoa bé tí teo 
nữa, bạn thường hát bài “Cô hàng nước” với 
giọng sinh động truyền cảm. 
Lên lớp đệ ngũ, cô Hoa Lâu dạy Toán chúng 
tôi. Tôi học Arithmétique thì khá nhưng khi 
qua đại số có hơi bỡ ngỡ. Cô Hoa Lâu khuôn 
mặt tròn đầy đặn, dáng người hơi mập mạp, 
mái tóc chải phồng phía trước và bới cao khỏi 
ót. Cô xách cặp da to tướng, đeo mắt kiếng 
trắng. Tuy chưa có gia đình nhưng tướng cô bệ 
vệ, tiếng nói cũng còn cứng giọng Pháp. Khi 
cô đứng trên bục giảng, hai tay chống ngang 
hông, trễ cặp mắt kiếng xuống sống mũi, cất 
giọng ồ ồ gọi "L.H. lên bảng!" là tôi hết cả hồn 
vía. 

Tất cả học sinh đều ngán nhất giờ Sử Địa. Đến 
giờ nầy lớp lặng lẽ như tờ, đến những đứa lắm 
chuyện cũng nín thở, im re. Cô Emilie Võ-
Thành dạy Sử Địa suốt 4 năm từ Đệ Thất đến 
Đệ Tứ, người cao mảnh khảnh mà uy nghiêm. 
Khi nói cô nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc 
lạnh của cô nhìn đứa nào là đứa đó xanh mặt. 
Tóc cô uốn hơi dợn chải ra phía sau, cô 
thường mặc áo dài màu sậm. Đặc biệt là 
"soutien" và áo lót bên trong không bao giờ có 
dây để thấp thoáng một khoảng lưng trống sau 
lớp soie hơi mỏng. Chúng tôi thường thì thầm 
"Coi kìa, sa mạc Sahara!". Mười lăm phút đầu 
trả bài là giờ phút sinh tử của chúng tôi. Cô 
cầm cây viết Parker dò từ trên xuống rồi từ 
dưới lên, hễ cây bút dừng ở chỗ nào là mấy 
mươi trái tim non dại cùng ngưng đập một lúc. 
Phần nhiều hễ bị gọi lên bảng nếu không bị 
cây gậy để chống cũng đem trứng vịt về luộc 
ăn! Có một lần cô gọi nhỏ Đặng thị Châu (biệt 
danh "mèo khào" vì giọng nói khào khào) lên 
bảng hỏi bài. Cô hỏi: "Khi Nguyễn Hoàng 
muốn vô Thuận Hóa tránh Trịnh Kiểm, bèn 
cho người đến hỏi ý kiến cụ Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cụ đã khuyên như thế 
nào?" Trò Châu bèn trả lời ngay không do dự: 
"Hoành Sơn nhất đái, Bảo Đại dung thân!" 
thay vì " vạn đại dung thân!". Cả lớp cười ồ 
lên, còn cô chỉ nhếch mép một chút và "Mèo 
khào" lãnh trứng vịt về chỗ. Từ đó nhỏ Châu 
là "đối tượng" được cô chiếu cố gọi lên bảng 
đều đều. Tuy cô xuất thân trường Pháp, giọng 

cứng, nhưng cô giảng bài rất mạch lạc lưu 
loát, dùng chữ chính xác không bao giờ pha 
tiếng Tây. Dù là năm đầu trung học, cô cũng 
bắt chúng tôi tự ghi bài khi nghe giảng. Cô ghi 
dàn bài trên bảng rồi thao thao bất tuyệt, 
chúng tôi phải bậm môi cho ngòi bút chì lướt 
thật nhanh trên giấy nháp và viết tắt mới ghi 
kịp, về nhà chép lại gọn gàng sạch sẽ vào tập. 
Vì vậy tôi đã phạm một lỗi mãi đến nay vẫn 
không quên. Cô giảng về các cuộc cách mạng 
đời nhà Thanh. Đảng “Thiên địa hội” mà tôi 
viết khỏng rõ nên đọc ra “Thiên địa lôi”. Tôi 
hy vọng đứng nhứt nhì Sử Địa, nhưng than ôi 
khi trả bài thi cô khẽ liếc nhìn tôi, nói với cả 
lớp: Bây giờ thời đại nguyên tử, đánh giặc 
toàn bằng đại bác địa lôi nên có trò cho đảng 
“Thiên địa hội” biến thành “Thiên địa lôi”! … 
Nếu có đứa bị cô “đì” thì cũng có đứa được cô 
“sủng ái” đặc biệt như Trần Ngọc Dung luôn 
được điểm cao. Mỗi khi cô trả bài thi là Ngọc 
Dung được cô biểu lên văn phòng lấy tờ 
“Chemise” về viết danh sách, điểm, hạng nộp 
cho văn phòng (đứng nhất lớp mới được cái 
hân hạnh nầy). 

Nổi tiếng nghiêm khắc ngoài cô Emilie còn có 
bà Tư Mỹ dạy Toán các lớp học chương trình 
Pháp. Chị Lệ Hương tôi học với bà nói bà rất 
khó tánh và nóng nảy. Tuy nhiên bà rất thẳng 
thắn và công bình nên được nhiều học trò kính 
phục, trong số đó có chị tôi. 

Ngoài các môn căng thẳng chúng tôi cũng có 
những giờ thoải mái, tự do một chút. Giờ Nữ 
Công của Cô Đồng chúng tôi được đi qua lại 
xem nhau thêu thùa, lên xuống nhờ cô chỉ dẫn, 
loạn cả lên. Khi cô ra một cách thêu mới ai 
cũng nhao nhao cầm vải, cầm kim lên bàn 
bureau nhờ cô bắt đầu. Đôi khi cô còn giỡn 
chụp đầu một đứa làm nhỏ ta hết hồn, cô cười: 
“Nè, cô “bắt đầu” nè !” Khi có đứa đưa cô cây 
kim với cái gút chỉ to tổ bố, cô ví von “gút chỉ 
to đánh bể đầu!” Cô dạy rất nhiều kiểu thêu, 
làm rua, vá, mạng … rồi áp dụng vào khăn 
tay, bao gối, khăn trải bàn, tablier, áo trẻ em... 
Nhờ vậy mà sau nầy thế hệ chúng tôi phần 
nhiều khéo léo về nữ công chứ không như thế 
hệ sau tôi mù tịt về may vá, thêu thùa … 

Cô Tràng dạy vẽ lại càng hiền khô. Cô còn trẻ 
nhưng cũng bới tóc, mặc áo dài khá rộng, ăn 
nói chậm rãi nhẹ nhàng. Cô để chúng tôi vừa 
vẽ vừa chuyện trò râm ran. Môn này tôi ngán 
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vì vẽ không khéo. Trần Cẩm Hà là khéo tay 
nhất, nó vẽ đẹp, pha màu khéo, những hoa lá 
cành được nó tô chỗ đậm chỗ lợt giống y như 
thật. Đến cuối năm Đệ Tứ, Cẩm Hà qua học 
trường Mỹ Thuật, không chừng nay đã là một 
nữ họa sĩ rồi. 

Chúng tôi vui vẻ thoải mái nhất trong giờ 
Nhạc của cô Bình Minh. Cô còn trẻ, thường 
mặc áo dài bông tươi thắm, tóc thắt bím quấn 
quanh đầu. Cô đàn piano thánh thót và dạy 
nhạc lý kỹ. Cô rất cởi mở, thân mật chuyện trò 
với học sinh và quan tâm đến tình cảm riêng tư 
của chúng tôi. Một lần do bạn mách lẻo cô biết 
T.Ngọc và tôi đang “nghỉ chơi” nhau, cô bỏ 
nhiều thời giờ để dàn xếp cho hai đứa bắt tay 
làm hòa. Cô thật là một vị thầy khả ái và hiền 
dịu như bà tiên đem hòa bình đến cho mọi 
người. 

Năm đệ ngũ cô Tôn Nữ Trung Thu (Bà 
Khoan) dạy Việt văn từ miền Trung đổi vào. 
Dáng cô mảnh mai trong chiếc áo dài tơ nội 
hóa màu nhạt, vạt ngắn, trên đầu gối một chút, 
khá rộng, không pinces. Búi tóc bới lỏng lẻo 
buông thả xuống lưng. Học sinh hay nhìn theo 
dáng dấp đặc biệt của giáo sư người Huế. Cô 
không nói tiếng Huế mà pha giọng Nam lơ lớ, 
thỉnh thoảng còn nhại chúng tôi: “Hôm nay cô 
“phẻ” (khỏe) quá!” Cô giảng những đoạn thơ 
trong “Chinh phụ ngâm” rất hấp dẫn, với 
giọng thanh thoát nhẹ nhàng cô đọc những câu 
thơ thật truyền cảm, diễn tả hết nỗi lòng người 
chinh phụ ... Có vài “văn tài” được cô rất 
thương mến như Nguyễn ngọc Kim Anh, Lê 
Ngọc Liên … 

Cô Bửu Anh (tức bà Nghiêm Phú Phi) dạy 
Pháp Văn người xinh xắn, ăn mặc đúng mốt. 
Tóc cô cũng thắt bím vấn quanh đầu như chiếc 
vương miện làm nổi bật đôi mắt to và khuôn 
mặt trái soan trắng hồng. Cô đi giày cao gót, 
bước nhanh nhẹn, vang cồm cộp xuống nền 
gạch bông. Cô nói tiếng Pháp như đầm, ít khi 
nói tiếng Việt. 

Từ năm đệ ngũ chúng tôi mới được học 4 giờ 
Anh văn mỗi tuần, do một giáo sư người Anh 
dạy. Bà dạy những câu thông thường và cho 
làm nhiều exercises về grammar. Do đó muốn 
có thêm vốn từ ngữ tôi rủ vài người bạn đến 
học Anh văn với cậu họ của tôi là giáo sư Lữ, 

dạy Anh văn ở một tư thục (Thầy Lữ là dịch 
giả cuốn “David Copperfield”) 

Mùa hè năm Đệ Ngũ (1954), hơn triệu đồng 
bào miền Bắc di cư rầm rộ vào Nam. Đám học 
sinh Gia Long chúng tôi nghe đồn họ đang 
“đóng đô” trong trường, ngày khai giảng chưa 
chắc đi học lại được. “Tai nghe sao bằng mắt 
thấy”, chúng tôi rủ nhau thử vào trường thì ôi 
thôi bàn ghế xếp đống ngoài hàng lang, trong 
phòng học có năm ba gia đình cư ngụ, áo quần 
phơi đầy trên dây kẽm ngang dọc. Ngoài sân 
cà ràng ông táo với nồi niêu soong chảo, nước 
nôi chảy tràn lan, giống như một cái chợ.  
Nhưng rồi trường Gia Long cũng khai giảng, 
tuy hơi chậm. Năm nầy ba tôi thuyên chuyển 
ra miền Trung nên tôi vào ở nội trú. Má tôi coi 
theo tờ “trousseau” sắm sửa áo quần cho tôi 
sắp vào một chiếc rương cây khá to, mùng 
mền nệm gối cuốn lại thành hai bọc dài to 
tướng. Sống xa gia đình tôi nhớ nhà da diết, 
nhất là vào lúc chạng vạng, ngồi trên băng đá 
dưới gốc liễu gần dãy lầu mới cất thổn thức 
“trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”! Mấy 
em lớp đệ thất mới vào càng thảm hơn, nhớ 
nhà nhớ má, ôm nhau khóc mùi mẫn làm mình 
não lòng.  

Trong nội trú chúng tôi ăn cùng mâm, học 
cùng “Étude” (phòng học), ngủ cùng “Dortoir” 
(phòng ngủ) nên tình cảm gắn bó đậm đà. Tôi 
ở Dortoir B (dãy lầu phía bên mặt quay ra 
đường Phan Thanh Giản, mấy bà giám thị ra 
lệnh cấm ngặt nữ sinh nội trú không được 
đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường vì sợ tụi con 
trai ở ngoài trông lên huýt gió). Đời sống nội 
trú nảy sanh những đôi bạn “chí thân” như tình 
nhân, cặp kè bên nhau không rời nửa bước: Bê 
– Hoàng Phượng, Ngọc Ánh - Khiết Huệ,
Đông - Quân … Mỗi lần sắp chia tay về quê 
ăn Tết hay nghỉ hè họ thêm khăng khít tâm sự, 
sân trường Gia Long ngập tràn nước mắt chia 
ly.  

Kỷ luật nội trú rất khắt khe: các giờ học, chơi, 
ăn, ngủ … đều rõ ràng, học sinh phải thực 
hành nghiêm chỉnh. Ấy vậy mà lũ “nhứt quỷ 
nhì ma” vẫn có cách làm lộn tùng phèo. Giờ 
“études” ngồi viết thư hoặc nói chuyện; giờ 
ngủ đứa trốn vô cầu tiêu, đứa ngồi dưới thang 
lầu, rải rác trong các góc “dortoir” học dưới 
ánh đèn lờ mờ. Có lần chúng tôi còn cả gan 
lẻn vô phòng họp giáo sư ngồi học vì trong 
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phòng bàn ghế rộng rãi êm ái và quạt trần mát 
mẻ.  

Đầu năm đệ tứ có sự xáo trộn học sinh từ lớp 
A đến F. Trường quyết định chọn lọc học sinh 
giỏi và khá vào hai lớp A và B, học sinh kha 
khá vào lớp C và D, trung bình và hơi kém ở 
lớp E, F. Trong lớp tôi ngồi gần Kim-Anh, ở 
nội trú giường gần nhau nên tâm đầu ý hiệp. 
Trong lớp còn có các học sinh giỏi các lớp 
khác nhập vào. Chị Nguyễn Huỳnh thị Liên 
làm trưởng lớp, còn có hai người đẹp là 
Vương Kim Phụng và Nguyễn Thanh-Tân. 
Lớp đệ tứ A có chị Ngọc-Vân còn đẹp mặn mà 
hơn nữa, thật là: “Làn thu thủy, nét xuân 
sơn… Liên lớp đệ tứ học ở dãy lầu mới xây 
xong dọc đường Bà Huyện Thanh-Quan, gồm 
những phòng ốc khang trang. Lại có thêm một 
thư viện khá đầy đủ các sách có giá trị, một 
phòng chứa những bản đồ năm châu lớn, 
phòng thí nghiệm trang bị nhiều dụng cụ tối 
tân hơn xưa. 

Trường nữ Trung học Trưng Vương mới di cư 
vào nên thoạt tiên “ở đậu” trường Gia Long. 
Gia Long học buổi sáng, Trưng Vương buổi 
chiều. Chúng tôi thư từ qua lại, bút chiến cũng 
có mà tâm tình cũng có, hộp thư là mấy hộc tủ 
dưới bàn. Học sinh Gia Long cũng rất kính nể 
bà Tăng Xuân An, hiệu trưởng trường Trưng 
Vương. Mỗi khi bà đi qua bọn tôi đều khép 
nép khoanh tay cúi đầu chào, bà thường nói 
với bà hiệu trưởng chúng tôi: “Học sinh Gia 
Long rất lễ phép”.  

Năm học đệ tứ tôi học Toán với thầy Dưỡng. 
Thầy đã lớn tuổi, cao lớn bệ vệ, mày rậm, 
tiếng nói oang oang. Chúng tôi gọi thân mật là 
“ông nội”. Thầy giảng bài nhanh, viết bảng 
cũng nhanh. Viết xong xóa liền làm chúng tôi 
chạy theo bở hơi tai. Thầy cho nhiều bài tập về 
nhà. Bọn nội trú còn mượn thêm sách Toán 
tiếng Pháp để cùng nhau làm. Thầy Dưỡng khi 
giảng về quỹ tích thường khoa tay trong không 
khí, nói đó là “con quỷ chạy vòng vòng”. 

Cô Dành dạy Lý Hóa nước da ngăm ngăm, 
cũng thắt bím quấn quanh đầu, khi giảng bài 
cô thường nắn nắn lọn tóc bím. Cô nói khá 
nhanh, và đi qua đi lại trên bục cũng nhanh. 

Cô Dương-Chi dạy Anh văn trẻ đẹp vui tính, 
nụ cười luôn nở trên đôi môi tươi tắn làm 

khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Cô ăn mặc 
đúng mốt, tóc uốn cao, áo dài màu tươi thắm. 
Cô nói tiếng Anh rất đúng giọng và nhanh … 
như Mỹ 

Bà Đôn (phu nhân của bác sĩ Đôn) dạy Pháp 
văn. Bà đứng tuổi, bới tóc cao, người đẫy đà, 
mặt phúc hậu, giảng bài chậm rãi, chưa bao 
giờ thấy bà nhíu mày bất mãn đám học trò. Bà 
cho làm rất nhiều exercices Grammaire, mỗi 
tuần một bài Rédaction hoặc Études de texte. 
Bà Năm Của là giáo sư Việt Văn kỳ cựu được 
học sinh chương trình Pháp ngưỡng mộ, khâm 
phục. Tôi có học bà một thời gian ngắn. Lúc 
ấy bà giảng những bài thơ bút chiến giữa Tôn 
Thọ Tường và Phan văn Trị. Sau khi đối chiếu 
từng câu thơ, phân tích tư tưởng của hai nhà 
thơ, bà để hết tâm hồn vào thơ, cất giọng ngâm 
sang sảng: 

“Ai về nhắn với Châu Công Cẩn; Thà 
mất lòng anh, đặng bụng chồng” (TT Tường) 
hoặc cứng rắn hơn: 
 “Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết; Trai 
ngay thờ chúa, gái thờ chồng” (P v Trị) 

Tôi phục nhất tài đạo diễn các vở kịch “Lục 
Vân Tiên”, “Thi nhân trong thời loạn”, “Kim 
thạch kỳ duyên” của bà Năm. Cuối năm Đệ 
Lục mỗi lớp 5, 6 đứa được ra rạp Norodom 
lãnh thưởng. Năm đó lễ phát phần thưởng 
được tổ chức trọng thể. Chương trình văn nghệ 
đặc sắc. Quan khách, khán giả ngồi kín cả rạp. 
Mọi người đều thích vở kịch “Lục Vân Tiên”. 
Nếu tôi không lầm thì chị Kim Chi (lớp 3e 
moderne) đã thủ vai ông chủ quán thật xuất 
sắc. 

Vở kịch “Thi nhân trong thời loạn” do hai chị 
học chương trình Pháp diễn làm xúc động 
khán giả. Chương trình văn nghệ Gia Long 
năm nào cũng có nhiều tiết mục đơn ca, hợp 
ca chọn lọc, nhiều vũ khúc đặc sắc (do thầy 
Marcel dạy nhạc chỉ dẫn, thầy có biệt tài dạy 
vũ), nhưng trong lòng tôi chỉ in sâu ấn tượng 
về mấy vở kịch trên. 

Lên đệ tam học sinh chọn ban A, B, C. Kim 
Anh và tôi dĩ nhiên chọn ban C. Trong năm 
nầy có một số thầy trẻ vào dạy. Tôi học Việt 
văn hai thầy Phạm Việt Tuyền và Lê xuân 
Khoa. Nhưng tôi phải rời trường Gia Long vì 
đã đậu vào trường QG Sư phạm ban 3 năm 
cùng với các bạn Nguyễn Kiêm Huyễn, La thị 
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Hường, Võ vĩnh Hiệp, Diệp xuân Lai Từ giã 
mái trường Gia Long yêu dấu, nơi đã rèn 
luyện tôi mọi phương diện đức, trí, thể dục để 
có một kiến thức khá vững vàng và một ý chí 
mạnh mẽ. Sau này đi dạy tôi học hỏi không 
ngừng để vươn lên, không thẹn là đã xuất thân 
từ ngôi trường nữ Trung học nổi tiếng.Thời 
gian thấm thoát, mới đó đã hơn bốn mươi 
năm. Những con chim non ngày nào đã đủ 
lông đủ cánh tung bay khắp mọi miền đất 
nước. Sau ngày mất nước cánh chim càng rộng 
cánh bay xa khắp năm châu. Tôi ra đi theo 
diện đoàn tụ gia đình, đang tạm dung miền 
Trung Âu xa xôi quanh năm giá lạnh, đồng 
hương thưa thớt, khó có cơ hội gặp thầy cũ 
bạn xưa. Cách nay bốn năm tôi may liên lạc 
được với Nguyễn thị Kim-Huê ngụ ở Berlin. 
Cả hai đứa nay đã tròm trèm sáu mươi, những 
nếp nhăn đã xuất hiện nơi đầu mày cuối mắt, 
môi má đã phai hồng, nhưng vẫn ẩn hiện đâu 
đó dấu vết tinh nghịch một thời. 

LỐI CŨ TƯƠNG TƯ 
Sao người biết tôi không về trường cũ 
Dẫu xa rồi, quảng cách đáng gì đâu 
Qua mấy mươi năm, tóc đã bạc màu, 
Lối về trường vẫn còn trong nhung nhớ! 

Huy hiệu trường, đoá mai vàng thắm nở, 
Cài áo tôi như gửi một niềm tin. 
Đã lâu rồì, sao cứ mãi vấn vương, 
Màu áo trắng cuả chúng tôi thời đó! 

Bao tà áo trắng nhẹ bay trong gió, 
Như cợt đùa cùng hoa nắng xôn xao 
Tôi về đây, đang đứng trước cổng rào, 
Nghe thương nhớ dạt dào trong tâm tưởng! 

Với trường xưa có cùng ai hẹn ước, 
Năm tháng qua, không trở lại bao giờ 
Chiếc đồng hồ nơi cổng chính năm xưa, 
Vẫn lặng lẽ đếm thời gian hờ hững! 

Trường có nhớ, đã bao lần đưa tiễn, 
Những lớp người …đi xây dựng tương lai? 
Ngươi ra đi trĩu nặng nỗi quan hoài, 
Nhớ trường cũ, lối xưa đầy kỷ niệm! 

Tường vẫn cao, cổng trường luôn đóng kín, 
Giấu bên trong ước mộng thuở hoa niên! 
Người về đây, lòng cảm thấy ưu phiền, 
Nghe lạc lõng, bơ vơ trên lối cũ! 

Cây điệp ngày xưa không còn trẻ nữa, 
Bên hông trường, cây cao lớn già nua 
Những cánh phượng hồng vẫn nhớ hẹn hò, 
Mùa thi cử, mùa chia tay sắp đến! 

Về đây với nỗi nhớ Thầy, nhớ Bạn, 
Có vào trong cũng chẳng gặp cố nhân 
Đành vậy thôi, để ngày tháng rụng dần, 
Trên lối cũ, tương tư hồn năm cũ! 
TH 
Sydney 2003 

Mùa đông năm nay lạnh cóng hơn mọi năm, 
bầu trời xám xịt điểm những cánh hoa tuyết 
rơi rơi phủ kín các mái nhà, nhuộm trắng cành 
cỏ cây. Ngồi trong căn phòng ấm cúng, thời 
gian  lắng đọng, kỷ niệm cũ lãng đãng trôi về, 
tôi ghi vội vàng những dòng hoài niệm sợ ký 
ức phôi pha, “những ngày xưa thân ái” sẽ rơi 
vào tiềm thức u mê với tuổi đời chồng chất. 

Để kết thúc, tôi muốn bắt chước nhà thơ Vũ 
Đình Liên, ngậm ngùi thương nhớ người xưa: 

“Những người Gia Long cũ, hồn ở đâu bây 
giờ  

Thu Trang 
(GL.Phan thị Lệ Hoa) 

Viết lại cho Đặc San Trăm Năm  Áo Tím – Gia Long 
Đức quốc Tháng 2 năm 2013 
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Xe Hiệu Đoàn Trường Gia Long 
Lời dẫn: Chỉ cần google chữ “xe hiệu đoàn” thì bạn sẽ thấy vô số link đưa đến những bài viết về 
tuổi học trò có liên quan đến xe hiệu đoàn. Đặc biệt hơn là rất nhiều link chỉ cho bạn hình cô nữ sinh 
Ngọc Trâm đứng trước một xe đưa rước học sinh của trường Gia Long. Tấm ảnh này rất phổ biến và 
trở thành tài sản quý chung của các cựu học sinh miền Nam.  

Sài Gòn trước năm 1975 chỉ có 2 trường Trưng Vương và Gia Long là có xe hiệu đoàn. Vì sự cá biệt này nên 
Ban Biên Tập Áo Tím-Gia Long đã tìm hiểu về sư hình thành và hoạt động của các xe Hiệu Đoàn Gia Long 
hơn nửa thế kỷ trước. Ban Biên Tập xin được ngỏ lời cám ơn Bà cựu Hiệu Trưởng Phạm Văn Tất và Bà cựu 
Tổng Giám Thị Kha Thị Hưỡn đã cung cấp các dữ kiện lịch sử về xe hiệu đoàn cho bài viết này.

Vào những cuối thập niên 1950 Ban Giám 
Đốc Trường Gia Long nhận thấy số nữ sinh đi 
học không đúng giờ càng lúc càng tăng. Đa số 
các học sinh đi trễ đã dùng phương tiện công 
cộng để đến trường. Xe bus, xe lam thời đó 

vừa ít, vừa không đúng giờ và cũng rất không 
an toàn. Nhiều đề nghị được nêu ra nhằm giảm 
bớt số học sinh đến trường trễ, trong đó có đề 
án thành lập xe Hiệu Đoàn để đưa rước học 
sinh của Trường. 

Hành Trình Trăm Năm 

Vấn đề khó là huy động vốn để mua xe. Dù 
Gia Long là trường lớn nhất Miền Nam thời 
đó nhưng quỹ trường cũng không đủ để mua 
những chiếc xe hơi loại mini bus rất tiện dụng. 
Để tạo nguồn vốn ban đầu, Bà Phụ Tá Giám 
Học Kha Thị Huỡn1 đã nghĩ ra một kế hoạch 
rất hay, tạm gọi là “Hụi Nợ” như sau: 

 Kêu gọi mọi người từ Ban Giám Đốc,
các Giáo Sư và Nhân Viên trường, mà
chủ yếu là phòng kế toán, tình nguyện

1 Lúc đầu GS Kha Thị Huỡn làm Phụ Tá Giám 
Học. Đầu thập niên 1970 Bà trở thành Tổng Giám 
Thị.

cho mượn một phần tiền lương bằng 
nhau.  

Mỗi người cho mượn tiền là một “Chủ 
Nợ Hụi”. Đến khi mượn đủ tiền mua 
chiếc xe hiệu đoàn đầu tiên thì cho học 
sinh ghi danh, đóng tiền để được xe 
đưa rước.  

 Có đủ số học sinh đi xe đầu tiên rồi thì
tiền thu được từng tháng từ các học
sinh này sẽ dùng để trả tiền thuê tài xế
lái và cũng trích ra trả cho 1 Chủ Nợ
Hụi. Ví dụ có 12 chủ hụi thì sau 12
tháng sẽ trả dứt nợ, và xe sẽ là tài sản
của trường. Tiền thu được hàng tháng
từ đó trở về sau sung vào ngân quỹ.
Vậy là xe thứ nhất đi vào hoạt động.

 Để mua thêm xe thứ hai thì Ban Giám
Hiệu sẽ lập lại quá trình cũ, tức lại
mượn tiền từ các “Chủ Nợ Hụi” mới
tình nguyện. Nhưng lần này số chủ nợ
sẽ ít hơn vì đã có một phần vốn thu
được từ lợi nhuận của xe đầu tiên rồi.

 Càng có nhiều xe thì số chủ nợ và thời
gian hoàn trả vốn (để mua xe tiếp theo)
sẽ ít và ngắn đi. Cứ thế mà tiếp diễn.
Đến năm 1975 Gia Long có cả thảy 7
chiếc xe Hiệu Đoàn.

Xe Hiệu Đoàn Trường Gia Long được sơn 2 
màu: trắng phía trên mui, xanh phía dưới và có 
vẽ huy hiệu hoa mai vàng trên nền xanh, viết 
chữ Trường Nữ Trung Học Gia Long. Mỗi xe 
có khoảng 3 băng ngang ngay phía sau tài xế 
và hai băng dọc sát hông xe ở phía sau. Mỗi 
băng ngang ngồi được 4 học sinh và mỗi băng 
dọc ngồi được 3 học sinh. 

1) Đề án “Hụi Nợ”
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Bà Mười, một nhân viên hành chánh, được 
giao nhiệm vụ quản lý và điều phối các xe 
hiệu đoàn. Mỗi ngày Bà Mười có nhiệm vụ ghi 
nhận giờ giấc đi về của các xe. Hàng năm đến 
tháng Bảy âm lịch, các bác tài xế đều chọn 
một ngày cuối tuần để làm lễ “cúng cô hồn” 
rất chu đáo và thành tâm để cầu cho xe được 
an toàn. 

2) Công dụng của các xe hiệu đoàn
Nhiệm vụ chính của các xe hiệu đoàn là đưa 
rước học sinh Gia Long từ nhà đến trường. 
Muốn được xe đưa đón, vào đầu mỗi niên 
khóa các nữ sinh phải lập danh sách để được 
ưu tiên giữ chỗ vì thật ra số xe cũng không đủ 
cho tất cả các nữ sinh có nhu cầu.  

Sáng sớm các xe hiệu đoàn theo từng tuyến đi 
rước “các chị” lớp từ Đệ Tứ đến Đệ Nhất. 
Trưa tan trường xe đưa các chị về, xong lại đi 
đón “các em” học buổi chiều từ Đệ Thất đến 
Đệ Ngũ. Chiều lại đưa các em về. 

Đi xe Hiệu Đoàn rất tiện và cũng khá thú vị. 
Chị Hoàng Lan Chi, Gia Long 67 đã viết trong 
“Sài Gòn Ngày Ấy“ về kỷ niệm đi xe Hiệu 
Đoàn: “Trong khi chờ đợi xe đến đón, tôi 
thuờng cột áo dài và trèo lên cây trứng cá 
trước nhà để hái trái nhâm nhi ăn chơi hay 
đem vào lớp cho bạn. Nghe tiếng còi xe ngoài 
đuờng thì tụt xuống xách cặp chạy ào ra. Nhà 
xa nên tôi bị đón sớm và về muộn. Bây giờ nhớ 
lại thuở cột áo leo cây thấy vui vui”2 

Hành Trình Trăm Năm 

Chị Xuân Phương3 và Chị Lý Lan4 nói rằng đi 
xe tiện vì được đưa về tận nhà hay gần nhà, 
nhưng lại không được la cà hay đi ăn hàng như 
các bạn khác. Chỉ những ngày được nghỉ giờ 
học cuối, các bạn thì ra về sớm còn mình phải 
chờ xe Hiệu Đoàn nên thừa dịp “sang chùa Xá 
Lợi rong chơi hoặc ngồi chồm hổm bên lề 
đường ăn bò bía”. Cũng có “chị lớn” than là 
“Đi xe Hiệu Đoàn không có điều kiện để “anh 
theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê” như 
các nàng đi bộ!” 

2http://www.nguyenthaihocfoundation.org/vanhoa
nghethuat/van_sgna.htm
3http://mocay.org/forum/viewtopic.php?f=54&t=1
387 
4http://lylan.blogspot.com.au/2009_10_01_archive.
html

Độc đáo nhất là khi hai xe Hiệu Đoàn Gia 
Long và Trưng Vương gặp nhau trên đường 
thì một trận “âm thanh chiến” ầm ĩ sẽ xảy ra: 
Xe Gia Long lớn tiếng “Cạp, cạp, cạp… 
Trứng Vịt thúi!”… Xe Trưng Vương phản 
pháo “ Éc, éc, éc… Giò Lợn hôi!” Chắc hẳn 
bây giờ “chiến sĩ” hai bên vẫn còn nhớ và chắc 
cũng đang mỉm cười thấy lại một trời kỷ niệm 
đáng yêu.  

Khi một lớp có chương trình du khảo xa như 
Vũng Tàu thì Giáo Sư Hướng Dẫn sẽ đệ trình 
lên Ban Giám Đốc để xin xe đưa đi. Khi đó Bà 
Tổng Giám Thị sẽ ký giấy phép và số xe sẽ 
được điều phối thích ứng với số lượng học 
sinh tham dự. Bà Kha Thị Huỡn kể rằng: 

“Chúa Nhật nào có đoàn đi du khảo thì sáng 
sớm Cô vào trường trông coi đến khi xe chạy. 
Chiều tối Cô lại trở vô chờ xe về, đếm đủ học 
trò rồi mới về nghỉ. Vậy mới an tâm được!” 

Ngoài ra xe còn được trưng dụng để đưa các  

Du ngoạn Vũng Tàu năm 1974 

nữ sinh đi bán báo xuân ở các trường bạn, 
hoặc đưa ban văn nghệ đi trình diễn ở những 
nơi ngoài trường Gia Long như Trường Quốc  
Gia Âm Nhạc, rạp Quốc Thanh, rạp Hưng Đạo 
hay đến Đài Truyền Hình Việt Nam để thu 
hình. Các “diễn viên”, “ca sĩ”, “nhạc sĩ” sẽ tập 
trung ở trường để xe đưa đến nơi trình diễn. 
Khi về, nếu là buổi tối thì một giáo sư sẽ có 
trách nhiệm theo xe đưa các học sinh về tận 
nhà. Cô Như Mai, Giáo Sư âm nhạc đã tâm sự, 
giọng Cô như ru:  

“Có em nhà trong hẻm, xe không vào được 
phải đậu bên ngoài. Cô dẫn em vào nhà. Đêm 
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khuya hẻm nhỏ đèn mù mờ, hai thầy trò đi 
trong tĩnh mịch… Đợi em vào nhà rồi Cô mới 
trở ra, thui thủi một mình. Cực nhưng lòng vui 
xiết bao…” 

Hành Trình Trăm Năm 

Một nhiệm vụ đặc biệt và ít ai ngờ đến là các 
nữ sinh trong Ban Điều Hành Học Sinh mỗi 
niên khóa, nếu vì nhiệm vụ phải rời trường 
trong giờ học thì xe Hiệu Đoàn Trường cũng 
sẽ đưa đón các chị đi tận nơi và về lại Gia 
Long trước giờ tan học. Thanh Bình, tổng thư 
ký Ban Điều Hành học sinh niên khóa 1974-
1975 nhớ lại: Tất cả các Ban Điều Hành của 
các trường khác, kể cả Trưng Vương đều chở 
nhau bằng xe gắn máy đi tham gia các sinh 
hoạt hiệu đoàn. Chỉ riêng Ban Điều Hành Gia 
Long là đi xe hơi: xe Hiệu Đoàn. Bà Tổng 
Giám Thị đã căn dặn rất dứt khoát rằng: 

“- Nữ sinh Gia Long không có chuyện đang 
mặc áo dài đồng phục, mang phù hiệu mà 
chở nhau đi ngoài đường trong giờ học. Phải 
để xe trường đưa đi mới được. Các em đi đâu 
thì mang giấy mời lên, Cô sẽ ký giấy để xe 
đưa đi.” 

Nhớ nhất là lần tham dự lễ ra mắt Ban Đại 
Diện Sinh Viên Đại Học Y Khoa Minh Đức, 
sau buổi lễ khách được mời ở lại dùng bữa 
trưa. Bình đã năn nỉ Bác Sáu Quý, tài xế xe 
Hiệu Đoàn, để mình và các bạn ở lại tự về sau 

còn Bác thì mang xe về trường cho kịp giờ tan 
học để đưa các chị lớn về nhà. Nhưng Bác 
cương quyết: 

“- Không được, Bác về mà không có 
các cô thì Bà Tổng Giám Thị “xạc” Bác chết. 
Mà các cô cũng không yên đâu!”. 

Vậy là các đại diện Gia Long đành ra về 
trong luyến tiếc. 
Chỉ cần nhìn qua hoạt động của xe Hiệu Đoàn 
cũng có thể thấy trách nhiệm và tấm lòng của 
Ban Giám Đốc và quý Thầy Cô đối với nữ 
sinh Gia Long. Tấm lòng này không chỉ thể 
hiện suông qua bài học trên lớp hay qua cách 
rèn luyện nghiêm minh, mà còn ở sự chăm sóc 
chi ly và hữu hiệu. Phải yêu thương học trò 
như những đứa con ruột thịt thì Ban Giám Đốc 
và quý Thầy Cô mới lo lắng giữ gìn từ phẩm 
hạnh đến sự an toàn cho nữ sinh, cả trong 
khuôn viên trường lẫn bên ngoài xã hội. Quả 
thật Gia Long đã là mái nhà ấm cúng của một 
gia đình chuẩn mực. Nơi đó các bậc trưởng 
thượng đã nâng niu chăm sóc và rèn luyện cho 
các cô con gái yêu một cách đáng ngưỡng mộ 
và đáng tri ơn. 

Sydey, tháng Tư năm 2013 
Nhiễu  Đan GL75 

Đôi khi chạm nhẹ vào tay, 
Mà như chạm cả lòng này cùng ai. 
Đôi khi nhìn ánh u hòai, 
Mà như thấu cả phôi phai cuộc đời! 
Thời gian hằn vết nổi trôi, 
Trông nhau lấp lánh vết thời vàng son. 
Dẫu cho đời khó vuông tròn, 
Vòng tay xin vẫn nối tròn tình thơ. 

Ak  GL68 

48



Những Cánh Mai Xanh 

Ban Biên Tập Áo Tím - Gia Long xin thân ái tặng các nữ sinh khối Gia Long Đêm đã một thời 
mang phù hiệu Hoa Mai màu xanh lục bài viết này. 

Tác giả bài viết xin ngỏ lời cám ơn Bà cựu Hiệu Trưởng Phạm Văn Tất, Bà cựu Tổng Giám 
Thị Kha Thị Huỡn, Bà cựu Phụ Tá Giám Học khối Gia Long đêm, Giáo Sư Khưu Huỳnh 
Hương, đã cung cấp tài liệu để viết đoản văn này. 

Hành Trình Trăm Năm 

Một buổi chiều các em nhỏ Gia Long bỗng 
quá đỗi ngạc nhiên khi tan trường. Các em tò 
mò nhìn bao nhiêu là nữ sinh, cũng áo dài 
trắng, cũng cặp sách ôm nghiêng đang nhộn 
nhịp trước cổng trường. Hỏi ra mới biết đó là 
ngày nhập học của niên khóa đầu tiên Gia 
Long đêm. Từ đó về sau, bên ngoài các cổng 
trường chiều tan học hai dòng áo trắng hòa 
lẫn vào nhau rồi tách đôi: phù hiệu chữ xanh 
nhanh chân vào lớp, phù hiệu chữ đỏ rảo bước 
về nhà… Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có 
bao nhiêu là nụ cười e thẹn muốn làm quen… 

… Một trong số các bé con Gia Long thời đó
cứ đến buổi tan trường thì vội vàng thu gọn 
cặp sách rồi chạy thật nhanh ra cổng Đoàn 
Thị Điểm. Em nhanh mắt nhìn vào bệ tường, 
nơi hiu hắt ánh vàng ngọn đèn đường, rồi 
cong đôi môi chưa biết làm duyên cười với đôi 
tà áo trắng ngả bạc màu ngà.   

--“Chị…! Đợi em lâu không?” 
--“Ơ ơ… Không, chị cũng mới tới” 

Vừa nói cô nữ sinh áo ngà, phù hiệu hoa mai 
xanh lục, vừa xếp vội quyển sách, cất vào 
cặp. 

Đôi bạn này vừa là “chị em hộc bàn”, vừa là 
chị em “kẻ vào người ra chung giờ, chung 
cổng”. Một người học Gia Long đêm lớp 9, 
một người học ban ngày, buổi chiều, mới vào 
lớp 6. Còn một người nữa, là “chị lớn”, học 
buổi sáng, lớp 11. Cả 3 cùng ngồi chung chỗ, 
xài chung hộc bàn, chỉ khác nhau ngày-đêm, 
sáng-chiều…. 

Giờ đây, gần 40 năm sau, Sáng - Chiều đã 
tìm được nhau, nhưng Đêm còn mờ mịt….  

Tôi vừa kể chuyện cho vị Giáo Sư khả kính 
vừa hình dung lại những buổi chiều hẹn hò 
với “Chị Đêm”. Mấy mươi năm rồi màu áo 
của chị không hề phai nhòa trong ký ức tôi… 
Chợt câu hỏi của Cô, vị Giáo Sư, kéo tôi về 
thực tại: 

- “ Vì vậy mà em cố công tìm hiểu để 
viết về Gia Long đêm hả? Ừ, em viết đi, hình 
như chưa ai viết gì về khối đêm cả… Allo… 
allo… nghe không?” 

Tôi vội vàng 

- “Hello.., dạ dạ, em vẫn nghe mà Cô. 
Cô kể đi Cô!” 
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Hành Trình Trăm Năm 

- “Hệ Bán Công ban đêm đã có ở các 
trường khác như Petrus Trương Vĩnh Ký, 
Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Võ Trường 
Toản từ năm 1967, 1968. Gia Long mình mãi 
đến năm 1969 mới lập, gọi là Gia Long đêm. 
Kinh phí phần lớn do nhà nước hỗ trợ để giúp 
học sinh, vì nhiều lý do, không thể đi học ban 
ngày… Cũng có em ngày phải đi làm, tối mới 
được đi học được. Đóng học phí ít lắm.” 

Chị Đêm ơi, đó là lý do màu áo chị lại đặc 
biệt ngà và lúc nào ngồi chờ em cũng với 
quyển vở trên tay. Thuở đó em lờ mờ biết 
nhưng vô tâm tránh né, như đã không dám 
nhìn vào khuỷu áo sờn tay… 

- “Hello… Cô ơi, Gia Long đêm đông 
lắm hả Cô, đông hơn buổi chiều tụi em nữa 
ạ?” 

- “Ờ… Để Cô nhớ coi… Năm đầu tiên 
Gia Long đêm đã có tất cả các cấp từ lớp 6 
đến lớp 12. Mỗi cấp lớp có 6 hoặc 7 lớp; mỗi 
lớp có khoảng 40 đến 45 nữ sinh. 

Học có giỏi không à? Ườmm… đâu có thua 
ai…  Trường Gia Long mình nổi tiếng mà. 
Muốn vào Gia Long đêm, tuy là không thi, 
nhưng cũng phải có thành tích tối thiểu theo 
yêu cầu của nhà trường và được xét tuyển 
theo một chuẩn mực định trước nên vô được 
cũng khó à… Nhiều em là học sinh các 
trường công ở tỉnh, chuyển đổi về Sài Gòn 
cũng xin học Gia Long đêm. Hơn nữa Gia 
Long đêm cũng mang phù hiệu Gia Long, 
cũng hoa mai bên trái, chỉ khác màu thôi nên 
mình phải giữ tiếng. Thầy Cô dạy ngày và 
đêm giống nhau, chương trình như nhau…Ơ 
ơ... Chỉ khác là Gia Long đêm không học các 
môn phụ như nhạc, vẽ …; nên các em giỏi có 
gì lạ đâu. Mà học giỏi thì cũng được phát 
thưởng trong cùng một buổi lễ với Gia Long 
ngày… Sao?.. Hoa Mai Vàng Gia Long à?...Ờ 
… Gia Long đêm đạt kết quả cao trong kỳ thi
Tú Tài không được gắn Huy Chương Hoa 
Mai Vàng như các em Gia Long ngày vì quỹ 
tài chánh khác nhau, khối đêm không đủ 
tiền….” 

Em nhớ chứ chị Đêm! Phù hiệu của chị còn 
mới tinh nổi bật trên nền áo: màu xanh lá cây 

dịu dàng như em đã mơ chị thơ thẩn dưới 
hàng cây, dáng hiền ngoan nhẫn nhịn…. Có 
tia trăng nào hôn nhẹ cánh mai xanh trên 
ngực áo chị không mà xanh biếc một màu…   

-  “Mà em biết không, cách điều hành 
Gia Long đêm cũng có đôi chút khác biệt. Vì 
phải có sự thống nhất và hài hòa giữa khối 
ngày và đêm nên Bộ yêu cầu Hiệu Trưởng 
ngày phải kiêm luôn chức vụ Hiệu Trưởng 
khối đêm. Bố trí phòng học là công việc 
không dễ dàng vì có những dãy khuất xa hoặc 
thiếu đèn sáng nên không thể dùng vào ban 
đêm được. Cả việc vận động Giáo Sư cho 
khối đêm cũng khá vất vả vì đây là việc làm 
khuyến khích, không phải nhiệm vụ bắt buộc. 
Vì vậy khối đêm đã phải do hai vị Giám Học 
và Phụ Tá Giám Học cùng lo mới xuể được. 
Allo, …allo, em ơi… còn nghe rõ không?...” 

- “ Dạ rõ, dạ rõ,… tại em đang ghi… 
Cô ơi, em nhớ Cô H có nói các Thầy Cô cũng 
thích dạy Gia Long đêm mà, phải không Cô?” 

- “Phải,  cũng có Thầy Cô thích dạy 
đêm, thương học trò ban đêm vì khi các em 
đã chịu đến trường vào giờ đó thì chắc chắn là 
rất hiếu học, hoặc là có hoàn cảnh đáng giúp 
đỡ. Mà các em cũng đã tỏ ra hết sức kính 
trọng và biết ơn các Thầy Cô đã đến với các 
em thay vì sum họp bên gia đình vào buổi 
tối.” 

- “Cô ơi vậy chắc là nhiều khó khăn trở 
ngại cho Gia Long đêm lắm hả Cô?” 

- “Cái lo lớn nhất của Thầy Cô là sức 
khỏe của nữ sinh. Em biết không, có những 
em phải đi làm ban ngày, chiều về chưa kịp 
ăn đã đi học. Vào lớp vừa mệt vừa đói nên 
ngất xỉu. Thấy rất thương…” 

Có phải bàn tay thuôn dài ngón xanh của chị 
Đêm đang mơn trên má em. Từng búp xương 
xương năm nào run nhẹ vì lao đao từ thời con 
gái… Hay là một chút xốn xang cho mắt nồng 
cay thành giọt lệ lạnh môi ... 
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- “Giờ học là vậy. Còn giờ chơi thì thời 
gian đầu nữ sinh Gia Long đêm chỉ được lẩn 
quẩn trong lớp học hoặc ngoài hành lang chứ 
không được ra sân đâu em. Vì sân không có 
đèn. Mãi sau này nhân dịp Đô Trưởng Đỗ 
Kiến Nhiễu mượn sân trường để tổ chức đua 
xe đạp nên đã “trả ơn” bằng cách cho kéo 
điện công từ đường Phan Thanh Giản vào 
thắp sáng quanh sân. Từ đó giờ chơi mới 
được ra sân…”  

- “Đại Hội lần nầy các em có mời Gia 
Long đêm không? Có ai ghi danh đi dự 
chưa?” 

- “Dạ thưa Cô có! Tụi em mời và em 
biết chắc là sẽ có Gia Long đêm tham dự! Mà 
trong Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long lần này 
cũng có Gia Long Đêm nữa, thưa Cô.” 

- Vậy tốt quá! Dù chỉ học Gia Long một 
ngày, một đêm thôi thì cũng là Gia Long, Cô 
hy vọng các em đừng câu nệ. Cô chúc Đại 
Hội thành công và chúc em tìm được chị… 
nhé. Nhớ chụp hình gửi Cô xem.” 

Lần nữa chị ơi, hàng cây sân trường vờ say 
ngủ dưới bước chân êm nhường không gian 
tĩnh lặng cho trăng và mắt sao, cho gió và tóc 
mềm, cho một lần chị âm thầm đong đầy mơ 
ước…. - “Dạ em cám ơn Cô. Thế nào em cũng 

sẽ gửi hình các chị Gia Long đêm cho Cô! 
Em cám ơn Cô lần nữa nhé Cô. Em chúc Cô 
buổi tối thật vui.” 

- “À mà Cô nhớ đâu nói đó nghe, nói để 
thôi quên; tuy là các nữ sinh không được gắn 
Hoa Mai vàng như Gia Long ngày, nhưng kết 
quả học đâu có kém. Vẫn có học sinh giành 
được học bổng du học nước ngoài và đạt được 
kết quả mỹ mãn. Vẫn có người đạt địa vị cao 
trong xã hội, góp phần làm rạng danh nữ sinh 
Gia Long, em biết không!” 

Vậy nhé chị ơi…hãy nhận đây lời Cô trìu 
mến, lòng em thiết tha… Điều quan trọng là 
các nữ sinh tìm về bên nhau, sum họp trong 
đại gia đình cựu nữ sinh của các Hội Gia 
Long khắp nơi. Và dù trường đã thay tên 
nhưng khi còn hoài niệm thời Đêm – Ngày, 
Sáng – Tối thì xin về lại chốn xưa, tìm thăm 
Thầy cũ, dang rộng vòng tay đón nhau cho 
vẹn một ân tình. 

Những cánh mai xanh không võng điều lọng 
tía về trường sau mùa thi cử, nhưng cũng 
từng chấp cánh theo mây xây mộng trời  xa… 
Và nơi đó, chị biết không, có cánh mai vàng 
mơ một lần tương ngộ… 

Sydney Tháng 4 Năm 2013 

Thủy Bình GL75 

* 
* * 

Hành Trình Trăm Năm 
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TRĂM  hoa đua nở xuân về 
NĂM  xưa ta có hẹn thề cùng nhau 
ÁO  xưa dù có phai màu 
TÍM  pha sắc trắng trước sau hữu tình 
GIA  đình bè bạn thân chinh 
LONG  ân hội ngộ bóng hình hữu duyên 
CHÀO  nhau kể chuyện huyên thuyên 
MỪNG  vui tình nghĩa vẫn nguyên trăng rằm 
ĐẠI  đồng thế giới xa xăm 
HỘI  về kỷ niệm trăm năm mái trường 
THẾ  gian lưu lạc bốn phương 
GIỚI  từ nối kết tình thương ngọt bùi 
KỲ  công họp sức chẳng lùi 
SÁU  mươi vẫn trẻ vẫn vui nức lòng 
THÀNH  nhân thỏa chí đã xong 
CÔNG  thầy nghĩa bạn ước mong đáp đền

Nguyễn Thị Bích GL74  
14/3/2013 
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Hành Trình Trăm Năm 

Cuộc đời như một cuốn phim dài nhiều tập,
người ta có thể trở lại xem nhiều lần sau đó 
bằng hồi tưởng, mà với chúng ta, những 
người Gia Long (nói theo kiểu của Thầy Võ 
Hoàng Tánh), thì cái đoạn được xem đi xem 
lại nhiều nhất tất nhiên chỉ có thể là một thuở 
Gia Long rồi. Và cái đoạn Gia Long này vẫn 
còn tiếp tục kéo dài nhiều tập cho đến tận bây 
giờ với những buổi họp mặt, những kỳ đại hội, 
những cuộc gặp gỡ bạn bè, và cả những nhớ 
thương hoài vọng… 

Gia Long mãi mãi trong trái tim tôi, những 
ngày tháng xa xưa dưới mái trường yêu dấu 
luôn là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời 
tôi. Những hoài niệm luôn tràn đầy niềm vui, 
thương yêu, ấm áp tình thầy trò, bè bạn…Dù 
thời gian có trôi nhanh vội vã biết bao nhiêu là 
nước đã qua cầu, sao dời vật đổi, mãi mãi 
trong tôi vẫn một niềm hoài nhớ Gia Long. 

Cô bé ngày xưa không còn bé nữa, thổn thức 
bao lần khi nhớ về trường. Những tà áo trắng 
bay hoài trong ký ức nơi sân trường xanh cỏ lá 
nên thơ, nơi những con đường có hàng cây cao 
gió thổi lá rắc rơi ngày cũ…Có phải trường nữ 
trung học Gia Long chỉ còn trong trí nhớ về 
một thời dĩ vãng đã xa? Khi mà giờ đây bảng 
tên trường của chúng ta trong thực tế không 
còn chữ Gia Long ngày trước nữa, thay vào đó 
là Nguyễn thị Minh Khai với quá nhiều thay 
đổi: nhà để xe dành cho học sinh không còn 
được dùng đúng như xưa nữa, bãi cỏ xanh 
mượt cũng biến mất, toàn bộ giờ là nền bê 
tông một màu xi măng khô cứng. Bóng dáng 
tà áo dài chỉ thấp thoáng một hai ngày có lễ 
chào cờ trong tuần (không như xưa kia ngày 
nào chúng ta cũng chào cờ), những ngày còn 
lại là váy đầm áo ngắn, và một nửa thế giới 
còn lại là nam sinh. Ôi, nhớ quá là nhớ những 
tà áo dài trắng thướt tha như những cánh 
bướm mùa xuân vờn quanh ngát xanh hoa cỏ 
sân trường! 

Thầy Cô tuổi già sức yếu, có người đã về cõi 
vĩnh hằng. Mỗi năm đôi lần Thầy Cô họp mặt, 
trang trọng, đầm ấm và vui tươi với tấm lòng 
tri ơn, tôn sư trọng đạo của các cựu nữ sinh 
luôn hướng về Thầy Cô kính yêu. Cũng không  

khỏi đôi chút ngậm ngùi trong lòng vì 
“…người mỗi năm mỗi vắng…” Thương quá 
hình ảnh một cô giáo tóc bạc lưng còng khóc 
lúc chia tay sau buổi họp mặt Thầy trò, Cô 
nghẹn ngào bảo: “các em ơi, Cô không muốn 
về, Cô không muốn về đâu…”. Nhưng những 
người học trò như tôi có thể làm gì hơn cho 
Thầy Cô đây ngoài tấm lòng tri ân kính 
thương những người Thầy đã một đời tận tụy! 
Nhớ đến Thầy Cô và mãi mãi tri ân, hình dáng 
Thầy Cô luôn đẹp ngời trong tâm tưởng của 
những người học trò Gia Long. 

Những cựu nữ sinh Gia Long như đàn chim lìa 
tổ tung cánh bay đi khắp bốn phương trời, mỗi 
người mỗi phận theo dòng đời trôi, nhưng dù 
thế nào đi nữa vẫn cùng một niềm thương nỗi 
nhớ về những tháng ngày của một thuở Gia 
Long. Tình yêu Gia Long mãi mãi không phai 
nhạt, mãi mãi tinh khôi như tà áo trắng ngày 
nào, ngọt ngào như ly đậu đỏ nước cốt dừa 
mát lạnh trước chùa Xá Lợi, những buổi tan 
trường í ới gọi nhau, “nhâm nhi” cuốn bò bía 
ngon lành, xuýt xoa dĩa gỏi đu đủ khô bò đỏ 
ớt… Cho dù không thể ngược thời gian trở về 
ngày cũ, không thể tắm hai lần ở khúc sông 
xưa, cũng xin giữ vẹn niềm thương yêu của 
tuổi học trò trong trắng vô tư. Bất cứ tập thể 
nào trong xã hội cũng không thể tránh khỏi 
những bất đồng, dị biệt, kể cả cộng đồng Gia 
Long cũng không ngoại lệ. Cuộc sống luôn có 
2 mặt, phải và trái, sáng và tối. Tôi không hề 
tự ru ngủ chính mình, chỉ mong những ích kỷ 
tư lợi thường tình được vất bỏ để những người 
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Gia Long đến với nhau chân tình và thương 
mến, bởi như một chị Gia Long đã nói: “Gia 
Long chúng ta bây giờ chỉ có người ra chứ đâu 
có người vào nữa!” vì hiện tại không còn tên 
trường Gia Long nữa! 

Hành Trình Trăm Năm 

Bồi hồi ngơ ngẩn mỗi lần ngang qua trường. 
Cảnh cũ nhiều thay đổi, người xưa nay 
phương nào? Trăm năm đã trôi qua, rồi trăm 
năm sau nữa ai biết, ai còn nhớ Gia Long, nhớ 
những người Gia Long…Những tà áo trắng 
vẫn bay hoài trong khung trời kỷ niệm: trường 

nữ trung học Gia Long, thiên đường cổ tích 
trong mơ… 

Hỡi những người Gia Long, nào cùng nắm 
tay nhau, kết nối yêu thương, từ trái tim đến 
trái tim, tình  

Gia Long ta mãi trong nhau nồng ấm. 

Bích Liên  
12C1 - GL73 

Một Thời Áo Trắng 

Chiều nay bên thềm cũ 
Lòng bỗng thấy u hòai 
Kỷ niệm xưa tìm đến: 
Hoa sứ giăng ngang trời -  

Trường Gia Long ngày đó 
Ngày nắng ấm khung trời 
Ngày học vui năm cũ 
Nay đã xa xa rồi… 

Xa, chân sáo khua vui 
Những sáng tinh khôi 
Xao xuyến hương đời 

Xa, vai nón nghiêng nghiêng 
Che nắng trưa hanh 
Bên hàng sứ trắng 

Chuông, êm đềm ngân nga 
Hòa nắng dịu hiền 
Tỏa khắp sân trường 

Em, mi gầy lung linh 
E ấp dịu dàng 
Tình yêu chưa sang 

Rời trường yêu ngày đó 
Là đánh mất khung trời 
Chạnh thương ngôi trường cũ 
Nay đã thay tên rồi 

Kỷ niệm xưa còn mãi 
Dù đã cách phương trời 
Màu hoa yêu năm đó 
Không úa phai trong đời 

            Bảo Trân 

54



Hành Trình Trăm Năm 

HHUUỲỲNNHH  MMAAII  HHOOÀÀNNGG  
GGiiaa  LLoonngg  5599  --  6666

Tôi chỉ là cô bé sinh ra ở một làng quê Thốt Nốt (Cần Thơ) xa xôi hẻo lánh, thời loạn lạc đi chạy

giặc, cỏ còn mọc cao ngút đầu. Thương đứa con độc nhất, ba má tôi cố gắng đủ cách, gạt nước mắt 
giấu giếm nỗi nhớ thương, đưa con về SàiGòn ăn học, ở trọ nhà của một bà dì. Tôi học ở trường 
Saint Paul với bà phước. Nhưng đột nhiên bà dì tôi đưa cả gia đình sang Pháp. Tôi bơ vơ không nơi 
nương tựa… 

Đi hay ở lại Sài Gòn đây? Nhưng ở đâu? Một tia hy vọng lóe lên. Tôi quyết định xin thi vào trường 
Gia Long; ngôi trường lớn bậc nhất miền Nam và cũng là trường duy nhất có nội trú, để may ra có 
chỗ nương thân. Hồi đó, thi đậu vào Gia Long không phải dễ; hàng chục ngàn thí sinh dự tuyển, 
nhưng số đậu vào lớp Đệ Thất (lớp 6 bây giờ) chỉ có khoảng ba trăm vào năm tôi đi thi: 1959. Có lẽ 
không có nỗỉ hạnh phúc nào lớn hơn đối với một cô gái nhỏ như tôi hồi ấy khi tôi thi đậu vào trường 
Gia Long. Tôi hét to: “Ha, ha, ha, ha, ha, ha!” cho thỏa thích, cho đã, như để thố lộ cùng trời cao đất 
rộng rằng nỗi mơ ước lớn nhất của đời cô bé tuổi lên mười đã thành sự thật. 

Tôi lu bu với bao việc rối mù: thủ tục nhập học, nhận bản nội qui dày cộm, mua sắm quần áo, vật 
dụng chuẩn bị cho đời làm cô nữ sinh nội trú trường Gia Long. Ôi, một cái rương to đùng cũng 
không chứa hết nổi vui mừng lớn lao, mặc dù vừa đủ để đặt vào trong… đủ thứ. Trước hết là một cái 
nệm cá nhân mỏng dính có một mặt vải và một mặt… cao su. Chúng tôi đoán là cái mặt cao su ấy 
giúp chúng tôi… ứng phó với những “biến cố đột xuất”! Và đến một tá bộ bà ba trắng; nửa tá áo dài 
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trắng và một bộ áo dài xanh nước biển (để mặc trong những ngày lễ hội) và nào là xà bông, khăn 
tắm, khăn mặt, bàn chải… Mọi thứ lung tung cũng như tâm trạng hồi hộp, phấn khích của tôi. 

Tôi không thể kể xiết tâm trạng của mình lúc bước chân vào trường. Hết cảm xúc này đến cảm xúc 
khác kéo theo, ập vào trái tim bé nhỏ của tôi: ngôi trường tôi đẹp và uy nghi quá. Tôi xao xuyến khi 
chạm tay vào cánh cửa sắt, khi vừa đi qua cái vòm cong có mang chiếc đồng hồ tròn to với số La Mã 
III lạ đời, khi bước vào trong sân cỏ xanh biếc mượt mà, khi bước vào lớp học thơm mùi phấn… 
Ngắm nhìn Thầy Cô bước vào lớp, băng ngang sân, ôi Thầy Cô thật đẹp, thật nghiêm, thật oai… Tôi 
sợ, một nỗi sợ - sợ ơi là sợ! Nhưng chỉ qua bốn năm đầu ở bậc Trung học đệ nhất cấp – Tôi, một Mai 
Hoàng ngày nào rụt rè e sợ khi bước chân vào cổng trường nay đã thành quỷ dữ, tất cả những trò 
chơi nghịch ngợm nơi lớp học cũng như trong “dortoir” phòng ngủ nội trú đều do tôi đầu tiên.  Ngay 
cả trò ăn cắp trái ở cây mít trước phòng Hiệu Trưởng tôi cũng không chừa. Thế mà ba lần hành động 
tôi đều bị chộp cổ cả ba. Tôi được dẫn lên phòng Tổng Giám Thị nghe giảng “moral” sau đó tôi khóc 
hết nước mắt van xin được tha lỗi vì lo sợ bị trừ điểm hạnh kiểm sẽ không nhận được học bổng học 
nước ngoài khi ra trường, đó là điều mà tất cả nữ sinh Gia Long đều mơ ước. 

Kể từ đó về sau hể cứ động chuyện phá phách nào xảy ra Thầy Cô hỏi: “Ai?” thì lập tức mọi cặp mắt 
đều đổ về phía Mai Hoàng tôi. Ôi! thật oan ức biết bao? Bên cạnh sự nghịch phá, tôi luôn được Thầy 
Cô thương yêu vì tôi có rất nhiều tài vặt, Thầy Cô giao việc gì là tôi làm không chê vào đâu được. 
Không kể bảy năm liền làm liên đội trưởng của lớp, tôi luôn là người tả xung hữu đột giúp Thầy Cô 
giữ trật tự lớp “điều này làm tôi vô cùng khoái chí”,  tôi còn là cầu thủ của đội bóng rổ và thành viên 
năng động của đội đồng diễn nhà trường. Vào dịp lễ Hai Bà Trưng tôi lại được ngồi xe hoa nhà 
trường đi dạo khắp các đường trong thành phố, tối về lại được Thầy Cô cử đi bán vé các trò chơi ở 
khu hội chợ trong sân Tao Đàn vui thật là vui. 

Trước khi bãi trường và vào dịp cây mùa xuân trường tổ chức văn nghệ không bao giờ vắng mặt tôi 
trong vai ông già dê hoặc thầy bói mù trong các vở kịch vui do thầy Nguyễn Đức dàn dựng. Một điều 
đặc biệt của trường Gia Long chúng tôi là cách dạy dỗ của Thầy Cô tuy vô cùng nghiêm khắc nhưng 
rất tâm lý và tình cảm nên một học sinh nghịch ngợm, phá phách như tôi nhưng cuối năm vẫn là một 
trong những học sinh giỏi của trường. 

Cứ thế bảy năm trời tôi đã sống trọn vẹn dưới mái trường. Tôi quen thuộc từng băng ghế đá, từng 
hàng cây, cọng cỏ, hòn sỏi, từng con đường trong sân… Không có nơi nào thiếu bước chân tôi… 
Con đường BÔNA bóng mát, với hàng cây cao, to thẳng tắp, cây điệp vàng với những chú sâu nhỏ 
đánh đu lên xuống, những cây mít lão đeo đầy trái, gốc phượng già ở cuối sân bóng rổ, những bụi 
liễu đong đưa… Tôi đã để lại một thời tuổi nhỏ ngây thơ không biết gì ở lại… chúng tôi rời trường 
với suy nghĩ chính chắn hơn, với kiến thức đã đầy và cũng đầy ắp nỗi buồn tiếc nuối… 

Tôi nhớ cả tuổi xuân của Thầy Cô tôi ở trong trường đó - ở ngôi trường Gia Long. Thầy Cô đã dành 
mọi sức mạnh tinh thần tươi đẹp nhất của một đời người dưới mái trường này, truyền cho chúng tôi, 
giờ chỉ còn là những cái bóng yếu gầy, còm cõi, cô đơn… Không ai bắt tôi yêu, sao tôi cứ yêu; 
không ai bắt tôi thương, sao tôi cứ thương, không ai bảo tôi nhớ sao tôi vẫn nhớ… 

Sài Gòn xưa 
GL Huỳnh Mai Hoàng 

Mẹ   : Tại sao con lại bị điểm xấu? Con có hiểu câu hỏi của Cô giáo không? 
Con: Dạ có ạ, nhưng Cô giáo lại không hiểu câu trả lời của con !!!!! 
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KỶ NIỆM TRĂM NĂM 
TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG 

Trăm năm thấm thoát đã trôi qua, 
Hình ảnh trường xưa chẳng xóa nhòa. 

Bao lớp nữ sinh từng hiển đạt, 
Mấy đời nội trợ giỏi tề gia. 

Thanh Quan danh nổi gương tài đức, 
Xá Lợi chuông rền nết vị tha. 
Tên cũ dẫu nay đà đổi khác, 

Một ngày lấy lại cũng không xa. 
Ngân Sơn  

Nhà tôi, thi sĩ Ngân Sơn, trong 4 câu thực và 
luận của bài thơ trên, đặc biệt nêu lên phẩm 
hạnh của bao tầng lớp nữ sinh được trường Nữ 
Trung Học Gia Long đào tạo nên “những người 
con, người vợ, người mẹ có đủ công, dung, 
ngôn, hạnh, có  kiến thức, có  nghề  nghiệp - 
thành phần tiêu biểu của người phụ nữ  trí  thức 
miền Nam với  những nét đậm đà chân thật, vừa 
có chất văn minh tân tiến, vừa có phần cổ kính 
dịu hiền-  Một thiểu số mẫu mực tiên phong cho 
một lối sống của người phụ nữ lý tưởng mà bao 
người khác trông vào với nhiều mơ ước.” 

Tại hải ngoại, phần lớn cha mẹ Việt Nam, thuộc 
thế hệ thứ nhất, vì đại nạn của đất nước và vì 
tương lai của con cháu, đã hy sinh tất cả những 
gì được gây dựng bằng mồ hôi, nước mắt, suốt 
nửa đời người nơi quê nhà, phải rời bỏ cội 
nguồn, đến các chỗ tạm dung để hội nhập và lập 
lại cuộc đời mới. Rồi từ đáy vực sâu của tận 
cùng đau khổ, các chị em Gia Long, các bà nội, 
bà ngoại, các bà mẹ Việt Nam, đã cùng chồng, 
cùng gia đình, kiên cường vượt thắng bao gian 
nan, vừa vất vả tranh sống, vừa đầu tư vào việc 
giáo dục và gây dựng tương lai cho giới trẻ. Họ 
đồng thời không quên bảo tồn và phát triển 
truyền thống văn hóa, gìn giữ ngôn ngữ quê 
hương để các ngôi sao trẻ mãi còn yêu tiếng Mẹ 
Việt Nam.  

Những năm tháng đầu lập nghiệp, nơi xứ tạm 
dung, người phụ nữ Việt Nam, chị em Gia 
Long, dù “chân yếu tay mềm”, nhưng với trí 
thông minh, nghị lực phi thường, với đức tính 
cần mẫn, chắt chiu, phải làm gấp đôi thì giờ, 
gấp đôi sức lực, phải “dấn thân” hơn để đóng 

góp vào tình trạng tài chánh và chia sẻ gánh 
nặng gia đình cùng người chồng. Bên trong, các 
chị em vẫn phải “tề gia nội trợ”, phụng dưỡng 
“tứ thân phụ mẫu”, theo dõi, đốc thúc việc học 
hành của các con. Bên ngoài, hoặc trở lại các 
phân khoa Đại Học, người thì học lại nghề cũ, 
kẻ chọn học thêm nghề mới, hoặc kiếm công ăn 
việc làm, để rồi tất cả cũng mài miệt nơi thương 
trường, công, tư sở, len lõi vào hầu hết mọi lãnh 
vực mà phụ nữ bản xứ có mặt.  

Các chị em, dần dần, gặt hái nhiều thành công 
không hề thua kém nữ giới các cộng đồng bạn, 
và nêu gương hiếu học cho con cháu Gia-Long. 
Tôi may mắn được chứng kiến những tấm 
gương sáng và tấm lòng vàng của các chị em nữ 
sinh Gia-Long xưa của tôi, không những tự 
mình vươn đến thành công  mà còn, cùng 
chồng, hướng dẫn con cháu hoạch định một 
tương lai vững chãi. Tôi thật không đủ ngôn từ 
xứng đáng để khen ngợi những cá nhân xuất sắc 
này: một em tốt nghiệp Doctor of Pharmacy, 
hướng dẫn con trai theo gót Mẹ cũng ra trường 
là một Pharm D.; một em vất vả làm việc để chu 
cấp cho 4 đứa con - một cô gái lớn là Medical 
Doctor làm việc tại Standford University, hai 
thứ nữ đang học tại Harvard University, và một 
cậu trai út cũng sắp ra trường Standford 
University; một em khác đầu tư thành công vào 
việc học của hai con gái để nay là mẹ của một 
Doctor of Pharmacy và một Master of Business 
Adminstration recipient; một em khác điều 
khiển thành công một Beauty Salon & School, 
đồng thời hướng dẫn hai đứa con trai theo 
ngành Y Khoa, noi gương người cha Bác sĩ của 
các cháu. Và còn biết bao chị em Gia Long ở 
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mọi phương trời tự do khác mà, cũng như tôi, 
các GS đồng nghiệp của tôi, san sẻ hạnh phúc 
được đóng góp phần nhỏ vào thành quả của 
trường Mẹ Gia-Long – đào tạo được những 
người phụ nữ có chí hướng, có phẩm hạnh, có 
tài năng, có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình, 
cho tương lai giới trẻ và đóng góp lợi ích cho 
cộng đồng, xã hội. 

Nhờ vào tình mẫu tử vô bờ, bàn tay săn sóc dịu 
hiền, gương hy sinh, đức nhẫn nhục, cam khổ 
của các bà mẹ, giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại, 
được nuôi dưỡng trong không khí yêu thương, 
an bình của tổ ấm gia đình, hun đúc bởi tinh 
thần hiếu học, trọng văn hóa truyền thống của 
cha ông, phần lớn đã trưởng thành, và nên danh 
phận.  Thành quả này, các chị em Gia Long 
đóng góp một phần thật lớn! 

Tôi có đôi  lời nhắn nhủ con cháu gia đình Gia 
Long: Thế hệ trẻ Việt Nam! Bây giờ các con 
hoặc còn đang miệt mài trong khung cửa Đại 
học, hay đang tự do tung cánh ngoài khung trời 
bao la của trường đời, các con vẫn còn tổ ấm 
gia đình, còn phước báu được ấp ủ trong vòng 
tay yêu thương của cha mẹ. Các con mang trong 
mình hành trang mà cha mẹ và học đường đã 
chuẩn bị cho các con, cuộc đời đẹp vươn tay 
tiếp đãi sự thành công của các con. Thật khó 
cho các con tưởng tượng, dầu có cố gắng tìm 
hiểu, nổi thống khổ trong tim óc người tị nạn, 
sự cơ cực nhọc nhằn của kẻ tha hương phải bắt 
đầu cuộc sống hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, 
với trí rỗng tay không. TỰ DO! một giá phải trả 
quá đắt! Các con biết ơn và tự hào vì cha mẹ, 
chú bác các con đã hy sinh vô bờ cho sự sống 
còn và  tương lai của các con; và những người 
bạn địa phương khắp nơi rất ngạc nhiên và cảm 
phục khi thấy người bạn Việt Nam có sức phấn 
đấu phi thường, để có thể vươn lên từ những tan 
vỡ, mất mát, và tạo dựng một đời sống tươi 
sáng cho thế hệ trẻ. 

 In a world of shattered lives,  
Of broken promises and forgotten dreams, 
Of doubtful smiles and cautious tears, 
Through surf and storm and bitter gale, 
Through pain and loneliness, and hate, 

You live. 
Dream dreams. 
Gather courage, resilience and persistence,  
And firm determination to carry on, 
You live. 

You, my Vietnamese friends,  
Are like Phoenix rising from old ashes to 
amaze the world. 
You make me proud that I live in the same 
world with you. 

Con cháu gia đình Gia Long, khi các con vững 
bước hướng về tương lai, đừng quên trọng trách 
tiếp nối truyền thống anh dũng của giống nòi 
Tiên Rồng Việt Nam, và nhất là đừng quên 
nguồn cội cổ thụ đã héo khô để các con được 
“xanh ngọn”; tuổi già, tóc bạc, sức lực mỏi 
mòn, những thứ này, cha mẹ các con tự nguyện 
chấp nhận khi đầu tư vào việc gây dựng cuộc 
sống mới tốt đẹp cho các con. Đừng quên các 
con nhé. Khi còn có thể, các con nhất quyết 
phải cần học hỏi kinh nghiệm đời từ các bậc cha 
ông. “Everything that is past is either a learning 
lesson to grow on, a beautiful memory to reflect 
on, or a motivating factor to act upon.” 

Giới trẻ Việt Nam! Các con hãy ghi nhớ, dù ở 
bất cứ hoàn cảnh, trạng huống nào, trước những 
dị biệt và tương đồng của hai môi trường sống, 
chỉ tiếp nhận tinh hoa, gạn lọc cặn bã, tô điểm 
thêm nét đẹp, tính hay mà vẫn duy trì những 
tinh hoa của một Việt Nam văn hiến. Nếu có 
phước báu còn cha mẹ đùm bọc, hướng dẫn, các 
con thụ lãnh  những kinh nghiệm đời để có thể 
tránh những ngõ ngách của gian nguy đầy thử 
thách. Nếu phải tự lực cánh sinh, hãy nhìn vào 
gương sáng của cộng đồng mình và bạn, học hỏi 
ở những người cùng trang lứa, hay những vị 
tiền phong trong lãnh vực chuyên biệt của các 
con. “Follow your Passion with Persistence 
magnified by intense Preparation; use 
Compassion and Courage to weave a strong 
web of Connections for strength and 
opportunity; then apply focused Excellence to 
drive Achievement and gain Wisdom. It’s 
through the combination of all these things that 
your POWER will reveal itself.” 

Hai mươi lăm năm, ba mươi lăm năm qua đã 
chứng kiến biết bao gương sáng, biết bao thành 
công rực rỡ các con đã đóng góp vào guồng 
máy kinh tế, xã hội, chính trị nhân văn của dòng 
chính nơi các con cư ngụ. Các con, thế hệ thứ 
hai, thứ ba, được bạn bè, cộng đồng bạn vinh 
danh xứng đáng. Với những thành công vượt 
bực đó, các con đã làm rạng danh gia đình và 
cộng đồng Việt Nam, đã đáp ứng những kỳ 
vọng tha thiết của cha ông; đó cũng là cách trả 
ơn xứng đáng công nuôi dưỡng của các bậc sinh 
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Thế Hệ Trẻ Việt Nam có sứ mạng Gìn Vàng 
Giữ Ngọc. 

thành của các con. “The survival of the fittest is 
the ageless law of nature, and the fittest are 
rarely the strong. The fittest are those endowed 
with the qualification for adaptation, the ability 
to accept the inevitable, and conform to the 
unavoidable to harmonize with existing or 
changing condition.” 

Tuổi Trẻ Việt Nam, tương lai nước Việt kỳ 
vọng ở chúng ta. 

GS GL Nguyễn-Đặng Cẩm-Hường 
Professor Emiritus, 

Mong rằng các con, Tương Lai của Cộng Đồng 
Việt Nam tại Hải Ngoại, với khả năng sẳn có, 
cố giữ chân như bàn thạch trong cả hai môi 
trường cộng đồng ta và bạn, thêm tôi luyện tình 
đoàn kết hầu cùng nhau tiếp tục “Break the 
Glass Ceiling and SOAR!” 

Seattle Community College District VI 
===================== 
*** Trích lời GS Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D. 
*** Quotations – respectively – from John 
Broadus- Phoenix Rising- 1968, Jim Rohn,  
Dr. Shirley Ann Jackson, and  Dave Smalley

Cảm ơn các con, niềm tự hào của cộng đồng 
Việt Nam ở hải ngoại! 

Vàng phai mấy lớp thu xa 
Trăm năm vẫn mộng như là tím xưa 
Trên vai mộng chở đong đưa 
Hư không vọng trống trường xưa bàng hoàng 
Trăm năm ngoảnh lại muộn màng 
Lời xuân ý hạ vẫn thênh thang chờ.. 
Áo Gia Long tím bài thơ 
Hoa dan nắng đậu hững hờ tóc mây 
Nón nghiêng yểu điệu che mày 
Đường xưa níu gọi bàn tay níu tường 
Kể nghe chuyện nhớ chuyện thương 
Câu thơ e ấp mộng thường mong manh 
Trăm năm mộng vẫn rất xanh 
Cho ai thao thức quấn quanh lối về 
Con chim mỏi cánh mải mê 
Đón trăm năm mộng bay về như tơ 
Hoa mai một thoáng sững sờ 
Rộn ràng gió dệt bài thơ tương phùng 
Mặn mà là điệu có không 

Tôn Nữ Lệ Ba  
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Sau tháng 4/1975, một số Thầy Cô và cựu nữ sinh 

Gia Long cũng đã theo làn sóng người Việt tìm tự 

do tản mát khắp nơi trên thế giới. Ngay từ những 

ngày đầu, tại quê hương thứ hai, các Gia Long lưu 

lạc đã tìm cách liên lạc với nhau, nương tựa, giúp  

 đỡ tinh thần cho nhau để hội nhập vào cuộc sống 

mới. Trước tiên là hội tụ thành từng nhóm nhỏ, tổ 

chức những buổi họp mặt "bỏ túi" với Thầy Cô và 

bạn hữu mỗi khi có dịp. Theo thời gian cuộc sống 

đã tạm yên, với sự giúp sức của internet việc liên 

lạc, tìm kiếm nhau dễ dàng hơn, các nhóm nhỏ này 

đã trở thành những Hội cựu học sinh Gia Long có 

tổ chức qui mô hơn, tìm được nhiều Thầy Cô hơn, 

qui tụ nhiều hội viên hơn nên đã thường xuyên tổ 

chức các buổi họp mặt để cùng nhau sinh hoạt. 

Tiếng cười, giọng nói xưa mong ước 

Tan tác bao năm bỗng lại về 

Khoảnh khắc, thời gian chừng quay ngược 

Bên Thầy, bên Bạn phút say mê…. 

(TB GL75) 

Để gìn giữ và phát triển tinh thần Gia Long cũng như thắt chặt tình thương Gia Long, từ năm 

2000 Đại Hội Gia Long toàn thế giới đã được tổ chức lần đầu tiên và trở thành truyền thống 

định kỳ hai năm một lần do các Hội Đoàn Gia Long thay nhau lần lượt tổ chức.  

Từng hội cựu học sinh Gia Long ở khắp nơi đã hoạt động rất mạnh để duy trì tinh thần và 

phẩm hạnh "Gia Long". Ngày nay hầu như ở các quốc gia có người Việt tự do sinh sống thì 

Trường Gia Long,  Giáo Sư Gia Long và Nữ Sinh Gia Long gần như không thể thiếu trong 

phần xướng danh của những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của các cộng đồng người Việt sở 

tại. Vì vậy dù đã gần bốn mươi năm tha phương, chỉ với tình yêu Gia Long trong tim thôi 

nhưng chúng ta vẫn tin rằng hành trình trăm năm này vẫn còn được tiếp nối 

Cuộc sống đổi thay lòng không thay 

Cô trò gần gũi như xưa nay 

Thời gian đâu có trôi qua nhỉ 

Dấu vết phong trần không mảy may 

Ak-GL68 
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Kể từ cuộc chia cắt đất nước năm 1954 đến 

biến cố 1975, đối với phần lớn người Việt Nam, 
con người không thể nào ở yên một chỗ mà 
ngay cả mặt đất hình như cũng chao đảo, biến 
đổi. 

   Đúng vậy, đã có những năm tháng, mặt 
đất dưới chân chúng ta tưởng chừng không lúc 
nào không rung lên vì bom đạn. Núi non bị phá 
hủy, sông nước bị ngăn chặn, hào lũy được đào 
bới khắp mọi nơi, không thể nói là mặt đất 
không thay đổi. Ấy là trên thực tế. Trong tâm 
tưởng của con người, cái quê hương mấy lần bỏ 
chạy như cách nói của Phạm Duy, không thể 
không biến dạng, phai mờ. Tai ương nhiều đến 
nỗi, ngay cả lòng tư hương người ta cũng 
không dám nuôi nữa mà nó chỉ còn tồn tại  như 
một tình cảm tự nhiên. 

 Biến cố 30/4/1975 là một cơn lốc phủ 
lên đầu dân tộc Việt Nam, như một đàn chim 
vỡ tổ, những con chim Việt nhốn nháo bay 
khắp 5 châu để tìm mảnh đất lành trú thân, cho 
dù rất xa lạ. Sự thống trị và những đòn thù của 
chế độ mới đã khiến những đứa con thân yêu 
của đất nước, bất chấp mọi hiểm nguy chực chờ 
trên biển cả. Niềm đau của họ là phải lìa xa mái 
ấm tổ phụ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại cha già  

 

 

 

mẹ yếu vợ trẻ con thơ. Cũng thế, những Gia 
Long vì tương lai của con cái mà đành bỏ lại  

người chồng thương yêu, còn kẹt trong trại tù 
cải tạo nơi phương trời xa xôi miền Bắc. 

  Lánh xa được nạn nước, thoát khỏi bọn 
hải tặc, được đi định cư nơi xứ người là niềm 
ước vọng của tất cả những thuyền nhân. Nhưng 
ngay khi đặt chân trên đất lạ, họ lại phải đối đầu 
với những khó khăn khác. Đấy là vấn đề hội 
nhập với hoàn cảnh mới, hoàn toàn mới đối với 
những người tỵ nạn. Phải hội nhập thật nhanh, 
phải bươn chải phải làm lụng vất vả, vì  người 
tỵ nạn vẫn còn trách nhiệm đối với những 
người thân kém may mắn nơi quê hương khốn 
khó.  

 Từ quê hương mấy lần bỏ chạy, Hà Nội 
rồi Sàigòn, rồi từ Sài Gòn đến những nơi chân 
trời góc biển - Paris, London, Germany, 
California, Australia.... có một khoảng cách là 
50 năm. Có người đã nuôi lòng tư hương của 
mình trong đủ ngần ấy năm. Có người ít hơn. 
Có kẻ chỉ được san lòng thương nhớ chứ chẳng 
biết quê hương là gì. Và, trường Nữ Trung học 
Gia Long chúng ta cũng nằm trong cái còn cái 
mất lẽ đương nhiên do sự luân lưu miên viễn 
của thời gian, trong đó thân phận con người chỉ 
được coi như sự góp mặt định kỳ nơi một 
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khoảng trống nào đó mà Thượng Đế đã an bài 
cho từng số mệnh.   

         Cầm từng cuốn Đặc san Gia Long trên 
tay, nghĩ đến điều ấy chúng ta không khỏi bùi 
ngùi, xúc động. Số Thầy Cô có mặt trong ngần 
ấy cuốn Đặc San Gia Long suốt gần bốn mươi 
năm được nói đến, sút giảm dần trông thấy qua 
mỗi kỳ ĐHGLTG từ 2000-2013, kể chung 
những vị  sống ở hải ngoại hay sống trong 
nước. 

     Cuộc đời như giấc mộng. 

     Ngày tháng như bóng câu qua cửa sổ. 

     Đó không phải là những câu nói văn hoa 
bóng bẩy, sáo ngữ mà hoàn toàn là sự thật. Một 
sự thật đơn thuần, giản dị. Đọc là để tìm cuộc 
đời hay tìm chính hình ảnh mình in hằn trong 
đó, đọc cùng ngậm ngùi cho đất nước và cho số 
phận của từng con người, trong đó có mình. Và 
cái  lòng nhớ nhung Thầy Cô, trường cũ, bạn bè 
xưa cũng từa tựa như những đám khói hương, 
tự nó đã chứa chất biết bao điều không thể giải 
thích hết, nó liên quan đến cả người sống lẫn 
người chết, quá khứ lẫn hiện tại. Bốn mươi năm 
mất nước, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ngay cả 
lớp trẻ như chúng ta, nay còn lại gì ngoài tấm 
thân đi vào tuổi xế chiều. Thế hệ kế tiếp đang 
đâm chồi nẩy mộng... Nhìn lại, một số bạn bè 
gối đã mỏi lưng đã còng sau bao nhiêu năm vật 
lộn với cuộc sống , có khi nào chúng ta suy 
ngẫm lại : Công Cha - Nghĩa Mẹ- Ơn Thầy. 

 Năm 2000, mở đầu cho thế kỷ 21 với 
những bước tiến nhảy vọt của internet, 
computer technology, các phương tiện liên lạc 
dễ dàng trên thế giới qua email. Những Gia 
Long lưu lạc tha phương bèn tìm cách gặp 
nhau, để được nhìn lại, gặp lại những cảnh đời 
cũ, những người thương xưa đã bao năm biền 
biệt cách xa.  

           Gia Long Bắc Cali đi tiên phong tổ chức 
ĐHGLTG đầu tiên năm 2000, với Hội Trưởng 
Trương Hồng Ân (1998-2000), tập trung tất cả 
Thầy Cô bạn bè xa gần ở Mỹ - Canada với hơn 
600 người tham dự. Mở đầu là bài hát "Bông 
Hồng cho Thầy Cô" sáng tác của GL Nguyễn 
Ngọc Huyền Nhung để vinh danh các Thầy Cô 
và chấm dứt với nhạc phẩm "Hội Trùng 
Dương" của Phạm Đình Chương. Ca khúc này 
được trình bày hai lần nữa ở ĐHGLTG kỳ II 
2005, Houston và ĐHGLTG kỳ V 2011, San 

José. Có lẽ không còn hình thức tiếp nhận nào 
hay hơn là tiếp nhận bằng âm nhạc trong một 
ngày lễ long trọng như thế. Nói về tình yêu đất 
nước trong  âm nhạc của chúng ta có rất nhiều, 
nhưng sừng sững như núi non, có lẽ không có 
tác phẩm nào vượt qua được các trường khúc 
Hòn vọng Phu của Lê Thương, Con Đường Cái 
Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của 
Phạm Đình Chương. Có phải ý nghĩa thâm sâu 
của Hội Trùng Dương được GLTG tận dụng và 
khai thác triệt để từ hình thức tới nội dung cho 
đến phong cách trình diễn độc đáo của GL Nam 
Cali tại ĐHGLTG kỳ V và San José năm 2011.  
Các tà áo dài của các vị Giáo Sư và các cựu nữ 
sinh GL được xếp thành hình lá cờ vàng 3 sọc 
đỏ. Ôi, chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện có 
được tấm lòng yêu thương đất nước, yêu 
thương nhau mãi mãi như thế. Vết thương nào 
rồi cũng lành, xa cách nào rồi cũng có ngày nối 
lại. Núi non sông biển là vĩnh cửu. 

Cách tổ chức GLTG gồm 3 ngày riêng biệt : 

Tiền Đại Hội ( Thầy trò GL hội ngộ) 

Đại Hội (Thầy trò và quan khách gặpgỡ nhau) 

Hậu Đại Hội (Hàn huyên trước khi chia tay) 

Chương trình du lịch 

Phương thức này được các Đại Hội GLTG tiếp 
nối giữ nguyên mô hình trở thành truyền thống. 

       Một năm sau đó, Gia Long Miền Đông Hoa 
Kỳ hào hứng phấn khởi tiếp nối tổ chức 
ĐHGLTG Hải Ngoại tại Maryland năm 2001, 
với Hội trưởng Võ Kim Thoàn. Lần này có sự 
hiện diện thêm của các Thầy Cô từ Âu Châu và 
GL Việt Nam Cái mốc để chẳng bao giờ có thể 
quên là vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 
tháng 9 năm 2001 ở New York.  

       Chúng tôi đến phi trường Washington 
Ronald Reagan trong đêm khuya, phi trường 
vắng như chùa bà đanh vì đúng vào thời gian 
sau cuộc khủng bố khủng khiếp có ít ngày, nên 
an ninh phi trường căng thẳng như thời kỳ 
chiến tranh Việt Nam 30 năm về trước. Vậy 
mà, Fortune Restaurant, nơi tổ chức ĐHGL, 
vẫn đầy ắp hơn 600 quan khách tham dự, vui 
buồn trộn lẫn ngậm ngùi trước cảnh người sống 
người chết, bạn bè nghìn trùng xa cách được  
gặp lại nhau.   

Riêng tôi, vẫn mang ơn GL Hải Ngoại đã cho 
tôi cơ hội tìm được  người bạn học chí thân sau 
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hơn 20 năm biền biệt tin tức. Đó là GL Lê 
Phương Thúy, người điều khiển chương trình 
ĐH với Việt Dzũng. Từ ngày tái ngộ Phương 
Thúy cho đến  nay, hơn 10 năm, qua các kỳ 
ĐHGLTG kế tiếp tôi gặp lại gần hết bạn bè 
xưa. Có lẽ bài vọng cổ Trọng Thủy Mỵ Châu 
do chị Kim Thoàn trình bày trong đêm GL Hải 
Ngoại Hội Ngộ như báo trước, sau chia lìa  sẽ 
có đoàn viên, như những lông ngỗng Mỵ Châu 
rắc dọc đường mở lối cho Trọng Thuỷ . Các chị 
GL Bắc Cali buổi ấy có màn hoạt cảnh rất dễ 
thương, các chị  xinh xắn trong áo dài tứ thân 
gánh chè đi từng bàn chào mời Thầy Cô và các 
bạn. Thầy Lân mở hàng đầu tiên làm cho các 
gánh chè mau chóng hết sạch. Nhìn các chị 
duyên dáng trong áo dài tứ thân làm ta nhớ quê 
hương quá đi thôi. Ai chẳng có một quê hương 
riêng của mình; thế nhưng hoàn cảnh sống cứ 
mỗi ngày một hối hả, thay đổi, khiến người ta 
không thể tách rời cái quê hương của riêng 
mình ra khỏi đất nước, hoặc người ta đã thu 
nhỏ, đã nhập một hai cái tình ấy, để dễ mang 
theo trong cuộc đời lưu lạc ? 

                       Bao giờ trở lại quê hương nhỉ 

                       Để thấy em cười lúc nắng lên 

 Mười năm sau, năm 2011, GL Bắc Cali cầm cờ 
GLTG lần V, khi hướng dẫn tour du lịch 
Yosemite, đêm đốt lửa trại ở Yosemite Lodge 
trên núi cao với tiếng thác nước đổ ầm ầm, các 
chị GL Bắc Cali lại trổ tài nấu chè lần nữa, và 3 
nồi chè cũng lại hết sạch. Chúng tôi, nắm áo 
nhau làm con voi đi lòng vòng quanh đám lửa 
hát ca vang trời, có Thầy Mai Khắc Phúc từ 
Sàigòn, các chị Lê Công An (Houston) Thiên 
Nga (Âu châu)...Các chị GL Sàigòn, Úc Châu, 
Germany...Bài hát "Sáng Rừng" của Phạm Đình 
Chương có lẽ hợp tình hợp cảnh trong đêm ấy: 

Rừng xanh lên bao sức sống . . . ú u ú u  

Ngàn cây xôn xao đón hương nồng  

Của vầng thái dương hồng bừng lên trời Đông  

Cỏ cây vươn vai lên tiếng . . . ú u ú u  

Cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng  

Dậy sau giấc đêm dài triền miên… triền miên 

  Hứng khởi bởi tình hình thế giới cởi mở, thiên 
hạ GL dễ gặp nhau hơn; Phạm Thiên Nga đang 
nắm chức Hội trưởng GL Paris, bèn hỏi ý kiến 
Cô Phạm Thị Nhung, được Cô hoan nghênh và 
khích lệ; tổ chức quy mô ĐHGLTG kỳ I – 2003 

tại Paris, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Trung học 
GL, đồng thời cũng là kỷ niệm 90 năm thành 
lập trường (1913-2003). Hồi ấy chỉ có cờ Hiệu 
Đoàn do Thiên Nga đặt may, y hệt cờ Hiệu 
Đoàn được trao cho Trưởng Ban Đại Diện Toàn 
Trường trong mỗi nhiệm kỳ trước 1975. Chị 
Công An, Hội trưởng GL Houston (nay là Tỳ 
kheo Đại Hạnh) sau khi dự ĐHGLTG kỳ I 
xong, hớn hở ôm cờ về Houston để chuẩn bị 
cho kỳ ĐH hai năm sau. ĐHGLTG kỳ I -2003 
đã qui tụ được các cánh chim GL từ 27 vùng 
trời trên thế giới như Đức, Thụy Sĩ, Mỹ, 
Canada, Úc và GL Sài Gòn bay về Paris dự hội. 
Và GLTG kỳ I đã có vinh dự nhận được Thiệp 
Hoa Mai và lá thư tình nghĩa từ quê nhà của Cô 
cựu Hiệu Trưởng Gia Long Trần Thị Tỵ gửi lời 
khen ngợi và chúc mừng: “…Các em cựu nữ 
sinh GL sau bao nhiêu năm xa cách vẫn luôn 
nghĩ về ngôi trường GL của mình, vẫn tự hào 
về ngôi trường mình, vẫn tiếp tục làm rạng rỡ 
ngôi trường mình. Chúc Đại Hội Gia Long Thế 
Giới 2003 thành công tốt đẹp. Chúc Đai Gia 
Đình Gia Long mãi mãi rạng ngời danh thơm » 

Bỏ quê hương ra đi, nhiều người không mang 
theo được gì ngoài văn hoá nguồn cội đã thấm 
sâu vào tim óc.Trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại, 
hơn hai triệu đồng bào tị nạn chính trị ở nước 
ngoài. Dù sống ở nơi nào, nếu giữ được văn hoá 
nhân bản truyền thống của dân tộc, vẫn như 
sống trong lòng tổ quốc, lớp người trưởng 
thành ở xứ người, trong khi hội nhập phong tục 
tập quán mới, cần phải hấp thụ văn hoá cội 
nguồn mới có thể biết đường về mái ấm chung 
của giống nòi. Trong chiều hướng ấy, GL Paris 
trong ĐHGLTG Kỳ I đã hướng về Lịch Sử, GS 
Phạm Thị Nhung và GL Thiên Nga đã dàn 
dựng nên vở kịch thơ Nhiếp Chính Ỷ Lan để ca 
tụng tài đảm đương việc trị quốc, an dân thay 
chồng của vị anh thư này, trong khi vua Lý 
Thánh Tông phải xông pha ngoài trận tuyến, 
chống giặc Chiêm đang xâm lấn quê hương. 
Và, có lẽ cũng vì hiểu  rằng "Có những vấn đề 
của Phụ Nữ phải được giải quyết từ Quốc gia, 
lại có những vấn đề của Quốc gia phải giải 
quyết từ người Phụ Nữ", mà sau này GLTG tiếp 
tục hướng đến những bậc Anh Thư Oai Hùng 
của nước Việt qua  màn trình diễn đại quy mô 
của toàn thể GLTG tại ĐH kỳ V, San José 
2011.  
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Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Họa Mi cho 
ĐHTG tại Paris thêm đậm đà hương sắc, cũng 
như sự hiện diện của Kim Chi (tức ca sỹ Hoàng 
Oanh) trong ĐHTG đầu tiên tại San José - Đó 
là hai con Chim Quý của Gia Long. 

      Một điểm son cho ĐHGLTG kỳ I là, phần 
Hậu Đại Hội, trong cuộc du lịch 12  ngày bằng 
một xe ca 52 chỗ  qua 7 nước Âu Châu, Thiên 
Nga Trưởng nhóm, đã cố gắng dàn xếp với 
người tài xế để phái đoàn GLTG được ghé Bỉ 
thăm cựu GS HuỳnhThị Đồng; Cô  Đồng đã 95 
tuổi,  mắt kém, tai yếu nhưng còn minh 
mẫn. Cuộc hội ngộ hiếm có này thật cảm động, 
không ai cầm được nước mắt và lúc chia tay 
lưu luyến mãi không  muốn rời ; khiến chú tài 
xế và các người Bỉ có mặt quanh quán Pizza 
nơi thầy trò GL gặp lại nhau, trầm trồ khen 
ngợi tình sâu nghĩa đậm giữa thầy trò của Việt 
Nam ta. Cô Đỗ Thị Như Tuyết trong một bài 
nói về Tình Gia Long cũng có nhận xét:  “Đây 
là món quà quí giá mà GLTG 2003 đã đem tặng 
GS Đồng lúc cuối đời. Sau này, khi đến giờ 
Chúa gọi về, chắc bà sẽ mỉm cười ra đi”. 

Hình ảnh trân quý này mong sẽ được tiếp tục 
trong những ĐHGL khác nữa, bởi vì thời gian 
vừa nhắc nhở và vừa xóa bỏ nhiều thứ trong 
chúng ta. GLTG Paris đã làm đúng. Chín năm 
sau, Cô Huỳnh thị Đồng mất ở Namur Belgique 
ngày 7 tháng giêng năm 2012, thọ 103 tuổi. 

       Năm 2005 – Hội GL Houston chính thức tổ 
chức ĐHGLTG kỳ II. Do sáng kiến của chị 
Công An, sau khi hội ý với Thiên Nga và được 
một số bạn góp ý thêm, đã  biến Lá cờ Hiệu 
Đoàn GL đơn thuần trở thành lá cờ Hiệu 
Đoàn - Luân lưu, ghi lại dấu vết lịch sử tiếp 
nối của các kỳ ĐHGLTG  như dòng chữ đỏ  
đậm nét đã in rõ trên nền cờ xanh :  

GIA LONG THẾ GIỚI QUA CÁC KỲ ĐẠI 
HỘI.  

Từ hai kỳ ĐHTG tiên phong mở đường A, B  
tới 2 kỳ ĐHGLTG ( chính thức) kỳ I  và II  đã 
được ghi theo thứ tự: 

Năm (,,,,) ĐHGLTG kỳ (...)  nơi tổ chức (...)  
tên HT (...)   

Các Hội đoàn GL nhận cờ luân lưu để tiếp tục 
tổ chức ĐHGLTG  hai năm sau đó, cũng đã 
Hợp nhất ghi đúng như thế tạo nên Truyền 
Thống, và lá cờ Hiệu đoàn – luân lưu   trở 

thành một biểu tượng  Đoàn Kết và Thống Nhất 
Ý Chí của toàn thể GLTG.       

 

 GLTG kỳ II, bắt đầu có Logo, nhưng chưa có 
chủ đề. Đó là mốc thời gian dễ nhớ với cơn bão 
Katrina tàn phá kinh khủng ở Lousianna, tràn 
qua Texas, thổi xéo qua Houston. Cả thành phố 
Houston di tản lên Dallas chật nghẽn hằng trăm 
ngàn người trên xa lộ. Thầy Hoàng Huyên kể: 
"Các em có biết Công An gõ mõ tụng kinh liên 
tục mỗi đêm? Công An lạy Phật cho bão 
Katrina đổi  hướng, đừng ghé vào Houston".  
Cuối cùng bảo Katrina thổi xéo qua Beaumont. 
GLTG kỳ II thoát nạn một cách kỳ diệu. Có lẽ 
Trời  Phật  thương người hiền  Công An nên 
khiến cơn bão đổi chiều đi hướng khác... 

      Vì là lần đầu tiên cầm cờ Hiệu đoàn mang 
thêm ý nghĩa lịch sử ĐHGLTG  nên Houston tổ 
chức rước cờ linh đình, Chị GL Ngọc Lan cầm 
cờ uy nghi đi đầu từ cổng ngoài Marriot Hotel 
hướng đến sân khấu, làm xúc động hằng trăm 
trái tim GL nhìn theo, ngỡ như đứng giữa sân 
trường hát bài Cô Gái Việt:   

Lời sông núi bừng vang bốn phương trời  

Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến  

Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời  

Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim   

 

Trên màn ảnh lớn, hình ảnh Cô Hiệu Trưởng 
Trần Thị Tỵ đang ban lời huấn dụ, Chị Công 
An quỳ kế bên. Đó là tất cả những hình ảnh in 
sâu vào tâm trí làm cho những trái tim GL ray 
rứt rưng rưng nước mắt trong cơn choáng váng 
kéo dài từ ngày bị cắt lìa khỏi xứ sở. cùng bao 
nhiều kỷ niệm liên quan tới ngôi trường, những 
dĩ vãng tốt đẹp dường như chỉ có thể có trong 
mơ ước, trong tưởng tượng. Một hình ảnh nhỏ 
bé, nhưng nhiều khi chứa trong nó cả một 
quãng đời người ta đã trải qua, thậm chí một 
giai đoạn lịch sử, người sống, nguời chết. 

 

      Nhìn quanh quất xem có tìm được ai quen, 
không biết đến nay ai còn, ai mất? Có lẽ kỷ 
niệm làm tôi xúc động nhất là gặp lại người bạn 
cũ học cùng lớp: Phạm thị Sửu. Ba mươi năm 
mới gặp lại nhau, Sửu chụp lấy tôi mếu máo nói 
không nên lời. Ôi sao chúng tôi cười mà trên 
mặt ràn rụa nước mắt…Sửu kể: "Tao mới gặp 
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Thầy Trương Văn Minh - dạy Toán - tao quỳ 
xuống kế bên Thầy và xin Thầy nghe lời thú 
tội. Hơn ba mươi năm trước, cái ngày mà Thầy 
bị ngứa tứ  tung hai tay, là do tao quẹt mắt mèo 
trên bàn". Vậy mà Thầy hỏi rất từ bi rộng 
lượng: "Thế là chị đấy à?”. Đó là những hình 
ảnh không bao giờ tôi quên trong ký ức Gia 
Long. Người học trò Gia Long nay đã có cháu 
nội, quỳ trước Thầy xin lỗi chuyện thưở lầm lỗi 
năm xưa. Hình ảnh Văn Hóa này chỉ có thể có 
trước 1975, và càng làm đậm nét Giáo Dục 
Đức Hạnh của trường Gia Long. Lần gặp gỡ 
với bạn bè có cái gì đó tựa như được rót ra từ 
tình GL chất chứa trong lòng, chắt ra từ cái tình 
người xưa để lại, cái chết bỏ qua, cái vui chẳng 
trọn, cái buồn muốn xóa, cái còn, cái mất, hình 
như không phân biệt được. Ràn rụa nước mắt 
thôi ! 

     GL Sàigòn với Chị Huỳnh Mai Hoàng, phái 
đoàn hùng hậu hào hứng và tràn đầy ước mơ 
một ngày nào GLTG sẽ tổ chức ở Việt Nam. 
Hãy ước và hãy mơ để cho mơ ước khâu vá lại 
những gì đã mất. Tất cả những hình ảnh trong 
ba ngày Đại Hội như một chất men gợi lại cơn 
say cũ. Những ngày xưa thơ ngây, ta còn tóc 
bồng mắt sáng. Chân bước trên đường Bà 
Huyện Thanh Quan mà nghe tiếng gió thổi lộng 
trên cao. Những buổi mai tiếng chim ca inh ỏi 
đầu ngày. Những chiều xuống ngậm ngùi thổi 
buồn đầy trong lá sân trường. Tiếng ngân nga 
của những hồi chuông, lại những hồi chuông 
chùa Xá Lợi, rớt rơi đầy hồn tuổi trẻ. 

     

 GL Nam Cali hiện diện rất đông đảo, chiếm 
bốn bàn đủ mặt thân quen. Sự hiện diện của các 
chị hàm ý muốn đem cờ về thủ đô của người 
Việt tỵ nạn: Little Sàigòn cho năm 2007.   

Lá cờ hiệu đoàn GL cũng được trao từ chị Lê 
Công An đến chị Nguyễn Phạm Lệ Minh, Hội 
trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam 
California (2004-2006), nơi sẽ tổ chức đại hội 
GL thế giới năm 2007. Được biết Hội Ái hữu 
Gia Long-Nam Cali là một trong những Hội Ái 
Hữu có một tầm vóc lớn, hoạt động rất mạnh 
với gần 500 Hội viên bao gồm các cựu Giáo Sư 
và Nữ sinh Gia Long đang định cư tại miền 
Nam Cali. Hội được chính thức thành lập từ 
năm 1986 do cựu Giáo Sư Gia Long Huỳnh 
Thanh Nhạn sáng lập với Hội trưởng đầu tiên 

GL Bùi Tuyết Đông. Ngày 30 tháng 9, 2007.  
Hội Gia Long Nam Cali đã tổ chức thành công 
rực rỡ Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ III tại 
Mariott Hotel, thành phố Anaheim, CA với gần 
1,000 cựu nữ sinh và 49 cựu Giáo sư từ các nơi 
trên thế  giới về tham dự. Lần này, LOGO đã có 
chủ đề "Gia Long Hạnh Ngộ" với Tân Hội 
trưởng là Nguyễn Trần Ngọc Long (2006-
2008). Điểm đặc biệt cho Đại Hội Gia Long 
Thế Giới kỳ III với GL Sài Gòn mặc đồng phục 
áo dài trắng khăn quàng cổ mầu tím, do chị 
Huỳnh Mai Hoàng đại diện đã có mặt gần 100 
GL đứng chật cả sân khấu, mở đầu với những 
lời chào trân trọng đến Thầy Cô đã làm cho các 
Thầy Cô rơi nước mắt....sau mấy mươi năm 
mới nhìn lại nhau Hạnh Ngộ nơi xứ người.... 
Tình Thầy trò gắn bó với ngôi trường Gia Long 
có thể cứu sống được nổi tuyệt vọng một đời 
người, làm rung động trở lại những nhịp đập 
của những trái tim già cỗi, tưởng đã cằn khô, 
tưởng đã mộ tối, cùng Thầy Cô, bạn bè, có phải 
thế không? Tôi chụp được hình ảnh tuyệt tác: 
một chị GL hai tay cặp nách hai vị GS Kim 
Oanh (Miền Đông Hoa Kỳ) và GS Phạm Quỵ 
(New Mexico) dìu lên sân khấu để tất cả GLTG 
Vinh Danh Thầy Cô. Nhớ lại hôm ấy, tôi đi ngủ 
mà còn như nghe thấy tiếng bước chân tuổi trẻ 
của mình khua gõ trên một đường phố vắng vẻ 
nào đó của quê hương. 

 Mặc dù ai cũng ao ước được trở về quê hương 
tham dự Đại Hội GLTG ngay trên chính quê 
hương mình đã bỏ ra đi, thế nhưng có lẽ Thiên 
Thời Địa Lợi Nhân Hoà chưa đến. Và sau khi 
GLTorronto, GL Paris từ chối nhận cờ Hiệu 
Đoàn cho năm 2009 thì GL Âu Châu non trẻ, 
mới thành lập được bốn tháng, bỗng dưng được 
đặt vào tay lá cờ để tổ chức ĐHGLTG kỳ IV. 
Đó là điều bất ngờ và tràn đầy thử thách. Một 
lối thoát  tương tợ "Thắng" vinh quang mà 
"Bại" cũng anh hùng.    

  

Hình ảnh cảm động hào hùng sau cùng, kết thúc 
chương trình GLTG kỳ III là Hoạt cảnh  
"Trường Ca Mẹ Việt Nam" xuyên suốt lịch sử 
dân tộc. Muốn hiểu thấu công lao của Mẹ, có lẽ 
nhân loại phải nhìn ngược lại những gì Mẹ 
không làm được. Chẳng hạn như Mẹ không thể 
bảo vệ được con trước quyền hành, bạo lực. Ôi, 
có những bà Mẹ đã mất con trong cuộc chiến 
vô nghĩa, lấy gì bù đắp cho sự mất mát ấy?  Sự 
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hy sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ta tự 
hy sinh bản thân.  Chỉ riêng Mẹ có quyền nói đã 
hy sinh con mình cho Tổ Quốc. Bởi vì đó là 
một phần thịt da của Mẹ, lẽ sống của chính mẹ. 
Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành 
lớn khôn. Từ những cơn đau xé ruột, đến những 
nước mắt mồ hôi, Mẹ đều ban cho hết. Đường 
con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con 
vượt qua, đều là của Mẹ. Một miếng con ăn, 
một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, 
khổ đau con chịu đựng, không có mẹ làm sao 
con được biết? Máu chảy trong người con, có 
phải cũng do Mẹ xẻ chia? 

     Không, không có gì lớn hơn Mẹ nữa đâu! 
Đừng bắt Mẹ phải đổi những dòng sữa lấy 
những dòng nước mắt. Hoạt cảnh "Trường Ca 
Mẹ Việt Nam" là hình ảnh oai hùng cảm động 
nhất của GLTG 2007 kỳ III. 

       Năm 2009, Gia Long Âu Châu tiếp tục 
truyền thống GLTG kỳ IV tại Massy, ngoại ô 
Paris. Với Logo chủ đề "Gia Long Tương 
Phùng". GL Phạm Thiên Nga quán xuyến 
trong ngoài, kinh nghiệm sẵn có từ GLTG kỳ I 
Paris 2003; GL Ngọc Hân Cánh Mai Vàng từ 
Lausanne Thuỵ Sĩ, con chim đầu đàn của 
GLAC  nhận lãnh trách nhiệm về Ngoại Vụ và 
tờ Đặc San. Phần tổ chức ĐH  thì do hai đại tỷ 
Bùi Hạnh và Nguyễn Thị Phú cùng Thiên Nga 
điều hành. 

 

GL Ngọc Hân kể vài nét về GLAC: " Sự hình 
thành của tập thể GLAC quả là Thiên Định !  
GL khắp nơi đều có may mắn, hội họp Thầy 
Cô, gặp gỡ nhau thường xuyên; GL Âu Châu 
thì không được cái may mắn đó, mỗi GL ở mỗi 
nơi xa xôi cách trở quá, khó có dịp hội ngộ 
Thầy Cô, bạn bè. Với những sinh hoạt văn hóa 
bé nhỏ trên mạng, là một chút gì tượng trưng 
đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng GLTG. Sau 
bao năm hiện diện trên mạng, âm thầm sinh 
hoạt thiện nguyện lẫn văn hóa và sau bốn tháng 
chính thức ra đời; GLAC đã nhận Cờ GLTG 
như một định quyết an bài, việc này quả là khó 
khăn vượt bực; chị em đã cùng nhau lèo lái con 
tàu ra khơi giữa những cơn bão táp hãi hùng. 
Trong "cái khó mới ló cái khôn". Đó là cái khôn 
nhẫn nhịn, thương yêu, đoàn kết, đã lèo lái con 
tàu tiến dần đến bến bờ bình an."       

       Điểm son thứ nhất cho GLAC trong  Kỳ  
ĐHGLTG thứ IV là sau bữa ăn Thầy trò, bạn bè 
Hội Ngộ trong ngày Tiền Đại Hội, Thiên Nga 
đã tổ chức đưa GLTG đến  nhà dưỡng bệnh 
Saint Joseph thuộc vùng Cachan thăm Cô Kim 
Chi. Đó là phần đặc biệt đáng ghi nhớ nhất 
trong chương trình GLTG Tương Phùng kỳ IV.  
Tuyển Tập GS Đặng Kim Chi ra mắt ngay hôm 
ấy trước Cô và  Thầy Trần Minh Châm (Phu 
Quân Cô) cùng tất cả GLTG. Mỗi tác giả đọc 
bài của mình cho Cô nghe, có Thầy Nguyễn 
Lân đọc bài Thúc Bột Đào  do Cô thủ diển ngày 
xưa trong vở kịch Thành Cát Tư Hãn. Thời gian 
ấy bệnh tình của Cô đã trở nặng, chân tay co 
quắp, nói không được, tuy nhiên Cô vẫn lờ mờ 
nhận ra người quen như khi Cô Kim Oanh,Cô 
Phạm Thị Nhung, Cô Tuyết Anh  ….đến gần, 
nhìn Cô âu yếm, vuốt ve, thăm hỏi. Xung quanh 
Cô, Thầy trò Gia Long tới cầm tay Cô nói 
chuyện trong làn nước mắt. Tuyển Tập GS 
Đặng Kim Chi để trên ngực Cô, tâm cảm Cô 
đón nhận được từ những câu thơ…  Và những 
giọt nước mắt của học trò, mù mịt đất trời. Sắc 
không, còn mất, có lúc như hơi thở nhẹ. Lắng 
nghe từ vô thức, tôi khóc vì Cô của tôi.. . Tôi 
thấy lòng mình chùng xuống những kỷ niệm. 
Những bài thơ viết cho Cô. Thuở đã xa. Ngày 
còn trẻ. Và hoa phượng đỏ, cái màu loang sắc 
nắng của buổi nào, bây giờ có còn vương trên 
mái trường cũ không? Cái sắc màu đỏ trong 
những buổi chiều nhạt nắng ấy sao nhức nhối 
ký ức. Có những điều, nói nhiều mà chẳng đủ. 
Cũng như có những việc, nói ít mà vẫn thừa. 
Có khi chỉ một giây phút, hiểu rồi, sẽ bất khả tư 
nghị..  

"Khói ơi, bay thấp xuống đi 

Cho ta nắm lại chút gì thanh xuân 

Cô đi trong cõi vĩnh hằng 

Nhớ tàn cây nhỏ mấy lần ra hoa."  (TS) 

Bà Giám đốc bệnh  viện chứng kiến cảnh tượng 
này, đã hết sức cảm kích và  khen ngợi  tình 
thầy trò người Việt của chúng ta . Sau khi phái 
đoàn GL lên xe ra về , thầy Trần Minh Châm, 
phu quân của Cô Kim Chi, đến guichet trả tiền 
nước uống cho phái đoàn, Bà đã lắc đầu không 
cho nhận và nói, xin được đãi chúng ta chầu 
giải khát ấy.  

 Tám tháng sau, Cô vĩnh viễn ra đi ngày 9 tháng 
2 năm 2010. GLTG Tương Phùng đã Vinh 
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Danh Cô đúng lúc. Thầy Trần Minh Châm đã 
đưa Linh Cốt Cô về quê hương an nghỉ trong 
nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng em vĩnh 
biệt Cô, vĩnh biệt Cléopâtre của Gia Long. Vĩnh 
biệt Thúc Bột Đào. 

      Ở một thành phố tất cả đều vừa đủ, đường 
phố nghẽn lối không chỗ đậu xe, chẳng có 
restaurant nào chứa trên 500 người. GLAC phải 
dời đô ra ngoại ô: Massy, bên cạnh hồ nước nên 
thơ như Hồ Than Thở Đà Lạt. Nơi đó, 450 khán 
giả đã nghiêm trang chào quốc kỳ Pháp-Việt, 
đã tiếp đón hơn 20 Thầy Cô từ khắp các tiểu 
bang Mỹ, Âu Châu; từ Sàigòn có GS Lý Thị 
Đông với áo dài mầu xanh Hiệu đoàn và khăn 
quàng cổ thêu huy hiệu GL dọc theo hết chiều 
dài khăn, và phái đoàn GL Việt Nam với hơn 
25 GL Sàigòn do GL Lê thị Hơn Trưởng Đoàn, 
Áo Dài Tím đồng phục lần đầu tiên trên sân 
khấu GLTG kỳ IV tại Massy-Pháp. Hình ảnh 
Hạ Liên với tà áo dài trắng cầm cờ Hiệu Đoàn 
tiến lên sân khấu trang nghiêm uy nghi không 
kém Chị Ngọc Lan Houston 2005. Lá cờ được 
trao cho Hội Trưởng Anh Phương GL Bắc Cali 
đã phất cao trên sân khấu kính mời Thầy Cô và 
GL khắp nơi đến San José dự GLTG kỳ V năm 
2011. 

GLTG Tương Phùng mở đầu với ca khúc Hiệu 
Đoàn Ca "Cô Gái Việt" do GS Âm Nhạc 
Nguyễn Thị Như Mai điều khiển và kết thúc 
với vở kịch thơ "Nguyễn Trãi-Phi Khanh" do 
Thầy Nguyễn Lân thủ vai Phi Khanh và GL 
Thiên Nga vai Nguyễn Trãi. 

 Cha đi dù biết không về nữa  

 Con sẽ vì cha trả hận này  

 Non nước trông chờ trang tuấn kiệt  

 Con cha đâu lẽ đứng khoanh tay 

 Nguyễn Trãi  chắp tay vái :  

 Con đem bút mực làm giông tố  

Kêu gọi toàn dân hãy đứng lên  

Trai gái trẻ già chung bổn phận  

Nỗi hờn vong quốc lẽ nào quên ? 

Vở kịch diễn xuất sắc và hùng hồn vang dậy cả 
hội trường khi tất cả GL và khán thính giả cùng 
đứng lên vừa vỗ tay vừa đi vừa hát Đáp Lời 
Sông Núi và Việt Nam Việt Nam...một vòng tràn 
từ sân khấu đến tận cùng hội trường rồi trở lại 
sân khấu chào khán giả với tiếng vổ tay không 
ngừng. Hình ảnh GS Kim Oanh (Miền Đông 

Hoa Kỳ) cầm hai dùi đánh trống thúc quân để 
kêu gọi toàn dân hãy đứng lên Đáp Lời Sông 
Núi là hình ảnh nổi bật đẹp tuyệt vời của GLTG 
Massy 2009. 

          Điểm son thứ hai của GLAC trong  
ĐHGLTG Kỳ IV là Đặc San Gia Long Tương 
Phùng. Theo hầu hết GS và GL nhận định, đây 
là cuốn Đặc San thành công và đậm nét Âu 
Châu với tất cả bài viết từ đất nước Đan Mạch, 
Đức, Thụy sĩ, Pháp...và dĩ nhiên là Mỹ. Úc, 
Canada và Việt Nam. Hình như Chị GL Ngọc 
Hân, con chim đầu đàn của GLAC đã thực hiện 
hết những tấu khúc của cuốn Đặc San này, tiết 
tấu và âm hưởng rất GL và lãng mạn, sao cho 
mỗi sợi dây đàn dù tách rời nhau nhưng vẫn run 
lên cùng một nhịp điệu: "Một Trời Gia Long 
Ngát Hương". Tác phẩm nghệ thuật nào cũng 
phản ánh chính hoàn cảnh lịch sử đã nẩy sinh ra 
nó. Khi người ta đã có đủ bình tĩnh để nhìn lại 
sự việc một cách cặn kẽ như vậy, có phải là một 
dấu hiệu của hy vọng? 

      Sau Đại Hội là Tour du lịch Đông Âu. Có 
một vài trục trặc vào ngày cuối cùng ở Berlin 
do hãng tổ chức không đúng tiêu chuẩn. Rất 
đáng ghi nhớ khi GS Nguyễn thị Nhung đã đại 
diện GS ngỏ lời với tất cả GLTG trong chùa 
Viên Giác ở Berlin: "trước Đức Phật từ bi, hãy 
tha thứ tất cả những sai sót ngoài ý muốn của 
Đại Hội, bởi vì chỉ có 5 em điều hành Đại Hội 
từ trong ra ngoài". Những lời vàng thước ngọc 
của Cô luôn vang vọng trong tâm hồn mọi 
người cho đến hôm nay. Không Thầy đố mầy 
làm nên, dù đã già chúng ta vẫn còn nhớ những 
lời Thầy Cô dạy. Nhưng cũng có một điều gì đó 
nghẹn ngào trong tâm hồn, cái nỗi nghẹn ngào 
người ta thường phải chấp nhận khi nhìn thấy 
và biết rằng, không phải mọi chuyện ở đời đều 
suông sẻ, dù mọi người đã hết lòng với nhau.  

    Tháng 8 năm 2011, thung lũng hoa vàng San 
José Bắc Cali hân hoan đón chào Thầy Cô và 
GL khắp năm châu đến tham dự Đại Hội GLTG 
kỳ V  

Tiền Đại Hội, 12 tháng 8 năm 2011, tổ chức 
long trọng tại Scottish Rite Center,  

Đại Hội, 13 tháng 8, 2011 tại Santa Clara 
Convention Center - Mission City Ballroom 

Hậu Đại Hội, Quarry Lakes Regional 
Recreation, Fremont. 
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Thành thật mà nói, chưa có Đại Hội GLTG nào 
tổ chức chu đáo, kỹ thuật và vĩ đại như GLTG 
kỳ V San José với 1000 quan khách và gần 40 
vị GS khắp nớì tề tựu về, đặc biệt đến từ Sàigòn 
có GS Lý Thị Đông lần thứ nhất xuất hiện tại 
Mỹ, ngoài ra có Thầy Trần thế Xương và Thầy 
Mai Khắc Bích.  Chị Hội Trưởng Hoàng Anh 
Phương - Trưởng Ban Tổ Chức - có lẽ đã rút tỉa 
và học hỏi kinh nghiệm tổ chức của những lần 
GLTG đàn chị đi trước, nên không để bất kỳ sơ 
sót nào xảy ra. Người ta nói đi một ngày đàng 
học một sàng khôn thì chị Anh Phương học đến 
10 sàng khôn. Xung quanh, toàn là những GL 
tài giỏi đắc lực, nhiều sáng kiến như GL 
Nguyễn Ngọc Huyền Nhung, Trương Hồng Ân, 
Hà Ái… Vinh quang đã trải rộng đón chờ. 

    Tiền Đại Hội, 12 tháng 8 năm 2011, tổ chức 
long trọng tại Scottish Rite Center, với sáng 
kiến chụp hình lưu niệm độc đáo, chụp hình 
Thầy Cô trước và sau đó là các cấp lớp theo 
năm ra trường; tất cả ngồi dưới bục quanh Thầy 
Cô chụp hình chung . Như thế không sót ai và 
cũng không ai bị sót. Tưởng chừng như nhiếp 
ảnh gia Duy Hy của trường Gia Long ngày xưa 
đang làm công việc của ông tại San José. 
Những năm tháng không nhìn thấy mặt nhau, 
không được nghe thấy tiếng nhau chứ đừng nói 
là nghe thấy tiếng cười nói. Vì thế, đèn chớp 
liên tục, chụp không còn khoảng trống để thở, 
chụp cho kịp thời gian đi quá mau, chụp để biết 
mình không mất nhau nữa trong "Kỷ Niệm Bên 
Nhau" như chủ đề trên LOGO GLTG kỳ V. 

      Cuộc tranh hùng ráo riết và gay cấn giữa hai 
Hội GL Miền Đông Hoa Kỳ và GL NSW 
Sydney quyết dành cho được cờ Hiệu Đoàn 
Luân lưu cho GLTG kỳ VI - 100 năm thành lập 
trường Nữ Trung học Gia Long. Có lẽ, GL 
Tuyết Lê và các GL Sydney trên sân khấu trong 
đồng phục với áo thun trắng, gài trên ngực một 
đoá hoa Waratah đỏ thắm biểu tượng của tiểu 
bang NSW Úc Châu. Phái đoàn Úc Châu đã 
thuyết phục được người nghe qua giọng nói 
hung hồn lưu loát dí dỏm của Tuyết Lê nên 
cuối cùng họ đã lấy được cờ Luân Lưu với tỉ số 
thắng 138/83.  

      Cũng nên nói thêm, phái đoàn Việt Nam đã 
có mặt lần nữa ở San Jose cũng do GL Lê thi 
Hơn trưởng đoàn, với đồng phục áo dài trắng 
xuất hiện trên sân khấu với banner "Đoàn Cựu 
Nữ Sinh Trung Học Gia Long Sài Gòn Việt 

Nam",  được hoan hô nhiệt liệt trên sân khấu 
Tiền Đại Hội. Các chị sợ bị quên lãng nên kiên 
nhẫn khăn gói ra đi mỗi hai năm. Không, có lẽ 
không có gì gắn liền với tuổi học trò, với hạnh 
phúc của chúng ta bằng ngôi trường Gia Long. 
Đó là kỷ niệm riêng của mỗi người, là nơi, dù 
vui hay buồn, đi đâu rồi chúng ta cũng mong 
ước được trở về. Chúng tôi, những GL hải 
ngoại vô cùng tạ ơn các chị GL Sàigòn Huỳnh 
Mai Hoàng, Lê Thị Hơn v.v...đã săn sóc Thầy 
Cô chúng ta ở quê nhà, tận tụy bằng tất cả 
thương yêu. Đã có thời gian khó khăn sau 1975, 
chúng tôi cảm thấy lòng xót xa khi ra đi không 
dám mong ngày về. 

      Xin tóc cô đừng bạc 

     Xin trán thầy đừng nhăn 

     Dẫu quê hương mình mỏi mệt 

     Sẽ có ngày nở hoa 

Đại Hội GLTG kỳ V tổ chức tại Covention 
Center - Santa Clara với sân khấu và phông 
màn hình vĩ đại chưa từng có. Người xem 
tưởng chừng như đang ngồi xem Trung Tâm 
Asia trình diễn với hình ảnh sân khấu thay đổi 
tuỳ theo tiết mục. Nghi lễ khai mạc với nữ sinh 
Gia Long áo dài tím, hoa mai vàng trên tà áo, 
logo "Kỷ Niệm Bên Nhau" của Đại Hội hiện 
ngay  trên màn hình ngay giữa sân khấu, ba lá 
cờ Việt Mỹ và Hiệu Đoàn GL. Đẹp Tuyệt vời! 
Đầy thuyết phục! Mầu áo tím lan tràn khắp nơi, 
từ hoa tím, khăn bàn tím, khăn ăn tím, áo thun 
lưu niệm cũng tím, tím lịm cả khung trời thung 
lũng hoa vàng San José. 

Qua đài truyền SBTN phỏng vấn, Trưởng Ban 
tổ chức Anh Phương hé lộ hai shows độc đáo 
nhất của Đại Hội: "Hội Trùng Dương" do GL 
Nam Cali trình diễn và "Anh Thư Nước Việt"do 
GLAC Phạm Thiên Nga biên soạn với toàn thể 
GLTG trình diễn.  

      Hoạt cảnh "Hội Trùng Dương" do GL 
Nam Cali  với phong cách trình diễn đẹp, lộng 
lẫy. Hình ảnh chính trên màn hình là giải đất 
chữ S với 3 cô gái Nam Trung Bắc vô cùng có 
ý nghĩa. Một hàng nữ sinh Gia Long áo dài 
vàng,  sáu nữ Giáo Sư Gia Long áo đỏ, đứng 
xen kẽ tượng trưng cho lá cờ vàng  3 sọc đỏ  
thật tuyệt vời. Bài hát được Phạm Đình Chương 
sáng tác vào những ngày gần như cả nước bừng 
lên tinh thần ái quốc, mang ý nghĩa thực sự của 
những đóng góp trực tiếp để làm nên lịch sử. 
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Nó phản ánh những khát vọng, đau thương của 
hàng triệu người Việt Nam bị dập vùi trong một 
ngàn năm bị đô hộ và nửa thế kỷ chiến tranh, 
Không có một bề dày quá khứ và văn hóa, 
không thể có được bài hát như vậy được.  

       Riêng ở đây, chúng tôi trân trọng nhắc đến 
sự đóng góp thầm lặng cao quý của quý vị Giáo 
sư đã tận tụy với học trò gần suốt cuộc đời, đã 
cặm cụi xem từng bài viết, chỉnh dấu hỏi ngã, 
sửa cấu trúc các thơ văn nếu cần cho Đặc San 
GLTG được hoàn mỹ và đã góp ý kiến cho các 
màn văn nghệ được xuất sắc. 

 

      GLTG kỳ V lộng lẫy oai hùng với màn 
Hoạt Cảnh "Anh Thư Nước Việt" do GLAC 
Phạm Thiên Nga dàn dựng cùng sự đóng góp 
trình diễn của toàn thể GLTG qua các vai: Hai 
Bà Trưng, Bà Triệu Thị Trinh, Thái hậu Dương 
Vân Nga, Nhiếp chính Ỷ Lan, Huyền Trân 
Công chúa, Ngọc Hân Công chúa, nữ tướng Bùi 
Thị Xuân, cô Giang, cô Bắc cùng đồng ca bài 
"Đáp Lời Sông Núi".  Hình Trống đồng trên 
phông màn hình quá đổi ý nghĩa. Các cựu nữ 
sinh GL như thấy được hồn thiêng sông núi, 
như cảm được trách nhiệm của người phụ nữ 
trước vận mệnh quốc gia, như nghe được tiếng 
thúc giục của các liệt nữ anh thư đã góp phần 
dựng nước và giữ nước. Và, màn hoạt cảnh này 
đã nói lên: "có những vấn đề của Phụ Nữ phải 
được giải quyết từ Quốc gia, có những vấn đề 
của Quốc gia phải giải quyết từ người Phụ 
Nữ.". 

Tôi viết bài này như những đóa hoa hồng kính 
gửi đến các Thầy Cô. 

Mỗi vị một bông hồng Tạ Ơn. 

Chợt nhớ tới mấy câu thơ của Tagore, xin trích 
để tặng GLTG: 

"Tôi đã nhận dược lời mời đi vào cuộc lễ 
trần gian 

Và như thế đời tôi đã được chúc lành 

Phận sự của tôi trong cuộc lễ này là xử 
dụng nhạc khí   

Và tôi đã cố hết sức tôi". 

Xin hẹn gặp lại tại ĐHTG  Trăm Năm Áo Tím 
Gia Long - Sydney 2013 

 

Nguyễn Hồng Phương 

GL 61-68 

 

Kết thúc chương trình là hợp ca "Tình Khúc 
Gia Long" của giáo sư Nguyễn T. Nhung và GL 
Nguyễn Ngọc Huyền Nhung với toàn thể 
GLTG 
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TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIA LONG NEW SOUTH WALES – ÚC CHÂU 

ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI 

Gia Long New South Wales Úc Châu xin thân mến kính chào quý Thầy Cô và tất cả các bạn Gia 
Long xa gần cùng gia đình và thân hữu. 

Kính thưa quý vị, Gia Long New South Wales-Úc Châu có chuyện gì đã xảy ra trong hai năm vừa 
qua? Xin thưa: chuyện đáng kể nhất là Cờ Luân Lưu, lá cờ tiêu biểu cho quyền tổ chức Đại Hội Gia 
Long Thế Giới đã bay về đến Sydney! 

Gia Long Úc Châu không bao giờ quên được 3 ngày 12,13 và 14 tháng 8 năm 2011. Trong khi các 
bạn trong phái đoàn tham dự Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ V đang trổ tài hùng biện và mang cái 
duyên Nắng Ấm Miền Nam của xứ Kangaroo ra để thuyết phục cộng đồng Gia Long Thế Giới tại 
San Jose thì ở bên nay bờ Đại Dương, quý giáo sư Cố Vấn và các chị em Gia Long Úc Châu thao 
thức trong một đêm không ngủ, ngồi bên cạnh điện thoại để chờ đón tin vui, và khi tin vui đến rồi thì 
cái đêm không ngủ đó đã kéo dài cho đến ngày hôm nay!!! 

Tin Gia Long Úc Châu được nhận quyền tổ chức "Gia Long Olympic" đã lan truyền ra khắp cả Cộng 
Đồng người Việt tại Úc Châu. Gia Long New South Wales Úc Châu đã nắm lấy cơ hội "trăm năm 
mới có một lần" này và tất cả mọi người đều xắn tay áo lên, nhất định sẽ thực hiện một Đại Hội 
không thể nào quên được để không phụ lòng thương yêu và tin cậy của Quý Thầy Cô cùng bạn bè 
Gia Long thương mến. 

Quý cựu giáo sư và cựu nữ sinh từ khắp các tiểu bang của Úc Châu đều liên lạc để khuyến khích và 
hứa hẹn giúp đỡ. Hội Gia Long ở tiểu bang Queensland cũng nhân dịp này mà thành hình. Riêng tại 
Sydney, các hội viên từ lâu không sinh hoạt cũng trở về và nhiều hội viên mới đã gia nhập Hội. Tất 
cả mọi người đều chen vai sát cánh hoạt động cho sự thành công của Đại Hội. Các bạn còn trẻ tuổi và 
năng động thì góp tài năng và công sức, các chị lớn tuổi thì ủng hộ tài chánh, "hối lộ" quà bánh, đi 
xin quảng cáo gây quỹ cho Đại Hội. Riêng các giáo sư Cố Vấn thì bao giờ cũng khuyến khích, cho ý 
kiến, giúp đỡ tài chánh và thì giờ rất nhiều cho Ban Tổ Chức Đại Hội 

Những khó khăn lúc ban đầu tưởng chừng cao 
hơn núi rồi cũng vượt qua được, nhờ sự hy 
sinh của tất cả các bạn hội viên, người thì xin 
nghỉ phép thường niên để làm việc hội, người 
mang công việc vào sở làm, người đem laptop 
lên giường ngủ cho đến khuya lơ khuya lắc. 
Thậm chí có bạn xin hưu trí luôn để làm việc 
Đại Hội!  

 Đáng khen hơn nữa là tinh thần của các 
"chàng rể" Gia Long, không một anh nào 
"dám" phàn nàn hoặc "đòi ly dị"!!! 

Gia Long NSW, Úc Châu "trình làng" lá cờ   Luân Lưu 
của Đại Hội Gia Long Thế Giới 

Tiếp Nối Hành trình 
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Song song với sự tiến triển của Đại Hội, Gia Long NSW cũng tham gia những hoạt động thường 
xuyên của hội cùng với các sinh hoạt trong Cộng Đồng Việt Nam và các cơ quan từ thiện. 

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI: 

Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2011, một ngày mùa Xuân ấm áp, Hội Ái Hữu trường Nử Trung Học 
Gia Long NSW- Úc Châu đã tổ chức một buổi lễ 
thật long trọng mừng Hội đươc tròn 10 tuổi. 

 Buổi lễ được tổ chức tại Trung Tâm Văn Hóa và 
Sinh Hoạt Cộng Đồng với sự tham dự của gần 300 
quan khách. Từ ngày 17 tháng 6 năm 2001 với chỉ 
vỏn vẹn có 20 hội viên, Gia Long NSW đã đi một 
bước rất dài. Trong 10 năm, hội đã có lúc sinh hoạt 
với 68 hội viên và đã gây uy tín lớn trong Cộng 
Đồng người Việt ở Sydney và Cộng đồng Gia Long 
trên thế giới. 

Ngoài phần nghi lễ, cắt bánh sinh nhật, chương 
trình được kết thúc bằng một chương trinh văn nghệ 
đặc sắc đúng như truyền thống Gia

Hình chụp ba thành viên của Ban Điều Hành đi tìm nơi 
để tổ chức Đại Hội tại Sydney Olympic Stadium.  
Từ trái qua phải: 
-Huy Chương Bạc:  Kim Yến 
-Huy Chương Vàng: Bích Ngân 
-Huy Chương Đồng: Tuyết Lê 

Quan khách tham dự ngày lễ kỷ niệm 10 năm thành 
lập Hội 

 Long. 

Tiếp Nối Hành trình 

Bánh sinh nhật 10 năm của Gia Long NSW, Úc Châu Màn trình diễn thời trang trong chương trình 
văn nghệ 
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TIỆC GÂY QUỸ GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT Ở QUEENSLAND 

Tiếp N

ên. 

ối Hành trình 

Úc Châu phong cảnh hữu tình, đất rộng 
ngươi thưa, thường được thế giới ban tặng 
cái tên "The luck country" nhưng khí hậu 
đôi khi cũng nghiệt ngã. Nạn cháy rừng, 
nạn lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại, nhất là 
vùng phía Bắc của Sydney. Gia Long Úc 
Châu đã sát cánh với Cộng Đồng Việt 
Nam trong dạ tiệc gây quỹ giúp nạn nhân 
lũ lụt tháng 2 năm 2011. Số tiền gây quỹ 
lên đến $240,000 Úc Kim, với phần đóng 
góp không nhỏ của quý Thầy Cô và các 
hội vi

Giúp Cộng Đồng gây quỹ cứu trợ lũ lụt ở Queensland 

DU NGOẠN ĐẢO CÁ MẬP (SHARK ISLAND) 

Tháng 4 năm 2011, Hội tổ chức một buổi du ngoạn ngoài trời thăm viếng Shark Island nằm giữa 
Sydney Harbour. Buổi du ngoạn rất thành công, với hơn 30 hội viên cùng gia đình thân hữu tham dự 

Du ngọan đảo Cá Mập (Shark Island) 
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MỒNG MỘT TẾT CHA, MỒNG BA TẾT THẦY 

Thăm Thầy Cô cuối năm (Canh Dần), chúc Tết và mừng tuổi Thầy Cô 

Tiếp Nối Hành trình 

Hình chụp tại nhà Cô Trịnh Thị Minh 

LỄ GIỖ HAI BÀ TRƯNG- MỒNG 6 THÁNG 2 NĂM NHÂM THÌN 

Hằng năm vào ngày lễ giỗ Hai Bà Trưng, các chị em Gia Long tụ tập tại nhà thờ Quốc Tổ để cử hành 
lễ tế Hai Bà đúng như truyền thống khi còn ở quê nhà.  
Ngày giỗ năm nay tuy nhằm vào ngày thứ Hai, ngày làm việc, đường xa, xe đông nhưng các chị vẫn 
hiện diện đông đủ. Tham dự lễ giỗ năm nay còn có quý Cô Minh, Cô Ngọc Minh và Cô Ninh. 
Buổi lễ ấm cúng nhưng long trọng hơn hẳn mọi năm với giọng ngâm thơ và tiếng trống của chị Đăng 
Lan, giọng xướng hùng hồn của chị Thanh Bình và ban tế lễ với y trang chỉnh tề và lộng lẫy. 

Lễ tế Nhị Vị Trưng Nữ Vương 
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TÂN NIÊN HỌP MẶT - Xuân Nhâm Thìn 2012 

Ban hợp ca Tân Niên Họp Mặt năm Nhâm Thìn 

Đây là một buổi dạ tiệc mừng Xuân được tổ chức 
mỗi năm bởi tất cả cựu học sinh của các trường 
trung học từ Bến Hải đến Cà Mau trước 1975. 

Buổi họp mặt rất thành công, đã nối vòng tay lớn 
đến tất cả học sinh trung học miền Nam trước năm 
1975. Buổi dạ tiệc thu hút các cựu học sinh đến từ 
41 trường. 

Đồng Trưởng ban tổ chức do hai trường Gia Long 
và Pétrus-Ký đảm nhiệm  

HỘI NGỘ VỚI HOÀNG OANH TẠI ÚC CHÂU 28-3-2012 

Tiếp Nối Hành trình 

và hẹn ngày tái ngộ. 

Nhân dịp đến Úc Châu cùng với những giọng 
ca vàng trước 1975 trong Đại Nhạc Hội "Một 
Thời Để Nhớ", Gia Long Hoàng Oanh đã có 
một đêm hội ngộ với Gia Long Sydney tại nhà 
hàng Bạch Đằng, Canle Vale Heights. Chị 
Hoàng Oanh (GL Kim Chi) là bạn học cùng 
lớp với chị Hội Trưởng Lê Kim Yến, và cũng 
là "học trò cưng" của Cô Trịnh Thị Minh, vị 
giáo sư mà chị vô cùng kính yêu. Cô Trịnh thị 
Minh vẫn còn giử những tấm hình chị Hoàng 
Oanh đã tặng Cô từ lúc 12 tuổi. Gần 10 giờ 
đêm mọi người mới miễn cưỡng từ giã nhau Hội ngộ với Hoàng Oanh  

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 1-4-2012 

Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã được tổ 
chức rất trọng thể tại Trung Tâm Văn Hóa và sinh 
hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South 
Wales với sự hiện diện của hơn 300 quan khách. 

Lần đầu tiên các chị em Gia Long đã cùng Cô 
Châu Thị Ngọc Minh và các thân hữu xuất hiện 
trong màn hợp ca "Hội Nghị Diên Hồng". Tiết 
mục nổi bật hẳn nhờ tiếng trống của Gia Long 
Đăng Lan và trang phục mà chị đã chuẩn bị cho 
cả 18 người tham dự màn hợp ca, từ áo dài khăn 
đóng, áo tứ thân, đến áo bà ba, quân phục thời xưa 
và cờ quạt... 

Trong dịp này chị Hội Trưởng Kim Yến đã thay mặt Ban Tổ Chức dạ tiệc Tân Niên Họp Mặt Xuân 
Nhâm Thìn trao tặng cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales tấm ngân phiếu $1862 Úc 
Kim, số tiền thặng dư sau dạ tiệc mừng xuân ngày 2 tháng 3 vừa qua. 
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BUỔI RA MẮT SÁCH CỦA CHỊ THỤY KHUÊ 

Tiếp Nối Hành trình 

ris. 

Theo lời yêu cầu của Cô 
Trịnh Thị Minh, Cô Ngọc 
Điệp đã sáng tác một bài thơ 
trong vòng 10 phút tựa đề 
"Tao Ngộ" trong dịp tái ngộ 
một người bạn đồng nghiệp 
đã 50 năm không gặp Cô Di 
và Cô Ngọc Điệp đã dạy 
chung trường Gia Long 
trong cuối thập niên 1950's 

Cuối tháng 9 năm 2012, Gia Long Úc 
Châu được dịp hội ngộ và ủng hộ buổi ra 
mắt sách của nhà văn cùng nhà phê bình 
văn học Thụy Khuê đến từ Pa

Chị Thụy Khê ngồi giữa GL Kim Yến và GL Thanh Bình 

Chị Thụy Khuê là cựu nữ sinh Gia Long ra 
trường năm 1962 và sang Pháp du học liền 
ngay sau đó. Tuy xa quê hương trong gần 
nửa thế kỷ nhưng chị rất am tường những 
vấn đề văn hóa và chánh trị tại quê nhà. Dù 
sống trong xã hội Tây Phương đã 50 năm, 
chị vẫn còn giữ nhiều nữ tính khả ái của 
người thiếu nữ phương Đông nói chung và 
nữ sinh Gia Long nói riêng.  

Tác phẩm biên khảo " Nhân Văn Giai 
Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc" của 
chị rất được Cộng Đồng Việt Nam ở 
Sydney ưa chuộng, buổi ra mắt sách rất 
thành công. 

TIỆC ĐÓN CÔ HÀ DƯƠNG THỊ DI       9-12-2012 

Buổi tiệc tất niên của hội nhà thật đặc biệt vì cũng là tiệc tái ngộ với Cô Hà Dương thị Di từ Hoa Kỳ 
qua du lịch Úc Châu và Tân Tây Lan. 

Tiệc được tổ chức tại nhà chị Kim Loan ngày Chủ Nhật 9 tháng 12, 2012. 
Đến dự buổi họp mặt có Cô Trịnh thị Minh, Cô Châu thị Ngọc Minh, Cô Nguyễn thị Ngọc Điệp, 
Thầy và Cô Ngô Tư Vọng và rất nhiều Gia Long NSW. 

Như thường lệ, chị Đăng Lan thật xuất sắc trong màn văn nghệ bỏ túi và bài thơ "Đôi Mắt Người Sơn 
Tây" để tặng Cô Di. 

Buổi tiệc đón cô Di 
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Khi tác giả viết bài này thì sự chuẩn bị cho Đại 
Hội đã hoàn tất đến 99 phần trăm. 

Tất cả các dự tính, chương trình đều đã được 
thực hiện một cách tốt đẹp đúng như sự mong 
muốn của ban tổ chức. Chúng ta đã có một 
website rất tinh vi, mỹ  thuật và nhất là rất dễ xử 
dụng cho tất cả mọi người. 

Ban văn nghệ đang tập dợt ráo riết cho những 
tiết mục rất đặc biệt và hào hứng.  

Chương trình du lịch là một công trình sưu tầm, 
sắp xếp tốn rất nhiều công phu và tài chánh của 
Ban Du Lịch. 
Đặc san "Trăm Năm Áo Tím-Gia Long" đã 
thành hình với rất nhiều đóng góp của Cộng 

Đồng Gia Long Thế Giới. Bài vở nhận được rất 
nhiều trước khi chấm dứt thời hạn nhận bài, và 
Đặc San sẽ là quà tặng để làm hành trang cho 
quý vị trờ về nhà sau Đại Hội. 

Nói tóm lại "Căn Nhà Đại Hội" đã được xây 
dựng và trang trí đầy đủ, Gia Long Úc Châu chỉ 
còn chờ đến ngày được đón tiếp Thầy Cô và 
quý bạn Gia Long thân mến. 

TM. Hội AH Trường Nữ Trung Học Gia Long 
NSW-ÚC Châu 

LÊ (LÂM) KIM YẾN 

Tiếp Nối Hành trình 

Quỳnh Châu GL 65 

Cặp sách học trò ôm trước ngực 
Đi giữa hàng cây rộn tiếng ve 
Áo lụa còn nguyên không vết mực 
Đường đời chưa gợn áng mây che….

Hoa sao lấm tấm trên bờ tóc 
Cỏ biếc nằm nghe tiếng guốc khua 
Hồ điệp theo vào trong lớp học 
Mơ màng nhìn giọt nắng đong đưa

Tuổi trẻ rơi theo tờ giấy lịch… 
Bạn bốn phương trời đã lãng quên?
Khói bụi thời gian phai dấu tích 
Đường xưa giờ cũng đã thay tên! 
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Tiếp Nối Hành Trình 

ang hết hành trang 

g gian. Ngày 7/8/2011, năm ngày trước 

ẽ không bao giờ được 

7,8, các tháng hè ở 

ân có một 

Chỉ  những ai lần đầu m

đến một vùng đất hiểm mới hiểu được tâm 
trạng của Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế 
Giới (ĐHGLTG) Kỳ VI. 

Với vỏn vẹn trên 40 hội viên, các chị đắn đo 
mãi về nhân lực, nhất là khi chưa từng tổ chức 
một Đại Hội có tầm vóc quốc tế, nói chi là Đại 
Hội kỷ niệm 100 năm thành lập Trường. Úc 
Châu lại xa xôi, cách biệt các lục địa khác. 
Với lứa tuổi trên 70, 60 của đa số Thầy Cô và 
các cựu Gia Long, dù sức khỏe và thời gian 
cho phép mấy ai sẽ vượt đường xa đến lục địa 
Nam Bán Cầu đắt đỏ này? Thế nhưng hai chữ 
Gia Long đã gợi lên bao tình cảm mãnh liệt, 
đã chinh phục khoảng cách về thời gian lẫn 
khôn
ĐHGLTG kỳ V, Gia Long Úc Châu quyết 
định tranh cờ luân lưu tổ chức ĐHGLTG kỳ 
VI.  

Hiếm có niềm vui nào được trọn vẹn. Cái 
được của Gia Long Úc Châu cũng là cái mất 
của Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ. Ước mong 
các chị hiểu rằng nếu chần chừ 2 hay 4 năm 
nữa thì hẳn ĐHGLTG s
tổ chức tại Úc Châu, bởi thời gian và khoảng 
cách sẽ khiến cuộc hội ngộ xuyên lục địa này 
khó thể thực hiện.  

Nhưng đi đôi với vinh dự nhận cờ luân lưu cho 
ĐHGLTG kỳ VI là một trách nhiệm nặng nề: 
tổ chức thành công một Đại Hội mà trăm năm 
chỉ có một lần. Việc khó khăn cần làm đầu 
tiên là  “tuyển lựa tài tử” cho Ban Tổ Chức vì 
mấy ai có kinh nghiệm cho một công trình lớn 
chưa hề được thực hiện trong Gia Long Úc 

Châu. Cuối cùng, 22 cựu Gia Long can đảm 
đứng lên nhận trọng trách ngày 26/11/11 trong 
khi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho Đại Hội.  

Có người tình nguyện dấn thân rồi thì chọn 
thời điểm nào để tổ chức? Nam Bán Cầu, thời 
tiết đảo ngược lại với các quốc gia có nhiều 
cựu Gia Long. Tháng 6,
Bắc Bán Cầu lại là mùa Đông với dịch cảm 
cúm tại Úc Châu. Một chọn lựa hợp lý nhưng 
đầy thử thách là cuối tháng 9, lúc trăm hoa đua 
nở trên xứ sở Kangaroo.  

Chọn địa điểm cho Đại Hội còn khó khăn hơn. 
Khá lý tưởng là Bankstown Sports Club (BSC) 
với phòng Grand Ball Room trang trọng, ở 
ngay trung tâm người Việt, gần các khách sạn 
và phương tiện di chuyển công cộng. Thế 
nhưng sảnh đường này chỉ có tối đa là 600 
chỗ. Còn 17 tháng nữa mới đến Đại Hội, thật 
khó mà phỏng đoán con số đó là thừa hay 
thiếu. Ban Điều Hành dọ dẫm những trung tâm 
lớn hơn từ Darling Harbour đến nơi tổ chức 
Thế Vận Hội 2000, và nhờ thế các “lực sĩ điền 
kinh” Kim Yến, Tuyết Lê, Bích Ng
bức hình độc đáo chụp trên các bục nhận huy 
chương Olympic. Những khó khăn về di 
chuyển và chi phí đã khiến những nơi trên 
không thích hợp cho đêm Đại Hội.  

Có thời điểm và địa điểm rồi thì chương trình 
phải lôi cuốn thế nào để các cựu Gia Long 
không ngại ngần ngồi máy bay cả ngày đến 
Sydney? Úc Châu không có lịch sử và các kiến 
trúc ngàn năm như các quốc gia Âu Châu, 
cũng không dễ tìm đến cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ như các quốc gia Bắc Mỹ. Hai thắng cảnh 
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 quanh Sydney, đến khu 

hiếu ghi danh, giải đáp thắc mắc, những 

ng không ngờ được sẽ có GL Ngọc, vừa 

ết về những 

ng 

, thật khó 

đơn cho ba 

biểu tượng của Úc Châu là rặng san hô Great 
Barrier Reef và vùng núi đổi màu Uluru, 
nhưng một tuần du lịch hai nơi này tốn không 
dưới $2000 Úc Kim. Ban Du Lịch, các chị 
Bích, Lan, Minh Hải, Minh Sơn, dù đã đặt 
chân đến hằng chục quốc gia cũng phải chau 
mày lúng túng. Cuối cùng, vào tháng 9/2012, 
ba phần chương trình du lịch đã được hình 
thành để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Các 
chuyến du lịch đi từ gần đến xa, với chi phí 
khiêm nhường vòng
du lịch nổi tiếng, tuy khá tốn kém nhưng 
không thể bỏ qua là rặng san hô ở miền Đông 
Bắc nước Úc, một trong những kỳ quan thiên 
nhiên của thế giới.  

Làm xong “bổn phận công dân”, phác họa 
chương trình giới thiệu Úc Châu, Ban Điều 
Hành bắt tay ngay vào việc viết các bài hướng 
dẫn đau đầu cho Gia Long thế giới tìm đến Úc 
Châu, như hướng dẫn phi trường, hướng dẫn 
khách sạn, di chuyển, cách xin visa vào Úc, 
các p
điều cần biết khi đến Úc… Cùng lúc, các hợp 
đồng với công ty du lịch, khách sạn phải hoàn 
tất thật sớm trước khi vật giá gia tăng vào năm 
tới.  

Khi phác họa chương trình, điều tối quan trọng 
là đem tin tức Đại Hội đến Gia Long khắp nơi 
một cách có hiệu quả. Mộng ước của Ban Tổ 
Chức là sẽ có một website “high tech”. Nằm 
mơ cũ
học vừa làm, mang khả năng thẩm mỹ phối 
hợp với kỹ thuật hiện đại xây dựng trang web 
tuyệt đẹp với nội dung phong phú cho Đại 
Hội.  

Đi đôi với việc phổ biến tin tức Đại Hội qua 
“không gian điện tử”, chị Hồng và Ban Thông 
Tin Liên Lạc GL thế giới đã nới rộng vòng tay 
cho Gia Long khắp nơi, từ các tiểu bang Úc 
Châu đến Canada, các tiểu bang Hoa Kỳ, các 
quốc gia Âu Châu, và vòng về Việt Nam, nơi 
tuy   thật gần Úc Châu nhưng lại thật xa cho 
người tham dự với bao nhiêu thủ tục khó khăn.  

Song song với công việc của Ban Điều Hành, 
Ban Báo Chí (gồm các chị Thanh Bình, Nam 
Hàn, Hạnh, Minh Sơn) đôn đáo “chạy” bài, 
“chạy” quảng cáo; với ước mong Đặc San 
“Trăm Năm Áo Tím – Gia Long” sẽ là một 
quà tặng đặc biệt cho người tham dự đêm Đại 
Hội chính. Điều này thật không dễ làm ở Úc 
Châu,  quốc gia tuy được gọi là “ the lucky 
country” nhưng mọi sinh hoạt đều đắt đỏ. Đặc 
San “Trăm Năm Áo Tím – Gia Long”, ngoài 
tác phẩm đặc sắc, còn có các bài vi
khía cạnh ít được nhắc đến nhưng không thể 
bỏ qua như xe hiệu đoàn, “Gia Long đêm”…  
Duyệt bài cũng là công việc thâu đêm của Ban 
Báo Chí và các Giáo Sư Cố Vấn.  

Bốn tháng trước ngày Đại Hội, chương trình 
quà lưu niệm đã hoàn tất với những sản phẩm 
nghệ thuật đầy nữ tính đang chờ làm ngạc 
nhiên người tham dự. Để kịp phân phối các 
món quà trong Đại Hội, chị Tuyết Mai tro
ban Điều Hành và chị Kim Loan, Ban Khánh 
Tiết, phải vận chuyển gần 150kg hàng, trong 
đó có các Thiệp Mời có một không hai với nét 
đặc thù của Sydney và Gia Long Úc Châu.  

Ráo riết chuẩn bị cho chương trình đêm Đại 
Hội chính là Ban Văn Nghệ với GL Đăng Lan, 
một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của miền 
Nam Việt Nam từ thập niên 60 với các biệt tài 
ca, múa, nhạc, kịch. Nhiều Gia Long không 
muốn bỏ qua cơ hội duy nhất để được trình 
diễn trong Đại Hội Gia Long Thế Giới. Nhưng 
với việc nhà, việc sở, việc Gia Long
lòng quy tụ mọi người vào một ngày, một giờ 
ấn định cho việc tập dợt. Không đầu hàng khó 
khăn,  các chị sử dụng kỹ thuật hiện đại cùng 
nhau tập luyện qua các video clips.  

Ban Ẩm Thực (các chị Dưỡng, Hợp, Kim 
Phương) hồi hộp chuẩn bị thực 
ngày Đại Hội. Chọn các món ăn chay và Việt 
Nam đã đành, các chị còn có nhiệm vụ giới 
thiệu khẩu vị Úc Châu trong khi tuyển lựa các 
món ăn tiêu biểu của người Úc.  
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Ban Tiếp Tân, các chị Hoàng Mai, Kim Loan, 
Ngọc Tuyết cùng các anh rể tình nguyện lậ
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p 

khắp nơi trong dịp kỷ niệm trăm năm thành 
lập Trường. Nhưng đợi đến lúc có câu t

”, … mọi việc đã đi vào lịch sử và hẳn 

ự hỗ trợ của quý Thầy Cô, 
 và thân 
ia Long 

 Ngân, GL 73-80 

Điều Hành Đại Hội Gia Long Thế Giới 

13 – 

 
Gia Long New South Wales, Úc Châu 
Website: www.gialongnsw.wordpress.com 
Email:     gialongnsw@yahoo.com.au 
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Trương Thị Hòa GL62  

danh sách tiếp đón Thầy Cô, sắp đặt chương 
trình tiếp tân với sơ đồ minh họa hướng dẫn 
đến địa điểm Đại Hội. Nhiệm vụ của các chị 
vô cùng quan trọng vì đây là cơ hội duy nhất 
tạo ấn tượng đẹp trong lần gặp mặt đầu tiên.  

Vào thời điểm cuối tháng 5/2013, tức bốn 
tháng trước ngày Đại Hội, các phiếu ghi danh 
cộng lại đã hơn phân nửa sức chứa của sảnh 
đường Grand Ball Room. Lúc Thủ Quỹ Lệ 
Hiền, Kế Toán Hương Duyên đang đau đầu 
với bao nhiêu con số từ các phiếu ghi danh là 
lúc Gia Long và thân hữu khắp nơi đang 
hướng về Sydney với nhiều kỳ vọng. Với gánh 
nặng trên vai, Ban Tổ Chức nhìn về con đường 
phía trước và thầm hỏi Đại Hội Trăm Năm sẽ 
đạt được thành công ? Dù kết quả có ra sao, 
Ban Tổ Chức ĐHGLTG kỳ VI ước mong sẽ 
để lại ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự 
và góp phần nới rộng vòng tay với Gia Long 

lúc người đọc lướt mắt qua những dòng chữ 
này, thì như tiếng Anh có câu, “the rest is 
history
mọi người đã đọc được “những điều không 
nói” trong  khuôn khổ giới hạn của bài viết 
này.  

Với lòng tri ân s
Ban Tổ Chức, quý hội viên, gia đình
hữu trong việc thực hiện Đại Hội G
Thế Giới Kỳ VI, 

Nguyễn Bích

Ban 
Kỳ VI, 2013. 

 

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI – 20
Sydney Úc Châu 

Website: www.dhgltgkyvi2013.org.au

rả lời, 

 
 

 
Trường xưa đã đổi tên, 
Đứng bên ngoài song cử
Không gian nào môn
Thời gian nào nức nở? 
 
Áo tím đã thay màu, 
Hoa mai thôi phù hiệ
Phượng nhớ tiếng ve s
Tri âm còn ai hiểu? 
 
Sân cỏ vẫn thì thầm, 
Hàng me xanh ấp ủ, 
G  Long và dư âm, 

a tình yêu muôn thuở. 
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   Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California được thành lập vào tháng 11 năm 1986. 

Trong quá trình phát triển hơn 25 năm, Hội đã quy tụ được rất đông hội viên và vẫn tiếp tục 
cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngôi trường Gia Long yêu quý.  

Khiêm tốn, chân thành và đoàn kết là tôn chỉ làm việc của Hội. Sinh hoạt của Hội 
đượcđiều hành bởi một Ban Chấp Hành với nhiệm kỳ là hai năm. Ban Chấp Hành còn nhận 
được sự hỗ trợ tinh thần của quý cựu giáo sư trong Ban Cố Vấn và các cựu hội trưởng trong 
Ban Quản Trị. 

Vào đầu tháng 11 năm 2006, Hội đã tổ chức một buổi đại hội tại San Jose, California để mừng 
lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ V "Kỷ Niệm Bên Nhau" tổ 
chức tại Santa Clara vào năm 2011 cũng đánh dấu ngày Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California 
được tròn 25 tuổi.  

Sinh hoạt của Hội Gia Long Bắc California gồm các hoạt đồng tiêu biểu trong những 
lãnh vực sau đây:  

* Thắt chặt tình thầy trò và tình đồng môn, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương
trợ của đại gia đình Gia Long trên khắp thế giới:  
� Tổ chức họp mặt tân niên, picnic hè, đại hội văn nghệ Gia Long.  
� Tham dự các đại hội Gia Long thế giới.  
� Phát hành đặc san và phổ biến thông tin qua mạng (www.gialong.org) và Bản Tin 

Sinh Hoạt Áo Tím Bắc Cali.  
� Trợ giúp quý vị cựu giáo sư và nhân viên hành chánh tại quê nhà.  

* Tổ chức các công tác xã hội và từ thiện tại địa phương và quê nhà:
�  Viếng thăm các trẻ em phạm pháp, phụ nữ bị bạo hành, người vô gia cư, và các vị 

cao niên trong viện dưỡng lão.  
� Gây quỹ cứu trợ các thanh thiếu niên kém may mắn.  

* Tham gia các sinh hoạt cộng đồng và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại:
� Diễn hành xe hoa tại hội chợ xuân vào dịp Tết Nguyên Đán.  
� Yểm trợ các đoàn thể văn học để phát thưởng cho các học sinh xuất sắc.  
� Hỗ trợ các chương trình gây quỹ để cứu trợ thương binh và quả phụ VNCH.  
� Hỗ trợ các sinh hoạt và chương trình y tế cộng đồng tại địa phương.  
� Hỗ trợ các sinh hoạt chống ung thư ngực của American Cancer Society.  
� Sinh hoạt với các hội đoàn bạn và cộng tác với liên trường Bắc Cali trong việc tổ 

chức picnic và tiệc tân niên liên trường hàng năm. 

Tinh thần đoàn kết và hoạt động tích cực của các thành viên và gia đình, cũng như 
những đóng góp nhiệt tình của quý vị cựu giáo sư và thân hữu là nền tảng cho sự vững mạnh 
của Hội ÁiHữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California. Ước mong đại gia đình Gia Long 
chúng ta luôn thắt chặt tình thân để cùng nhau tiếp tục làm rạng danh nữ nhi nước Việt. 
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Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012 – 2014 

Kim Kim (Hội Trưởng), Hà Ái (Webmaster), Như Tuyết (Trưởng Ban Ẩm Thực), 
Minh Nguyệt (Trưởng Ban Ngoại Vụ), Huyền Nhung (Trưởng Ban Báo Chí), 

Thu Thủy (Trưởng Ban Xã Hội), Anh Phương (Trưởng Ban Văn Nghệ), 
Loan (Thủ Quỹ), Mỹ Kim (Tổng Thư Ký), Như Hằng (Phó Hội Trưởng). 

Hội Ái Hữu Bắc California tặng quà cho quý Thầy Cô Bắc Cali nhân ngày  
Họp Mặt Tân Niên 2013 và Kỷ Niệm 100 năm Thành lập Trường Nữ Trung Học Gia Long 

Tiếp Nối Hành Trình 
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SINH HOẠT GIA ĐÌNH  
GIA LONG BẮC CALIFORNIA 

Tiếp Nối Hành Trình 

Quý Cựu Giáo Sư tham dự ngày Họp Mặt 
Tân Niên Nhâm Thìn 2012: 
Cô Xuân Mai, Cô Mỹ, Cô Bạch Hạc, Cô 
Trung Thu, Cô Tuyết Mai, 
Cô Hiếu, Cô Ngọc Túy, Thầy Được 

Họp mặt Gia Long ở tư gia cô Tiến:  
Cô Hiếu, Cô Bạch Hạc, Cô Thu Cúc 
Cô Tiến, Cô Mỹ, Cô Như Tuyết, Cô 
Xuân Mai 

Đại gia đình Gia Long Bắc California họp mặt Hè 2012 

Gia đình Gia Long Bắc California tham dự  
picnic liên trường Gia đình Bắc California tham dự đi bộ chống 

ung thư ngực của American Cancer Society 
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 ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI 2011 
      “KỶ NIỆM BÊN NHAU” 

        Quý Cựu Giáo Sư tham dự Đại Hội 2011 
    Cô Kim Oanh, Cô Quỳnh Hoa, Cô Kim Long 
       Cô Phạm Thị Thảo, Cô Quỵ, Cô Phú,  
   Cô Phạm thị Nhung, Cô Nguyễn thị Nhung 
Cô Bạch Hạc, Cô Mỹ, Cô Tiến, Cô Cẩm Hường 

 Cô Nuôi, Thầy Thuần 

Ban Tổ Chức ĐH Gia Long Thê Giới 2011 

Cô Thái Kim Oanh, Cô Huệ Khanh, Cô Thu Hà 
       Cô Tuyết Mai, Thầy Được, Cô Hiếu,  
Thầy Hòang Huyên, Cô Huê Mỹ, Cô Như Tuyết, 
     Cô Diệp, Cô Qưới, Thầy Thế Xương 

Thầy Bích, Thầy Đàm, Cô Mai, Cô Ngọc Túy, 

   Cô Xuân Mai, Cô Bạch Cúc, Thầy Minh  
    Cô Tuyết Anh, Cô Nữ Trinh, Cô Đông, 

Quý Cựu Giáo Sư và Cưụ Nữ Sinh tham dự 
Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2011 

Quý Cựu Giáo Sư tham dự Tiền  Đại Hội  
Gia Long Thế Giới 2011 
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Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ V vẫn còn gợi nhớ          
trong chúng ta  những kỷ niệm đẹp của thuở học 
trò…, thì hôm nay chúng ta lại sửa sọan cho một 
hành trình mới, hướng về miền đất Úc Châu với 
trăm năm áo tím. Nhìn lại năm tháng đã qua từ lần 
hội ngộ trước, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long 
Nam California cũng như các Hội Gia Long khác 
xin hân hạnh tường trình các sinh họat của Hội 
mình: 

  còn ở lại, khóc mẹ đã đành, còn phải lo cho một 
người vợ đau ốm. Thầy trò đâu thể làm ngơ… 
cùng nhau quyên góp, giúp người ra đi được thảnh 
thơi, mà người còn ở lại cũng thấy ấm lòng… Ôi 
tình Gia Long, tình tương thân, tương ái, lòng “tôn 
sư trọng đạo”, ngàn đời vẫn thấm trong tim, trong 
óc, “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”… 

Xuân đem nhịp sống mới cho trời, đất và người. 
Các cựu nữ sinh Gia Long cũng vui cùng thiên 
nhiên mà có một dạ tiệc, đem kỷ niệm củâ các mùa 
xuân cũ trải trên những trang giấy của tập san 
“Xuân Hoài Niệm” phát hành trong ngày Đại Hội. 
Rồi ngày bầu cử, những nụ cười, những tiếng vỗ 
tay, một liên danh mới ra đời. Những đứa con của 
trường mẹ Gia Long lại tiếp tục thay nhau đem 
thời gian và tâm huyết vun xới cho sinh họat Gia 
Long thêm đạm đà tình ái hữu. 
Những lần sinh họat chung được tổ chức, mặc cho 
tuổi xuân ngày càng xa, mái tóc đã điểm bạc… 
thầy trò vẫn thân ái, cười đùa, thương yêu… chia 
sẻ… Ôi…ngày tháng tưởng nhu đang chùng đâu 
đây!!!... 
Ra mắt Ban Tân Chấp Hành, tạo tình thân hữu với 
các Hội đòan bạn, chứng tỏ sự hiện diện của mình 
dưới vùng trời Nam Cali, nhưng không quên ghi 
công ơn dậy dỗ của Thầy Cô. Những đóa phong 
lan trắng muốt, mựot mà, kính dâng lên Thầy, lên 
Cô… Công Cha Ngiã Mẹ Ơn Thầy… “Nhất tự vi 
sư, bán tự vi sư”, 40 năm, 50 năm, 60 năm… ai mà 
không có một người Thầy trên cuộc đời này… Nửa 
chữ cũng là Thầy… huống chi một năm, hai năm 
… bảy năm dưới mái trường Gia Long, kỷ niệm
dẫy đầy. Hình bóng Thầy Cô còn thấp thóang 
giọng nói nàođiểm danh mỗi sáng mỗi chiều… 
cánh tay nào bôi bôi xóa xóa trên bảng đen, trống 
đánh thùng thùng… từng đòan thiếu nữ xếp hàng 
nghiêm chỉnh…  
Làm sao quên được khi cô Hồ thị Nguyệt ra đi về 
miền miên viễn, gia cảnh đơn chiếc, đứa con cô  

Ban Quản Trị HAHCNS Gia Long Nam CA nhiệm kỳ 2012- 2014 

Mùa Xuân Quý Tỵ lại về, một buổi tiệc tân iên 
được tổ chức để thầy trò được hàn huyên tâm sự, 
để có những tràng cười thay pháo Tết, để có những 
kỷ niệm đong đầy… 
Hoa Thủy Tiên, những nụ hoa e ấp với hương 
thơm dìu dịu, thú chơi tao nhã của người xưa, một 
lớp học đựoc sắp xếp, những cựu nữ sinh lại chăm 
chỉ tỉa, cắt gọt…như trong lớp nữ công gia chánh 
ngày nào của thuở 12, 13… để làm đẹp thêm cho 
đời sống tinh thần, ít ra là của chính mình. 
Nhưng đâu đây vang vọng tiếng gọi từ quê nhà… 
Thầy Cô ở Việt Nam…đau yếu, khó khăn, chút 
quà kính biếu, chút tấm lòng tri ân, gọi là chút quà 
mọn lúc Xuân về… 
Nhưng mà Việt Nam đâu phải chỉ có chút quà 
Xuân ấm áp tình thầy trò, mà Việt Nam với những 
buổi sinh họat cộng đồng “trong thủ đô của dân tỵ 
nạn” tham gia diễn hành Tết, tham gia “Đêm Thắp 
Nến ủng hộ thay đổi hiến pháp của các tôn giáo và 
đồng bào trong nước”, Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng 
Vương, nhất là kỷ niệm 38 năm ngày Quốc Hận 30 
tháng tư…. 
Ôi làm sao nói hết tấm lòng của những đứa con xa 
xứ, luôn hướng về quê hương, nhớ về trường xưa, 
thầy bạn cũ… Cám ơn các Thầy Cô đã coi trọng 
nghề nghiệp của mình, đã đem hết tấm lòng ra dạy 
dỗ, tạo những đứa con Gia Long nên người ngày 
hôm nay… 
Kính chào. 

T.M. BCHHAHCNS Gia Long Nam CA,  
nhiệm kỳ 2012 – 2014. 
Hội Trưởng Vương Hồng Loan
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HAHCNS Gia Long 
Nam Cali tham dự  
Đại Hội Gia Long 
Thế Giới Kỳ V 

Trường Ca Hội Trùng Dương với cờ Việt Nam Cộng Hòa trong ĐHGLTG kỳ V

  Mừng Xuân Nhâm 
Thìn & kỷ niệm 25 
năm thành lập Hội 
– Xuân Hoài Niệm

Màn “Anh Thư 
Nước Việt” 
trong Đại Hội 
“Xuân Hoài 
Niệm” 
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Tiệc Sinh Nhật 
của các Giáo Sư 
và Hội Viên sanh 
từ tháng 1 đến 
tháng 6 
(10/6/2012) 

Ban Hợp Ca
 -Hội Ngộ
Ngộ Hè – 
Tiệc ghi ơn 
Thầy Cô & 
Ra mắt Tân 
BCH 
(12/8/2012) 

Màn Hello Việt 
Nam đựoc sự 
ủng hộ nồng 
nhiệt của khán 
giả  
(12/8/2012) 

Tang lễ  
cô Hồ thị Nguyệt  
(02/12/2012) 
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        GL- MĐHK đã sinh hoạt từ năm 1990 với chủ trương tương thân, tương ái giữa 
quí cựu giáo sư   và cựu nữ sinh Gia Long , đồng tham gia các công tác văn hóa và 
xã hội của các tổ chức trong cộng đồng. 

Hội Trưởng 

Tiếp Nối Hành Trình 

Vũ thị Khuê, 2012-2014 

  HT Thu Anh, 1995 – 1998          HT Kim Thoàn, 1998-2002          HT Thu Tâm, 2002-2004       

          HT Như Nguyện, 2005-2007           HT Kim Dung, 2008-2010  
và 2010-2012.  
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Ra mắt Ban Chấp Hành 

Chợ Tết 2013 

Lễ Hai Bà Trưng 

 Họp mặt Tất Niên     
Tiếp đón GS Vũ thị Bạch Cúc   
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Sinh Hoạt với các Hội Đoàn Bạn 

Ngày Cho Mẹ 2013 

Tiếp Nối Hành Trình 
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Hội AHGL Pháp đã thành lập do thành ý của 
một số các chị em GL sớm có ý thức  mong 
muốn liên lạc và hội tụ  các bạn cùng trường, 
trong hoàn cảnh nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, 
rất cần thiết đối với người Việt tha hương 
ngày ấy. Dù phương tiện rất hạn hẹp vì đời 
sống chưa mấy ổn định, hệ thống  truyền 
thông còn thô sơ nhưng các chị em  bỏ ra 
nhiều công sức để tiến đến việc thành lập hội 
với sự ủng hộ nồng nhiệt của các giáo sư, đặc 
biệt Cô Như Mai đã hướng dẫn văn nghệ và 
Cô Kim Chi đã luôn khuyến khích và sát cánh 
cùng các chị em trong các hoạt động ngay từ 
buổi ban đầu. Cô Nhung cũng bỏ lắm công sức 
hướng dẫn các chị em trong bước đầu tập tễnh 
làm báo.  

Hội được chính thức thành lập vào ngày 
03/03/1985 tại trụ sở Trung Tâm Văn Hóa Xã 
Hội Người Việt ở quận 13 với danh xưng Ái 
Hữu Gia Long Hải Ngoại (GLHN). Sau khi 
hoàn tất các thủ tục hành chánh (journal 
officiel 18/04/1985) hội đã chính thức góp mặt 
cùng các hội đoàn bạn. Bước đầu biết bao 
nhiêu chuyện cần phải làm. Hoạt động văn 
nghệ gây quỹ gởi về giúp một số quý Thầy Cô 
lâm vào tình trạng rất khó khăn nên chẳng ai 
nề hà công khó ra sức đóng góp, có khi đem cả 
gia đình xung công. Các chị em còn tham gia 
viết báo, tham gia tổ chức các lễ hội Hùng 
Vương, Trung Thu với các hội đoàn bạn… để 
duy trì văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Ngoài 
ra cũng thời gian ấy thảm trạng vượt biên với 
nạn hải tặc, người phụ nữ gặp rất nhiều bất 

 hạnh, hội cũng đã lên tiếng đánh động dư luận 
trong nước và ngoài nước với sự yểm trợ của các 
hội phụ nữ quốc tế tìm giải pháp để giảm bớt tệ 
nạn trên. Trong suốt 25 năm, hội vẫn đi theo 
chiều hướng giữ gìn văn hóa, nét đẹp của người 
phụ nữ, thắt chặt tình thân hữu và cộng tác với 
các hội đoàn bạn. 
Đầu thập niên 2000, hội GLHN đã phát triển và 
có một chỗ đứng vững vàng, phương tiện truyền 
thông đổi mới với sự tiến bộ kỷ thuật, hội cũng 
dần dà đổi mới để thích nghi với thời thế, liên 
lạc với các hội GL khắp thế giới nên GLHN đã 
khiêm tốn đổi lại Gia Long Pháp và vì Paris là 
thủ đô, đa số hội viên cư ngụ tại Paris và phụ cận 
nên mọi người quen gọi GL Paris. Đại Hội Gia 
Long thế giới năm 2003 được tổ chức tại Paris 
với sự đóng góp công sức của tất cả chị em trong 
hội vì lòng mong muốn mở rộng vòng tay GL. 
Các chị em Gia Long đến với hội là để tìm một 
chút thoải mái trong tâm hồn, bạn bè gặp cùng 
trường dễ nói chuyện, dễ thông cảm, dễ tâm sự; 
hội chỉ là một sợi giây kết nối tình thân ái. Đời 
sống tha hưong không dễ dàng nên khi bạn bè 
gặp nhau hàn huyên để giải tỏa bớt áp lưc cuộc 
sống và hạnh phúc mỗi người có lúc khó khăn 
nên cũng cần sang xẻ nỗi lòng… 
Thầy Cô là nơi chúng em nương tựa tinh thần, 
như cây cao bóng mát che chở và cũng có khi 
chia xẻ ngọt bùi cùng chúng em. Dù rằng ngày 
hôm nay chúng em đã ra đời với bao nhiêu vết 
hằn của tháng năm nhưng lòng thương kính của 
chúng em đối với Thầy Cô vẫn như ngày còn đi 
học. Nhìn Thầy Cô vui vẻ ngày hôm nay lòng 
chúng em dâng lên một cảm giác ngọt ngào
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Gần đây tình thầy trò bạn bè càng thắt 
chặt hơn; các Thầy Cô có tuổi và các 
chị em cũng vào tuổi hưu trí nên có thì 
giờ lui tới nhiều hơn. Những bữa dạo 
chơi, những ngày sinh nhật, những bữa 
hòa nhạc, những lúc sinh hoạt văn nghệ 
chuẩn bị Tết … đều có sự hiện diện của 
các Thày Cô và sợi dây liên lạc thầy trò 
càng thêm nồng ấm.  
Hơn 25 năm qua, một bước đường thật 
dài nhưng đường nào cũng có chông 
gai phải vượt qua. Thời gian đã trả lời 
và tấm lòng Hội Gia Long Pháp vẫn 
sáng tỏ. Nếu chúng ta biết lấy hòa hợp 
làm căn bản, đoàn kết làm sức mạnh, 
chúng ta sẽ vượt được nhiều khó khăn 
hơn nữa, con đường Gia Long sẽ thêm tươi sáng, chất lượng Gia Long thêm thanh quí và tình Gia 
Long thêm đậm đà. 

a tuổi niên khóa GL75 cũng đã xấp xỉ 60 trong khi 
tuổi già hải ngoại rất cần sự giao tiếp thân tình. 

Lan Hương 

Giờ đây mối ưu tư của Gia Long Pháp là mai đây ai sẽ tiếp tục bước đường này khi mọi người đều 
già yếu, chỉ sợ lực bất tòng tâm và người trẻ lứ
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Lưu vong là một từ ngữ gắn
liền với thân phận người Việt 
xa quê hương. Thân phận ấy 
lại gắn liền với con người Gia 
Long. Chúng ta đã lưu vong 
hơn ba mươi tám năm qua. 
Trong gần bốn mươi năm dài 
lưu đày xa tổ quốc, chúng ta 
đã mỏi mòn trông về bên kia 
bờ đại dương với những giọt 
lệ lăn tròn trên đôi gò má ngày 
càng héo hon. Đã hơn năm lần 
Đại Hội Gia Long Thế giới : 
ngát hương, hội ngộ, hạnh 
ngộ, tương phùng, kỷ niệm 
bên nhau ... niềm vui Thầy 
Trò đoàn tụ tay bắt mặt mừng, 
vẫn không sao bù đắp được 
nỗi nhớ thương quê hương 
tràn ngập. Mỗi hai năm qua, 
mỗi Đại Hội GLTG được hình 
thành theo tuổi đời chồng 
chất, Thầy trò ta nhìn nhau vui 
cười sung sướng với ước mơ 
trở về...hẹn nhau ngày về xây 
dựng lại đất nước, tái tạo lại 
xã hội công bằng, dựng lại 
mái trường nữ trung học.  

Những người phụ nữ lưu vong 
như chúng ta mong mỏi được 
hồi hương, được sống trong 
hạnh phúc gia đình VN, hòa 
nhịp với sự khôn lớn của 
những đứa trẻ VN trong một 
xã hội VN tân tiến. Chúng ta 
mơ ước một xã hội công bằng,  

một nền giáo dục quy củ để 
người với người cùng nhau 
nâng cao tầm hiểu biết của 
quần chúng về mọi mặt. 

      Mơ ước của chúng ta 
không phải tự nhiên mà có, từ 
khi là một cô bé lớp Đệ Thất 
chỉ mong mỏi được lên lớp, 
đến Đệ Tứ được làm chị của 
các em lớp nhỏ buổi chiều, trở 
thành một thiếu nữ của lớp Đệ 
Tam chuẩn bị thi Tú Tài, sự 
chuẩn bị cho kỳ thi đã làm 
chúng ta vững mạnh hơn, tự 
lực trong việc học, lớn khôn 
trong tư cách, trở thành một 
người có trách nhiệm. Trách 
nhiệm phải thi đỗ Tú Tài, phải 
mang danh dự về cho Lớp, 
cho Trường. Ý thức tập thể 
nung nấu trong tâm hồn chúng 
ta, từ đó trái tim rung động 
với tình yêu học đường, tình 
yêu quê hương.  

      Ai đã mở đường, đã hun 
đúc cho chúng ta thứ tình cảm 
quý giá này? Có phải Thầy Cô 
của chúng ta? Có phải những 
bài học lịch sử đã được Thầy 
Cô tận tay trao lại cho chúng 
ta? 

      Mơ ước sự công bằng cho 
tất cả thiếu nữ VN đều được 
hưởng một nền giáo dục đứng  

đắn, được ra trường với giá trị 
phẩm chất của nó…nền giáo 
dục này đã tạo cho chúng ta 
ước mơ ngời sáng đó, ước mơ 
đó vẫn không rời chúng ta dẫu 
phài ly hương, dẫu phải lưu 
vong! 

      Phải viết về hoạt động của 
Hội GLAC trong hai năm qua, 
viết gì đây? những buổi gặp 
gỡ sinh nhật, đón tiếp Thầy 
Cô và bạn bè từ xa đến Paris, 
đến Monaco, đến Rome, Thuỵ 
Sĩ, Genève, Frankfurt, 
Copenhagent… đưa đi chơi, 
thăm viếng nơi này, nơi nọ, lo 
chỗ ăn chỗ ở, đỡ tốn kém chi 
phí cho khách đường xa, 
những công việc này rất vui, 
rất thú vị, rất ái hữu, rất đáng 
ghi nhớ…rất cần làm cho 
Thầy Trò GL chúng ta, nhưng 
đó có phải là sinh hoạt đáng 
kể của một Hội đoàn hay 
không ??? không Hội, chúng 
ta vẫn có thể làm được  mà ! 
vậy thì Hội GL, chúng ta nên 
làm gì ? Hai năm tiếp nối đã 
qua nhưng vẫn với một mơ 
ước dai dẳng từ thuở mới ra 
trường, chúng ta ước mơ «  

Trường Nữ Trung Học GL 
dành cho tất cả thiếu nữ VN" 
Hiệu Đoàn này, chương trình 
giáo dục này với kỷ luật và 
hạnh kiểm, phải được mở 
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rộng khắp nơi... để duy trì đạo 
đức của nhà giáo, đạo đức của 
xã hội.  Uớc mơ thứ hai vẫn 
ray rứt triền miên khi chúng ta 
vừa ra khơi, rời khỏi bến bờ 
VN, dù chưa rõ tỵ nạn là gì ? 
Nhưng ngay giây phút rời xa 
quê hương, quay đầu nhìn lại, 
chúng ta đã mơ ước ngày về, 
ôm ấp ước mơ cũng từ thuở 
ấy, gần bốn mươi năm nay :  

"Quê hương VN dành cho tất 
cả người VN" ! Nay, sống đời 
lưu vong, làm sao thực hiện 
được hai ước mơ này ?? Với 
hai bàn tay bé nhỏ như ngày 
nào mới cầm bút sách bước 
vào GL, chúng ta cần cầm lại 
bút sách, tìm lại những trang 
sử oai hùng của các vị Nữ anh 
hùng dân tộc, có học thì mới 
biết, có tìm thì mới thấy. Thử 
cùng nhau bước vào lãnh vực 
văn hóa. Văn hoá cũng không 
dễ gì cho mọi người tiêu thụ 
thoải mái, nghe đến Kiều… 
Hồ Xuân Hương hay Nguyễn 
Công Trứ… là người ta lắc 
đầu, cảm thấy nặng nề quá, 
thử quay bước sang  lãnh vực 
nghệ thuật, có màu sắc, có âm 
thanh, ánh sáng…nhưng nội 
dung sẽ ra sao ?? nhảy nhót , 
quay múa…GL mình không 
còn đủ sức khoẻ để thực hiện. 
Các chị em lên skype bàn cãi 
mãi để đi đến quyết định làm 
sách báo, tìm lại lịch sử, đưa 
Lịch Sử vào nghệ thuật. Khởi 
đầu thí nghiệm tại Lausanne 
với các em trung học, người 
bản xứ nên kịch bản được viết 
bằng tiếng Đức vì các trường 
trung học hầu hết đều dùng 
tiếng Đức, các em thủ vai nào 
cũng được chúng tôi cắt nghĩa 
vai ấy,  qua internet, các em 
thích thú tự tìm hiều thêm về 
lịch sử VN với những danh 

tướng "Nhân Trung Hậu" là 
nét đẹp của phương đông.  

Chúng tôi giới thiệu với các 
em nữ anh hùng VN không 
thiếu gì trong lịch sử chống 
ngoại xâm phương bắc. Như 
một khám phá mới đầy sinh 
khí của con người đông 
phương, các nữ anh hùng bé 
nhỏ, mắt xanh da trắng khoác 
áo trận lên sân khấu, hóa trang 
cách điệu kiểu VN, các em 
người Thuỵ sĩ trong trường 
trung học Lausanne, đem lòng 
yêu thương nể phục các nhân 
vật lịch sử hào hùng của  
chúng ta. Khi trình diễn, các 
em tự giới thiệu mình là nhân 
vật gì đã làm gì cho quê 
hương VN, rất là dễ thương.  

Với hình thức này, équipe GL 
tại Pháp đã tìm tòi thêm nhiều 
chi tiết mới, nhân vật mới, với 
khả năng design , may mặc, 
cắt ráp, các chị em đã làm 
phong phú hóa các nhân vật 
với y trang đẹp đẽ, đưa người 
xem đi vào sử tích kèm với 
phần biên tập hợp soạn của 
các chị em khắp âu châu, làm 
tăng  hào quang của từng nhân 
vật. Màu sắc này đã đưa khán 
gỉả vào mê hồn trận về lịch sử 
nước nhà. Khán giả đã lên sân 
khấu chụp hình cùng Ban Văn 
Nghệ và có Bác đã cầm lấy  
micro khuyên nhủ, đề nghị 
màn Lịch Sử này phải đem ra 
khỏi phạm vi GL, giới thiệu 
rộng rãi đến cộng đồng tại 
Pháp. Những lời khen thưởng 
là một động lực mạnh mẽ  đưa 
équipe đi xa hơn. 

 Lần trình diễn đầu tiên tại 
Paris, trong Lễ Tưởng Niệm 
các vị Tiền Bối Hiệu Trưởng 
GL cùng  các Giáo Sư GL đã 

qua đời. Chương trình thành 
công rực rỡ ngoài dự tính.  

Lần thứ hai Hội được mời 
trình diễn trong Ngày Văn 
Hoá "200 năm Truyện Kiều 
của Đại thi hào Nguyễn Du", 
vì tính chất quan trọng của 
buổi lễ, nên Cô Như Mai phải 
đạo diễn kỹ càng hơn, các chị 
em phải tốn nhiều thì giờ tập 
dợt hơn, bởi có sự hiện diện 
của Ông Thị Trưởng thành 
phố Bussy Saint Georgers.  

Với sự thành công to lớn này, 
Cô Như Mai thúc đẩy đem 
"Trang Sử Anh Thư Nước 
Việt" đi dự ĐHGLTG kỳ V tại 
San Jose. May mắn thay, được 
sự cộng tác nhiệt tình của các 
Hội GL Thế Giới, sự cố vấn 
sân khấu của Cô Kim Oanh và 
quý GS Cố Vấn. Trang sử đã 
được thành hình bằng nhân 
lực của Đại Gia Đình GLTG.  

Với sự ngưỡng mộ của Hội 
GL Nam CA, Ban Văn Nghệ 
GL Nam CA dàn dựng với các 
"nghệ sĩ" của GL Nam CA, y 
trang và nhân lực thay đổi, 
nhưng kịch bản vẫn được tôn 
trọng. Trang Sử nhờ có 
GLNam CA, được lan tràn ra 
nhiều nơi trên đất Mỹ, là niềm 
hảnh diện lớn lao chung cho 
GL. Do đó, chừng như một 
công tác quan trọng đang lớn 
dần trong suy tư của GL 
chúng ta, công việc quảng bá 
lịch sử là một hình thức tích 
cực góp phần trong công cuộc 
chống ngoại xâm, đã trở thành 
một trách nhiệm to lớn của 
các chị em GL.  

Ban Điều Hành GLAC 
Cánh Mai Vàng 
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Lời Ban Biên Tập: Ban Biên Tập xin được giới thiệu Gia Long Monaco là một chi hội của Gia 
Long Âu Châu, một tập thể Gia Long được hình thành bởi các cựu nữ sinh GL ở nhiều quốc gia 
khác nhau ở Châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Sĩ…  
 
Tuy mới hình thành nhưng GL Monaco đã có những sinh hoạt đa dạng góp phần vào việc duy 
trì truyền thống Gia Long nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Và như chúng ta sẽ thấy 
trong bài viết dưới đây, vì là một chi nhánh nên hoạt động của GL Monaco đã lồng trong các 
sinh hoạt của GL Âu Châu, gắn bó với GLAC như là một nhóm. 

 
Monaco là vùng đất thanh bình, yên ổn, 
nơi đây biết bao danh nhân, tài tử, công 
chúa, hoàng hậu ... công tằng, tôn nữ thi 
nhau phô trương sự lịch lãm, phú qúy của 
họ, nhưng GL chúng ta ở nơi này luôn 
luôn chùn bước trước sự giàu có đó. Nhìn 
vào thân phận nhược tiểu của VN bên 
cạnh Trung Hoa, GL đóng góp gì cho quê 
hương sau 100 năm hiện hữu trong tâm 
thức phụ huynh và học sinh VN. Từ 
Monaco, một tiếng đồng hồ bay về Paris, 
từ Monaco một giây đồng hồ có thể bắt 
liên lạc, nghe tiếng nói của tất cả GL trên 
thế giới, ngay cả VN. Chúng ta đã nghe 
tiếng lòng u uất của những đứa con GL, 
của những người con Âu Cơ. Tiếng vang 
của lịch sử do GL khua lên như từng hồi 
xuất quân..., vang vang trong cộng đồng 
VN, kế tiếp "Trang Sử Anh Thư Nước Việt" 
lại lưu diễn trong Lễ Tưởng Niệm Hoàng 
Trường Sa, khi GL xuất hiện, cả hội 
trường như hòa nhịp vào khí thế của các 
Anh Thư xứ Việt, lại một lần nữa, GL đón 
nhận bao lời khen nồng thắm. Hai tháng 
sau, chưa kịp xả hơi, thì các chị em lại 

khăn gói lên đường dự Soirée Amicale 
Vietnamienne tại Levallois, một trong 
những thành phố thượng lưu ở ngoại ô 
phía tây Paris, GL Monaco luôn có mặt 
bên cạnh các chị em. 
Trong một kháng phòng lịch sự, sang 
trọng, ấm cúng cùng môt hệ thống âm 
thanh hiện đại dành cho các buổi hội thảo 
có tầm vóc quốc gia. Chương trình Văn 
hoá VN được may mắn trình diễn nơi đây, 
nên về mặt kỷ thuật rất hoàn hảo, nội dung 
gồm những bài thơ Kiều của Đại thi hào 
Nguyễn Du do Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện 
phổ nhạc. 

Trang Sử Anh Thư Nước Việt của GLAC 
là phần chính của Chương Trình. Đêm 
nay, chương trình dành cho người Pháp, 
với sự hiện diện của cựu Tổng Trưởng 
Ngoại Vụ Ông Olivier Stirn và phái đoàn 
của ông, là người rất yêu thích văn hóa đa 
dạng, nên ông dành nhiều thì giờ ngồi lại 
thưởng thức chương trình của VN.  Lần 
đầu tiên đến với thành phố Levallois. 
Khách tham dự phần lớn là  dân cư của 
thành phố, trong phòng sự im lặng được 
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triệt để tôn trọng. Phần dịch thuật song 
ngữ Việt Pháp được 2 MC Yến Vương và 
Tú Quyên chú trọng cẩn thận, phần này đã 
tạo được sự hào hứng thích thú cho khán 
giả Pháp, nhiều tràng pháo tay vang dội 
khi họ thấu hiểu được những tấm gương 
anh dũng của các anh thư VN oai hùng, 
khí khái trước quân Tàu xâm lược, chẳng 
kém gì Jeanne D'arce trong lịch sử Pháp. 
Các anh thư Pháp hay Việt, họ đều có 
giòng máu đỏ, có trái tim yêu quê hương, 
họ sẵn sàng xả thân hy sinh cho tổ quốc. 
Nói lên được điều này, GL đã thu hút được 
cảm tình của người Pháp với những tràng 
pháo tay dài...cổ võ cho tình yêu tổ quốc 
của mỗi dân tộc.    

Hơn những lần diễn trước, kỳ này, Trang 
Sử Anh Thư Nước Việt được GLAC dịch 
thuật khá công phu và thêm phần Nghệ 
thuật trình diễn cũng như y trang lộng lẫy, 
tươm tất hơn, luôn luôn được các chị em 
thận trọng chú ý đến. Tất cả đã đem lại 
cho khán giả những giây phút ngạc nhiên 
liên tục, những khám phá thích thú vì có 
sắc thái "théâtra", nói nôm na là có vẻ "cải 
lương" ! Chính vì đường nét cải lương 
hiếm có, lạ mắt nơi xứ người, đã tạo ra 
đường nét đặc thù, lôi cuốn khán gỉả vào 
âm thanh cổ truyền, sáo trúc, đàn bầu, độc 
huyền, thập lục...tất cả âm thanh lạ lùng, 
thanh thoát lúc trầm lúc bổng, lúc mạnh 
bạo, lúc sôi sục, đã thúc đẩy giới trẻ tìm 
tòi, đến với sử sách VN. Trước khi ra về, 
ông Stirn ngỏ lời với nhóm GL: "Quý bà đã 
đem Lịch Sử vào Nghệ Thuật, đã đem lịch 
sử đến gần giới trẻ và đã đáp ứng nhu cầu 
thưởng thức của chúng tôi. hoan hô, hãy 
tiếp tục như thế!".  

Đáp ứng lại dân trí của thành phố Levallois 
không phải dễ dàng. Mỗi lần trình diễn 
trước người Pháp cả nhóm đều rất căng 
thẳng, lo lắng hiện trên từng khuôn mặt, 
"bà bầu" trưởng nhóm dù có cố gắng trấn 
tĩnh mọi người, nhưng cũng không che 
dấu nổi sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt, 
bởi GL đang mang nặng  trách nhiệm trên 
hai vai. Đến khi xong, vào hết trong hậu 
trường rồi, uh ! thở phào. Équipe cần có 
đủ thời gian để nghỉ ngơi, giải tỏa sự căng 
thẳng.  

Gần đây, GL đã cho ra đời tiết mục mới 
"Bình Ngô Đại Cáo", kèm theo trích đoạn 

Thi kịch Hận Nam Quan, đã được Thầy 
Nguyễn Lân đạo diễn khi Thầy sang Paris 
dự ĐHGLTG Tương Phùng, nay học trò 
của Thầy mạo muội thay đạo diễn Nguyễn 
Lân để hướng dẫn chị em và các cháu trẻ. 
GLAC cám ơn và mong mỏi sự đóng góp 
của các chị em khắp nơi cũng như con 
cháu khắp Âu Châu để có thể cống hiến 
những trang sử mới cho đồng hương. 

 Hai năm qua, liên tục trong các Lễ Hội, 
trong Carnaval Văn hóa, GL luôn được 
mời tham dự "Trang Sử Anh Thư Nước 
Việt", khi thì chị Vương Yến phụ trách, lúc 
thì chị Bùi Hạnh tiếp tay, các chị em luôn 
cố gắng có mặt khắp nơi, để mang lại 
niềm vui văn nghệ và cũng để đưa lịch sử 
chống ngoại xâm đi vào tâm trí mọi người, 
người Việt lẫn người bản xứ. Hai năm qua, 
ngoài những lần đón tiếp hội ngộ, thăm 
viếng, săn sóc, sức khoẻ giữa Thầy Trò ta, 
GLAC chỉ có một Trang Sử Anh Thư 
Nước Việt được diễn đi diễn lại, tái diễn 
không ngừng theo yêu cầu của các Hội 
đoàn thân hữu, dần dà tiếng cười đùa của 
thành công đã sinh sản ra bốn chữ  "Gánh 
Hát Anh Thư", vừa bình dân vừa anh hùng 
mỹ nữ. Ban Văn Nghệ GLAC nguyện cố 
gắng không ngừng để « Gánh Hát » thực 
sự trở thành «Anh Thư». 

Được tin môn Sử VN bị đào thải trong 
chương trình học, và các em học sinh vui 
mừng với quyết định này. Chúng ta thực 
sự ngạc nhiên tự hỏi nhà giáo VN hiện 
đang làm gì? Trên quê hương mình không 
còn giáo chức nữa sao? Nhà giáo đã giải 
nghệ hết rồi sao??. Họ cũng từ GL mà ra, 
họ cũng có hai ước mơ như chúng ta: Mơ 
Trường GL dành cho tất cả Nữ sinh VN, 
mơ đất nước VN là của tất cả người VN, 
không có bóng dáng ngoại xâm. Ta lưu 
vong nơi xứ người, họ lưu vong trên chính 
quê hương của họ, thực tế chúng ta muốn 
có đều là mơ ước! cho nên phải biến 
những ước mơ ấy thành hiện thực. Không 
ai có thể dập tắt được tình yêu quê hương 
nồng cháy trong tim chúng ta, không ai có 
thể xóa đi lịch sử trong trí chúng ta. Lịch 
sử đã chứng minh được sự trường tồn của 
dân tộc. Hãy dựng lại lịch sử của dân tộc ở 
khắp mọi nơi, hãy dóng lên tiếng nói bất 
khuất của tiền nhân. Sinh hoạt hai năm 
qua, hai năm tới và hai năm tới nữa
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 sẽ là gì…? GL chúng ta hãy cùng nhau 
đồng loạt mở ra một sinh hoạt mới, khẩn 
cấp, hướng mọi nổ lực vào sinh hoạt là 
phá tan âm mưu nô lệ hóa dân tộc ta. 
Những thầy Cô GL đạo đức, gương mẫu, 
những bằng hữu GL chân chính, chúng ta 
nỡ lòng nào làm ngơ trước lịch sử, những 
trang sử Việt mà chúng ta được nhận từ 
chính Thầy Cô GL yêu quý của mình. 
Những trang sử mà chính chúng ta phải 
cầm bút viết để trao lại cho con cháu, cho 

học trò của chúng ta. Sinh hoạt GL sẽ 
được chọn lựa như thế nào cho thiết thực 
với thời điểm ngặt nghèo của đất nước? 
Hai năm sau, GL chúng ta kể lại sinh hoạt 
gì cho nhau nghe? Một trang sử tươi sáng 
hay một đời lưu vong? 

Ban Đại Diện MONACO 

B.Tuyết Iliatalli 
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Nhóm được thành lập 1/04/2002 ( Thứ Hai Lễ 
Phục Sinh). Nhóm không đăng ký như một hội 
đoàn. Mỗi nhiệm kỳ là hai năm. Chị Trần 
Thanh Khâm (Thanh Khâm Trần Đăng) được 
Nhóm tín nhiệm  bầu làm Nhóm trưởng từ lúc 
bắt đầu cho đến bây giờ. 
Nhóm sinh hoạt rất hạn chế trong vòng thân 
mật giữa các cựu Nữ sinh Gia Long và gia đình 
cùng nhau chia sẻ vui buồn. 

Năm 2003, Nhóm  góp chút phần công sức 
trong việc xây dựng Tượng Đài Kỷ Niệm 
Chiến Sĩ ÚC -Việt “Sát Cánh Bên Nhau”  (Side 
By Side) tại Dandenong. 
Nhóm  thường tham gia với Cộng Đồng người 
Việt của Tiểu bang Victoria và các Hội đoàn 
khác trong các dịp lễ Tết, giỗ Tổ Hùng Vương, 
lễ Hai Bà Trưng v.v.. 

Ảnh của các bạn trong Nhóm (từ trái sang phải ): 

Hàng đứng: Nguyễn thị Hòa ( gl 59), Nguyễn thị Ngọc Anh (gl 63), Lý thị Huỳnh Hoa (gl 68), 
Nguyễn Trần Mỹ Ngọc (gl 80), Phan Bích Thủy (gl 68), Huỳnh Thị Hồng ( gl 68), Hà thị Kim Lan 
(gl 68), Trân Kim Liên (gl 80), Bùi thị Kim Ngân (đứng trước Liên; gl 74), Đặng Tùng Hương, Trần 
Ngọc Nương (gl73), Ngô thị Liên (gl 60), Phan Nguyệt Minh( gl 60), Nguyễn Phi Oanh. 
Hàng ngồi: Lê kim Sơn, Trần thị Nhung, Cao thị Phước (gl 68), Nguyễn thị Tòng (gl 68), 
Trần Lan Hương (gl 68), Nguyễn thị Thúy Ái (gl 82), Hoàng Thị Thịnh (gl 68), 
Tống thị Cẩm Sáu tự Kim Thu (gl 75), Trần Thanh Khâm (Thanh Khâm Trần Đăng) (gl 60), Phạm 
thị Bích Ngọc (gl 60). 

Nhiệm kỳ 2013-2015 
Nhóm trưởng kiêm Thủ quỹ: Trần Thanh Khâm (Thanh Khâm Trần Đăng) 

Nhóm phó: Hoàng Thị Thịnh (Ai Cơ Hoàng Thịnh) 
Tổng Thư Ký: Tống thị Cẩm Sáu tự Kim Thu 
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Em áo trắng tóc ôm bờ vai nhỏ 

Bước tung tăng trong một sớm mùa thu 

Chở tôi về từ dĩ vãng sương mù 

Vùng kỷ niệm của biết bao thương nhớ 

Mới bước qua khỏi tuổi sáu mươi vài năm, mà
đôi khi có ai trong nhóm bạn bè cùng lứa nhắc 
lại một kỷ niệm, tôi cảm thấy sao mờ mờ ảo ảo 
như trong một giấc mơ, như từ một "dĩ vãng 
sương mù" xa xăm nào đó... Tôi chợt nghĩ đến 
một người chị quen biết có thói quen viết nhật 
ký. Chị nói với tôi sở dĩ chị viết nhật ký, vì bác 
sĩ gia đình cho biết chị đang trong những thời 
kỳ đầu của chứng bịnh alzheimer, nên chị viết 
để nhớ, để không tự "đánh mất" mình một ngày 
nào đó... Có lẽ tôi cũng sẽ làm như chị. Tôi vẫn 
chưa nghỉ hưu, nên những bận rộn hằng ngày 
không cho tôi thì giờ để thực hiện điều nầy. 
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, trên đường 
đi làm, trên cái xa lộ xe nối đuôi nhau, tôi bỗng 
bồi hồi nhớ những con đường êm đềm ngày 
xưa tôi đã đi qua... Tôi muốn ghi lại, thật 
nhanh, vì nếu không, những hình ảnh nầy sẽ 
trôi đi, trôi đi mất hút... 

Năm đầu tiên vào Gia Long, tôi thường đến 
trường bằng taxi tuy nhà tôi không xa trường 
lắm. Vì năm ấy, chị tôi, một người bạn của chị 
cùng Đệ Ngũ, Trước và tôi, học Đệ Thất, bốn 
người học cùng trường, ở cùng xóm có thể đi 
cùng xe. Taxi của chúng tôi đến cổng Đoàn thị 
Điểm, ngõ dành cho học sinh đi bộ, cũng vào 
lúc các xe Hiệu Đoàn của trường đổ xuống... 
Vừa kịp cho chúng tôi chạy đi tìm bạn để 
không bỏ phí 30 phút chơi đùa bên nhau trước 
khi cổng trường mở rộng đón học sinh vào. 
Chiều về, thong thả hơn, chúng tôi có thể theo 
hai chị lớn đi bộ về nhà. Con đường Phan 
Thanh Giản đầy hoa cỏ dại, bên ngoài những 

ngôi biệt thự  kín cổng yên lặng. Buổi chiều 
thật êm ả, tôi có thể ngắm được những vạt nắng 
thơ mộng còn sót lại trong ngày, những hôm 
chỉ học bốn tiếng. Khi đến Hai Bà Trưng, 
chúng tôi sẽ đứng lại chờ nhau, để cùng băng 
qua đường và quẹo trái. Qua khỏi cái ngã tư 
đông xe ấy, chúng tôi đi bên kia đường dọc 
theo khu "đất thánh tây" để đến nhà thờ Tân 
Định. Từ đó, chúng tôi có thể qua đường, nơi 
có cái bưu điện nho nhỏ với cánh cổng sắt...  
Chỉ một đoạn ngắn là đến đường Đinh Công 
Tráng, đi ngang qua tiệm chụp hình Duy Hy, 
nơi chúng tôi thường ghé lại vào dịp cuối năm, 
lục lọi trong các hộp hình, tìm những tấm ảnh 
có mình, có thầy cô, có bạn, có lớp ... Trước ở 
trong một con hẻm trên đường nầy. Ba người 
còn lại sẽ tiếp tục đi qua trường Les Lauriers, 
rồi chia tay nhau tại ngã ba nầy. 

Năm sau, và năm sau đó, chị tôi và bạn đã lên 
học buổi sáng, chỉ còn lại Trước và tôi. Gia 
đình cả hai chúng tôi đều không mấy khá giả, 
nên chúng tôi dặn nhau rời nhà sớm để đi bộ, 
tiết kiệm tiền xe. Từ nhà, tôi rẽ vào con hẻm 
đường Đinh Công Tráng để rủ Trước. Chúng 
tôi sẽ quẹo trái đường Hai Bà Trưng, đi ngang 
Bưu Điện Tân Định. Sau một tháng đầu, hôm 
nào đến Bưu Điện mà thấy chiếc xích lô  quen 
đậu đó, là chúng tôi biết mình đã trễ. Bác xích 
lô  nầy dường như là vị cứu tinh của chúng tôi, 
chỉ xuất hiện ở đó vào cái giờ mà chúng tôi 
không thể đi bộ, nếu không muốn trễ học. 
Quen đến nỗi, không cần hỏi chúng tôi đi đâu, 
không cần nói giá, bác cũng biết phải chở 
chúng tôi đến cổng nào. Vì thế, thấy bác, là 
chúng tôi chỉ 
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cần mỉm cười chào và leo lên ngồi để bác đưa 
đi. Những buổi trưa đi bộ, để tránh đoạn đường 
Hai Bà Trưng với những căn phố thương mại 
gắt nắng, chúng tôi chọn đường Hiền Vương, 
rồi quẹo Duy Tân hay Pasteur, những con 
đường mát rượi với hàng cây đan lấy nhau, để 
ra Phan Thanh Giản. Tôi nhớ đây chính là cơ 
hội cho tôi hoàn tất bộ sưu tập về lá, về bướm 
mà cô Nguyệt Hương dạy Vạn Vật năm Đệ Lục 
của tôi đã đề ra. Cho đến bây giờ cảm giác 
đang đi trên những con đường nầy đôi khi cũng 
còn trở về với tôi trong những giấc mơ... 

Chị tôi thi nhảy tú tài 1, đậu, và chuyển trường. 
Hai đứa chúng tôi tiếp tục đi bộ trên những con 
đường đó năm Đệ Tứ. Nhưng mọi vật dường 
như khoác lên một bộ áo mới, cũng như tâm 
hồn chúng tôi đã bắt đầu có những thay đổi ... 
Một chút gì hãnh diện của một nữ sinh đã lớn, 
được đi học buổi sáng, và nhất là cảm giác 
bâng khuâng của những hôm trời hơi lành 
lạnh... Còn nhớ, trên đường đến trường, chúng 
tôi hay gặp những bác gánh hàng rong, tất tả 
rao hàng buổi sớm. Chúng tôi cũng gặp các cô 
bé ngoại quốc tóc vàng xinh xắn, ánh mắt xanh 
trong veo, được người nhà đưa đi học. Chắc gia 
đình các cô bé nầy đang ở trong các ngôi biệt 
thự yên lặng kia...  

Năm Đệ Tam, chúng tôi bắt đầu đi học bằng xe 
đạp, thay đổi cổng vào sân, và hoà nhập trong 
đàn bướm trắng tung bay mỗi buổi trưa tan 
trường... 

Lên Đệ Nhị, Trước và tôi không còn có dip mỗi 
ngày cùng nhau đến trường nữa.   

Sàigon có những cơn mưa 

Ướt con đường nhỏ buổi trưa ta về… 

Con đường vẫn thế, vẫn mỉm cười với Saigon 
những ngày nắng, những ngày mưa, vẫn mỗi 
ngày đưa tôi đến ngôi trường thân yêu, nơi 
chứa bao kỷ niệm khó quên của tuổi học trò... 
Nhưng những lo âu thi cử, những bứt rứt của 
tuổi mới lớn trong một đất nước hằng ngày đối 
diện với chiến tranh... làm tôi không còn niềm 
vô tư trong sáng để nhìn mọi vật chung quanh 

Xa quê hương, tôi vẫn mong có ngày trở về đi 
dạo trong sân trường thân yêu, để nhặt từng 
đốm hoa sao, tôi vẫn mong có ngày đi bộ trên 
những con đường đến trường cũ, để dừng lại 
ngắm từng chiếc lá hình dáng lạ lẫm, từng bông 
hoa dại… Nhưng rồi lần đầu tiên trở lại Việt 
Nam, qua con đường xưa, tôi hoàn toàn ngỡ 
ngàng nhìn  mọi vật đổi thay...   

Vài tháng nữa, Gia Long một kỷ niệm một trăm 
năm... 

Vài chục năm nữa mấy người trong chúng ta 
còn sống sót để kỷ niệm tuổi một trăm của 
chính mình? Những dấu chân xưa sau một trăm 
năm đã hoàn toàn bị xoá nhoà trên con đường 
cũ.. Chỉ còn lại trong ký ức tôi một chút hình 
ảnh ghi lại qua trang giấy nầy… 

Những con đường cũ thân quen ấy 

Năm tháng xoá rồi bao dấu chân… 

Có cọng cỏ nào còn sót lại 

Đã giữ tình tôi lúc tuổi xuân…? 

hoàng mỹ hương 

gia long 1968 

__________________________________________________________________________________ 

Trăng Mộng 

Trăng vàng nhẹ rớt hàng sao 
Gió lung linh thổi trăng chao bậc thềm 
Mùa xuân đã đến chưa em? 
Trăng rằm tháng chạp còn đem mộng nhiều? 

TT 
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Tôi dọn đến nhà Nga từ khi làm dế mèn phiêu 
lưu ký qua Florida. Nhà Nga có ba nhóc tì. 
Tám năm qua tôi được dịp nhìn thấy bọn nhóc 
lớn dần từ chân bước tập tễnh tập đi của nhóc tì 
cu tí ngày tròn tuổi thôi nôi, đến hai cô nhỏ 
đang thập thò qua ngưỡng cửa tuổi mười lăm. 
Ở lứa tuổi sắp làm bà nội tôi lại sống gần môt 
lũ nhóc ồn ào, năng động nên đôi khi tôi cũng 
gắng sức lăng xăng theo bọn nhóc chơi đùa và 
đuợc bầu làm nhóm trưởng. Ba má bọn nhóc đi 
làm suốt ngày, còn tôi thì làm bán thời gian nên 
có nhiều thì giờ sinh hoạt với chúng. Nhiệm vụ 
của tôi không mấy khó khăn vì các nhóc rất 
ngoan và chịu khó nghe lời. Tôi không phải 
làm gì ngoài việc sắp xếp chương trình cho các 
nhóc làm vệ sinh và quét dọn nhà cửa. Mỗi đứa 
một việc, được ghi rõ và dán trên cửa tủ lạnh. 
Đứa nào quên làm thì bị đóng tiền phạt, dành 
để nuôi con heo đất đang nằm chễm chệ cạnh 
bên cái tủ lạnh. 
 
Bọn nhóc thưòng nói tôi cái gì cũng giỏi…. 
hihihi.. xếp sòng lũ con nít mà, không giỏi sao 
được! Thấy tôi biết làm được nhiều thứ từ việc 
nấu nướng, làm bánh trái đến việc may vá lẫn 
thêu thùa, chúng luôn hỏi tôi học được từ đâu. 
Những lần như thế tôi được dịp kể cho chúng 
nghe về các thầy cô của trường nữ trung học 
Gia Long, ngôi trường mà tôi đã từng mài đũng 
quần qua hết bảy năm trường. Từ trường Gia 
Long, chúng tôi đã được dạy chữ nghĩa mở 
mang cho kiến thức cùng sự chuẩn bị cho cuộc 
sống qua những giáo đầu về công dung ngôn 
hạnh. Ngoài các giờ học sử địa, triết, sinh lý 
hóa, toán học, sinh ngữ… học trò Gia Long còn 
phải học nấu ăn, hội họa, âm nhạc, may vá, 
thêu thùa, thể dục nữa. Sự chuẩn bị này là hành 
trang hữu ích cho bước chân vào đời của mỗi 

học trò Gia Long chúng em. Chúng em rất hãnh 
diện về ngôi trường Gia Long thân yêu và luôn 
ghi nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Xin 
ghi ơn các thầy cô đã góp phần rèn luyện chúng 
em nên người, trở thành một phụ nữ đảm đang 
trong gia đình và có những bước đi vững chắc 
bên ngoài xã hội. 
 
Lần này Đại Hội Gia Long Thế Giới lần thứ 
Năm được tổ chức ở San Jose, thành phố miền 
Bắc California.Tôi cũng thầm cám ơn tất cả các 
bạn trong ban tổ chức đã dầy công thành lập 
ngày Đại Hôi cho đàn chim Gia Long, sống tản 
mạn khắp nơi trên thế giới có dịp ngồi chung 
lại với nhau trong cùng một mái nhà Gia Long. 
Để được thấy lòng thật ấm áp, được vui cười, 
phá phách các thầy cô như ngày xa xưa. Với 
các thầy cô, chúng tôi vẫn mãi là những cô học 
sinh bé bỏng như thuở còn sách vở cầm tay hay 
mộng mơ cùng cây cỏ… 
 
Kỳ Đại Hội này tôi tham gia trong màn hợp ca 
“Giòng An Giang” thuộc nhóm Gia Long 72. 
Từ việc tập dợt cho đến may áo dài, tất cả đã 
được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng trong lòng 
tôi có một mối âu lo. Ấy là điều tôi xung phong 
làm …tài xế! Số là trong nhóm năm người 
chúng tôi cùng tham dự Đại Hội có ba chị có 
bằng lái xe bên Canada, còn Gia Long Phúc đi 
từ Houston thì chê không chịu lái. Quanh đi 
quẩn lại chỉ còn có tôi, xem ra là người thích 
hợp nhất cho cái job làm tài xế này. Bạn bè ai 
cũng biết tôi rất ngại làm anh hùng xa lộ, tôi 
ghét lái xe rong ruổi trên highways. Tôi chỉ 
thích lái xe loanh quanh các shopping không 
biết mệt, nhất là khi có quảng cáo hàng sales ở 
một cửa tiệm nào đó thì y như là không thể 
thiếu mặt tôi. Tuy nhiên tôi đã từng lái xe vượt 
rặng Rockie Mountain giữa Calgary và 
Vancouver, Canada rồi mà. Tôi hãnh diện với 
thành tích này dù chỉ trong một tình huống bắt 
buộc tôi phải lên cầm lái. Sau chuyến hành 
trình đó tôi bị nightmare  gần cả tháng trời. 
Điều này, tôi chỉ thành thật khai báo hôm nay 
thôi à. 
 
Đến giờ, trong một phút nổi máu anh hùng, tôi 
quên bẵng chuyên năm xưa.Tôi nhanh nhẩu 
online mướn ngay một chiếc xe năm chỗ ngồi 
rồi bắt đầu ưu tư về chuyến hành trình sắp tới. 
Tôi bỏ thì giờ nghiên cứu kỹ càng con đường 
từ phi trường đến khách sạn. Khách sạn cũng 
khá gần phi trường nên đường đi không mấy 
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khó khăn.Tôi vào Yahoo Maps in ra bản đồ và 
cảm thấy bớt sợ khi thấy lộ trình khá dễ dàng 
khi tôi cố ý chọn những con đường nhỏ để đi. 
Về đến khách sạn tôi thấy mình tự tin hơn. 
Chiều nay tôi sẽ đưa Phúc đi ăn trong khu chợ 
Việt Nam, khá gần nơi tổ chức Đại Hội với 
mục đích test drive cho ngày Đại Hội tới. Tôi 
đã cẩn thận giắt theo chiếc máy GPS làm lơ xe 
cho mình, thấy lòng an tâm hơn.   
Trời chiều chưa tắt nắng, thung lũng hoa vàng 
chao nghiêng trong gió. Hàng cây xanh trùng 
trùng bên lối không làm xao xuyến hồn thơ 
trong tôi được. Tôi tạm quên hết cảnh vật xung 
quanh, bỏ quên thói quen mộng mơ ngoài 
khung cửa, chăm chú gồng đôi tay, nắm cứng 
bánh lái như sợ nó rơi đi mất. Vào giờ tan sở, 
xe cộ đông như mắc cửi. GPS bắt đầu dẫn tôi 
vào dòng xe cộ nối sát đuôi nhau. Ôi trời, nàng 
GPS kêu tôi vào Left, turn Righ rồi sang South, 
head North...  làm tôi bắt đầu thấy bung óc. 
Đường xá thênh thang quá, đến những sáu 
lanes hoặc tám lanes một chiều. Mắt tôi hoa 
lên, tai lùng bùng nghe giọng oanh vàng của 
nàng GPS… change lane, exit, toward East, 
West… loạn cả lên. Tôi bây giờ thấy thật là sợ 
hãi, loạng quạng xém chút nữa là tông vào 
chiếc xe bên hông khi change lane. Phúc rú lên, 
may quá xe tránh được! Đến lúc này thì Phúc 
lại bắt đầu nói theo nàng GPS nữa khiến tôi lại 
càng thêm rối trí. Mắt tôi như mờ theo nắng 
nhạt. Con đường trước mặt hun hút dài để tôi 
vật vã chạy theo. Tai tôi ù, mắt tôi căng cứng 
giương to nhìn dòng xe cộ vây quanh. Sau cùng 
tôi chịu hết nổi phải hét lên: “Phúc im để Minh 
Châu lái!” Tôi ôm ghì tay lái nghe từng nhịp 
trống lô tô gõ thình thịch trong lòng trên suốt 
đoạn đường. Đến nhà hàng dù tự đãi mình 
những món ăn ngon như lời bạn bè giới thiệu 
nhưng tôi không sao nuốt trôi cho được khi 
lòng đang toan tính chuyến đường về.    
 
Điện thoại reo vang. Bên kia đầu dây Nguyệt 
Ánh rủ rê hai đứa qua Café Lovers nhưng nỗi 
hãi hùng khiến tôi ngán ngẩm, chùn chân và 
ngậm ngùi quay về khách sạn. Màn đêm buông 
xuống dần, phố xá lên đèn. Đường về xa ngun 
ngút. Cũng may dòng xe cộ đã bắt đầu thưa 
thớt hơn ban chiều nhưng tim tôi vẫn đập thùm 
thụp theo từng nhịp lăn của bánh xe. Suốt 
quãng đường về, Phúc không dám nói với tôi 
câu nào. Trong im lặng tôi nghe cơ hồ như có 
tiếng trống tim của Phúc đang thùm thụp hòa 
nhịp cùng mình. 

Cuối cùng chúng tôi bình an về đến khách sạn. 
Tôi để nguyên bộ đồ đầm, leo lên giường, ngã 
mình, trùm mền kín mít từ đầu đến chân… nằm 
run tiếp. Phúc cũng im re, lặng lẽ đi tắm rồi đi 
nằm. Tôi không biết mình nằm tới bao lâu, chỉ 
biết mình thiếp đi trong tâm trạng căng thẳng 
đầy kinh hoàng. Sau đó cũng khá lâu tôi hoàn 
hồn tỉnh giấc, ngồi bật dậy gọi Phúc và dõng 
dạt tuyên bố:  “Ngày mai mình treo xe. Sợ quá 
rồi, Minh Châu không làm tài xế nữa, mình gọi 
taxi đi cho tiện…” 
 
Tôi vừa dứt câu thì Phúc phóng qua giường tôi, 
nói như reo: “Trời, Minh Châu ơi đây là quyết 
định sáng suốt nhất. Phúc cám ơn Minh Châu”.  
Xong cô nàng quay ra cửa sổ lâm râm khuấn 
nguyện tạ ơn trên. 
 
Tôi nhìn Phúc, hai đứa cười ngặt nghẽo. Phúc 
nói trong trạng thái như vừa được một trút gánh 
nặng ngàn cân: “Hồi chiều lúc Minh Châu lái 
xe Phúc sợ tới chết đi được. Lúc đó nếu Phúc 
ngồi ghế đằng sau, Phúc sẽ quỳ xuống sàn xe 
cầu Trời, khẩn Phật, lạy đức Chúa Trời, đức 
Bahai… Phúc đã kêu mọi đấng thiêng liêng mà 
Phúc có thể nhớ để cầu xin được ơn trên che 
chở cho chúng ta”. 
 
Nghe Phúc kể tôi không nhịn được, bò lăn ra 
cười. Phúc cũng rũ ra cười, hai đứa cùng cười 
rất sảng khoái. Bây giờ thì tôi cảm thấy thật 
nhẹ nhõm và buồn ngủ, quên cả tắm táp tôi 
chùm chăn lăn quay ra ngủ tiếp.   
 
Sáng hôm sau thức dậy, nhìn mình trên gương 
trong buồng tắm, tôi giật mình kinh hãi. 
Trời...hai con mắt tôi đỏ như con tôm luộc và 
mí mắt lại bùm bụp sưng. Huhuhu… tôi chạy 
vội ra hành lang tìm nước đá đắp lên đôi mắt. 
Cùng lúc ấy tôi bỗng nhớ lời hứa đến đón ba 
chị Gia Long ở khách sạn gần bên cùng đi dự 
Đại Hội vào trưa nay. Đang băn khoăn tìm lý 
do cho đỡ quê vì tài lái xe dzởm của chính 
mình, bỗng may quá chị Minh Nguyệt gọi qua 
báo đã có người cho đi quá giang.   
 
“Mừng hết lớn, mọi việc như ý… ô, là la…” . 
Tôi nhịp chân sáo, nhẩy tung tăng chung quanh 
phòng.  
 
Giờ nghĩ lại có phải chăng cô nàng Phúc đã gọi 
điện thoại tả oán với chị Minh Nguyệt về 
chuyến xe bão táp. Tôi định hỏi nhưng quên
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hoài. Tôi hí hửng, thầm cảm ơn ai đó đã thay 
tôi làm tài xế rồi nhanh nhẹn gọi xe đến khách 
sạn đón chúng tôi. 

 
Tiêp Nôi Hành Trình 

 
 Anh tài xế người Việt Nam vui vẻ nói: 
- Mấy chị đi dự Đại Hội Gia Long hả? 
- Da, chúng tôi có hai người. 
- Tôi đón hai chị trước rồi ghé qua khách sạn 
bên kia đón thêm mấy chị nữa. 
- Cám ơn anh nhiều. Hẹn gặp. 
 
Đôi mắt tôi đã bớt sưng, chỉ còn hơi đỏ. Không 
sao, vài giọt thuốc nhỏ mắt sẽ long lanh trở lại 
chứ gì!  
 
Ngoài kia nắng cuối hạ lung linh trên cành lá 
xanh xanh xuyên mành qua khung cửa. Tôi 
thấy lòng thật bình yên, ngồi vào bàn trang 
điểm, sửa soạn để đi dự Đại Hội. 
 
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn tôi nghe 
tiếng anh tài xế: “Tôi đón ba chị này xong là 
đến thẳng hội trường”. 
 
Tôi ngó xuống, tò mò muốn biết là ai thì thấy 
chị Minh Nguyệt và hai cô em đang bước lên 
xe. Chị Minh Nguyệt cũng vừa trông thấy tôi, 
chị lả vã nói: “Sợ làm phiền Minh Châu nên chị 
gọi xe đến đón, không giận chị chứ!”  
 
Tôi đỏ mặt bẽn lẽn khai: “Em đang quê một 
cục vì tài lái xe dzỏm của mình. Đang tìm lý do 

để cancel chị cho đỡ quê. Hên ghê chị lại hồi 
em trước. Cám ơn chị rất nhiều.” 
 
Cả bọn cười ngất. Tôi mắc cỡ quay qua nhìn vu 
vơ phố xá bên đường. San Jose được mệnh 
danh là Thung Lũng Hoa Vàng. Dân cư nơi đây 
đa số sinh sống bằng nghề điện tử. Cũng có rất 
nhiều người Việt Nam sang đây từ thập niên 70 
đã rất thành công trong lãnh vực này và đã góp 
phần xây dựng lớn lao vào sự  phát triển cùng 
thịnh vượng của thành phố miền Bắc Cali này. 
Nơi đây, chúng tôi sẽ có với nhau ngày vui họp 
mặt. Thêm lần nữa, chúng tôi lại tìm được và 
sống lại được lứa tuổi hồn nhiên, vô tư của 
thuở học trò. Một ngày cho chúng tôi từ những 
chốn xa xôi trên vòng quanh trái đất đến cạnh 
bên nhau. Chúng tôi đang có cùng một không 
gian mà hình như thời gian là chiếc đồng hồ 
riêng biệt giữa chúng tôi, và chúng tôi trong 
khoảnh khắc này, chỉ còn là những cô bé nữ 
sinh Gia Long đang ươm mộng trắng trong ở 
lứa tuổi… vượt thời gian… 
 
Một ngày cho chúng tôi từ những chốn xa xôi 
trên vòng quanh trái đất đến cạnh bên nhau. 
Chúng tôi đang có cùng một không gian mà 
hình như thời gian là chiếc đồng hồ riêng biệt 
giữa chúng tôi, và chúng tôi trong khoảnh khắc 
này, chỉ còn là những cô bé nữ sinh Gia Long 
đang ươm mộng trắng trong ở lứa tuổi… vượt 
thời gian… 
 
Tiểu Thư (Florida) 

 
 

MỘT THUỞ GIA LONG
 

Em đi trong nắng thu vàng 
Thướt tha dáng ngọc, mơ màng mắt nai 
Tóc thề vừa chấm ngang vai 
Thơ ngây áo trắng vờn bay gió chiều  

 
 
 
 
 
 Tan trường áo trắng đẹp như thơ 

Ngẩn ngơ khách lạ, bồi hồi "cây si" 
Dịu dàng bước nhỏ em đi 
Thanh Quan đường cũ còn ghi dấu hài! 

 
 
 
 
 

Oanh Vũ 
GL 70-79 
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Tiếp Nối Hành Trình 

Em áo lụa, môi hồng qua lối ngõ 
Gió vờn bay, theo dưới gót chân sen 
Nắng xôn xao, nhìn dáng em nghiêng bóng 
Anh lặng nhìn, tình ngỡ đã trăm năm?(TNHV) 

Gia Long có chè đậu trắng Bà Huyện Thanh 
Quan, có bò bía cổng chùa Xá Lợi. Khi nhắc 
tới chè đậu trắng, Vi nghĩ tới Gia Long. 
Cuối tuần vừa qua, Bắc Cali tổ chức Đại Hội 
Gia Long toàn thế giới tại Santa Clara 
Convention Center, rất đông, rất vui. Vi mua 
vé gần sát ngày, do đó chỉ còn chỗ ngồi xa sân 
khấu ở cuối hội trường. Không sao, có vé là 
vui rồi vì thế nào cũng gặp lại bạn và thầy cô 
cũ mà, lo gì. Hồi hộp nhất là sẽ được gặp anh 
Thái NC và chị Hương, mà tụi Vi đã quen 
nhau qua trang blog này, rồi sau này Vi còn 
biết thêm chị H. là đàn chị Gia Long nữa. Hai 
chị em hẹn hò trên Facebook sẽ gặp nhau, chị 
sẽ đi tìm Vi dù Vi ngồi ở đâu. Tuy nhiên Vi 
chỉ được biết chị H. qua hình trên Facebook 
thôi, do đó Vi hồi hộp lắm, không biết mình có 
nhận ra đúng người không. Cảm giác giống 
như hồi xưa mình có bà chị "hộc bàn" kết 
nghĩa, mỗi ngày nhét lá thư gấp nhỏ trong cái 
kẹt của hộc bàn rồi chờ chị hồi âm, thư qua 
thư lại mãi cho đến ngày hai chị em hẹn gặp 
nhau vậy. 
Vào đến nơi thì bên ngoài hành lang đã có một 
hàng dài xếp hàng chờ chụp hình, mỗi người 
đến tham dự được ban tổ chức tặng một tấm 
hình lưu niệm, chụp với "logo" Gia Long như 
tấm hình của Vi trên kia. Hàng dài quá, biết 
bao giờ tới phiên mình? Nghĩ vậy nên Vi đi 
vào tìm bàn của mình trước, rồi từ từ ra xếp 
hàng sau. Trong bàn đã có hai ba chị Gia Long 
lớp rất lớn ngồi ở đó (ra trường lúc Vi còn 
chưa sinh ra đời luôn đó), Vi chào và nói 
chuyện với mấy chị rồi lững thững đi ra chỗ 
xếp hàng chụp hình. Vừa ló đầu ra ngoài hội  

trường đã nghe đám bạn gọi tên í ới, Vi chẳng 
vội xếp hàng,  
đứng lại tán dóc với mấy nhỏ ấy. Bỗng Vi cảm 
giác có một đôi mắt đen láy đang nhìn mình,  
Vi quay lại, ngờ ngợ... rồi nhận ra ngay đó là 
chị H., trong chiếc áo màu đỏ thật nổi bật. Vậy  
là Vi chẳng cần tìm đâu xa trong gần một ngàn 
người tham dự ấy, ông trời run rủi sao mà Vi 
đang đứng ngay cạnh chị H. đây nè, đúng là 
duyên phải không chị? 

Sau đó Vi còn phải xếp hàng một hồi, cho đến 
khi tới giờ bắt đầu chương trình mà vẫn chưa  
tới phiên mình (ai bảo ham tán dóc không chịu 
xếp hàng ngay từ sớm làm chi...). Thành ra 
con nhỏ "ham nói chuyện" đành phải đau khổ 
trở lại chỗ ngồi, chờ chín giờ trở ra chụp hình 
tiếp. Vào tới chỗ ngồi, Vi thật ngạc nhiên khi 
thấy chị Hương đang ngồi cùng bàn với mình, 
ủa, Vi nhớ rõ ràng hồi nãy Vi ngồi cạnh hai 
chị Gia Long lớp lớn mà. Thì ra là anh chị đổi 
bàn với hai chị hồi nãy để ngồi đây chung với 
chị Hiệp, thành ra tự nhiên lại ngồi chung bàn 
với Vi. Bạn nghĩ coi đó là gì, chẳng phải cái 
duyên hay sao, hai lần trời xui khiến cho Vi 
gặp chị H. mà không cần phải đi tìm kiếm chút 
xíu nào. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", 
người xưa có câu này sao mà đúng ghê! Ông 
trời nắm tay Vi tới đúng chỗ chị Hương đang 
xếp hàng, và nắm tay chị Hương tới đúng cái 
bàn Vi đang ngồi, không phải sao? Một sự 
"tình cờ không tính toán" chút nào !... Chị 
Hương, chị Hiệp và Vi, ba chị em hợp ý nói 
chuyện tía lia suốt buổi, Vi còn được chị Hiệp 
trổ tài coi chỉ tay nữa chứ.   
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Hậu vận của em bộ tốt lắm hả chị Hiệp, sao giờ em thấy mình 
có cái gì ra cái gì đâu... hic... Kết quả "nghiêm trọng" nhất là 
cuối tuần này ba chị em lại hẹn nhau đi ăn cá bảy món, cám ơn 
hai chị tội nghiệp thân em gầy nhom ốm yếu nên phải đem em 
đi tẩm bổ. 
Vi nói với chị Hương Vi sẽ đặt tựa đề bài này là "duyên tình 
chè đậu trắng", vì nhắc tới chè đậu trắng là Vi nhớ Gia Long. 
Chị Hương lại nói đặt là "duyên tình bò bía" đi, ôi trời ơi, toàn 
là "đặc sản" của Gia Long không à, thôi thì mình là "duyên tình 
Gia Long" nha chị 

tường vi 
GL 72-79 
Kỷ niệm Đại Hội  Gia Long Thế Giới 8/2011 tại San Jose 

Tiếp Nối Hành Trình 

Giáo Sư Việt Văn của chúng tôi là cô Thân Thị Tố Tâm. 
Cô Quỳnh Hoa là Gíao Sư dạy thế cô Tố Tâm khi cô Tố Tâm vắng mặt.  
Hôm đó cô Tố Tâm nghỉ phép, cô Quỳnh Hoa dạy thế, đọc bài chính tả 
cho chúng tôi viết. 
Tôi còn nhớ rõ ràng là bài “Con Hổ Nhớ Rừng”  
Hôm đó tôi bị “ăn hột vịt” vì tôi viết rất nhiều lỗi chính tả. Không phải 
chỉ mình tôi bị zero mà cả hơn nửa lớp bị “ăn hột vịt”. 
Lý do là lớp tôi có nhiều nữ sinh người miền Nam, không quen gịọng 
Huế “original” tức là gịong Huế 100% của cô Quỳnh Hoa. Cô Tố Tâm 

giọng Huế hơi lai Saigon, còn cô Quỳnh Hoa giọng Huế rặc. Cứ mỗi 
lần cô Quỳnh Hoa đọc: “chấm, chấm xuống hàng”. Chúng tôi miền 
Nam đều viết: “chậm, chậm xuống hang”, vì thế mà những đứa Nam 
kỳ chúng tôi ăn rất nhiều …hột vịt lộn ! 

Cô Tố Tâm 

Kính tặng Cô Thân Thị Tố Tâm và Cô Quỳnh Hoa   
Chuyện xảy ra trong lớp Đệ Lục B7 

Cô Quỳnh Hoa 

Chị Phượng không chịu nỗi “oan ức” nên đứng lên khiếu nại. 
Sau đó cô Quỳnh Hoa cho một bài chính tả khác, khi cô đọc xong, cô 
cho một chị người Nam đọc lại, kế đó là chị người Bắc và sau cùng một 
chị người Huế. 

“Chậm, Chậm Xuống Hang” bây giờ trở thành câu “châm ngôn” của 
nhà cô Tố Tâm. Mỗi khi cô Tố Tâm làm gì vội vàng, phu quân của  cô 
thường nói: Chậm, chậm xuống hang” để nhắc cô làm từ từ 

Brenda Dzung Abney 
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Tiếp Nối Hành Trình 

Năm Đinh Hợi...2007 
ấ h   u ư g  nửa Nơi  đ t  k ách xa  xôi,  cách  q ê  h ơn

ấ
vòng  địa cầu... 

i ừ n   àGió thổ  t ng cơ , lá v ng bay lất ph t. 
Đất trời đã  vào Thu ... 
Tôi  chợt  nhớ  tới    những  ngày  "cuối  Thu,  lá 
goài  đường  rụng  nhiều  và  trên  không  có 
ữ

n
nh ng đám mây bàng bạc..." 

thay!  " i   ấTiếc  Thuở   Tôi đ  học" đã m t hút  lâu 
lắm rồi. 
Tôi  lại  tưởng chừng như khoảng đời  " Tôi đi 
dạy  "  cũng đã phai mờ  theo năm  tháng dần 
xoay,  nhưng  học  trò  của  mấy  mươi  năm  về 
trước vẫn còn nhớ tới tôi, đã kéo tôi trở về với 
một thời " cầm phấn ". 
Các em giúp tôi đi từ Houston qua Las Vegas, 
rồi tới John Wayne, miền Nam California, nơi 
ọc sinh và giáo sư  trường nữ  trung học Gia 

ặ
h
Long ngày trước cùng hẹn nhau g p mặt... 

Trước  ngày  khai mạc,  các  em đưa  chúng  tôi 
tới  "Huntington  Library"  để  được  nhìn  thấy 
rất nhiều sách và tài liệu gốc quí giá, cùng vô 
số cây kiểng : xương rồng to lớn khác thường, 
vườn hồng đủ sắc màu, rợp bóng tre che phủ 
đường mòn... trong một khuôn viên rộng lớn 

ớ ếtĩnh mịch,  v i  ti t  trời  dịu mát...giúp  khách 
thưởng ngoạn cảm thấy thanh thoát... 

c lá tôi  ề
i n a  

Sau  ngày  Đại  Hội,  cá   em  i  xe  đưa  v  
m ề  N m, thăm vùng biển du lịch San Diego,  
nơi  thả  neo  các  loại  tàu  xưa  và  nay,  có  cả 

. chiến hạm tối tân của Hải Quân Mỹ

Chúng  tôi ngồi  trên  shuttle đi một  vòng  lớn 
  cầ r

n
qua khu phố cổ, vượt cây  u cao và  ất dài, 
đi dọc theo bờ biể , đi vào downtown... 

b n ốCùng nhau  tản  ộ  trê   đường ph ,  tới  tham 
quan khách sạn nổi tiếng Coronado... 
Vừa đi vừa ăn uống, vừa nói chuyện vui cười, 
vừa chụp hình quay phim, vừa hít thở không 
khí  trong  lành  của miền  biển...quên  hết mọi 
u lo phiền toái, được dịp thư giản...được trải 

..
â
qua một ngày bình an.  

cSáng nay,  húng tôi dậy sớm, chuẩn bị hành 
lý lên đường... 
ẫn em học  trò  cũ  của  thời  1968  lái  xe  đưa 
húng tôi tới ga xe lửa Amtrak ở Los Angeles. 
V
c

Em đưa  chúng  tôi  vào  ga,  giúp  tôi  check‐in, 
lấy ticket và đưa chúng tôi ra tận cổng. 

c     tEm  ũng  chu đáo  mua  đồ  ăn  để  chúng ôi 
đem theo dọc đường và còn gởi quà tặng thay 
cho lời từ giã. 
 t  h g
n n   h ở

ố ấ

Từ ừng ai của toa xe tôi nhìn thấy em đứn  
trê   sâ   ga,  điện  thoại,  có  lẽ c o  các  bạn   
San Jose hay... 
Su t m y ngày qua,  em đã hết  lòng  giúp đỡ 
chúng tôi đi đây đi đó. 
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sóng chưa từng gặp khi tàu vượt  ũi đất cực 
Nam nầy. 
Nhớ  bãi  Khem  tuyệt  đẹp  trong  lần  đầu  tiên 
đặt chân xuống đất  liền kể  từ  lúc tàu rời bến 
Bạch  Đằng  lênh  đênh  trên  vùng  Nam 
Hải...Mặt  đất  vững  chắc  sao  lúc  đó  vẫn 
nghiêng qua nghiêng lại... 

Mấy chục năm qua rồi, học trò ngày trước vẫn 
òn nhớ thầy xưa, chắc cũng nhớ luôn những 
  ọ

c
giờ h c Toán khó khăn, đầy căng thẳng... 
 
Xe  lửa  rời  ga  Union  Station  hướng  về  phía 

ề   ư ầ dBắc, chui qua nhi u đ ờng h m và  ừng lại ở 
nhiều sân ga dọc đường. 
Có  lúc  xe  chạy  rất  chậm,  nhìn  ra  ngoài, 
freeway  nằm ở  dưới  sâu,  cảnh  trí  rất  ngoạn 
ục...thì ra xe lửa đang từ từ bò trên triền núi m

cao... 
 
Tôi đi dọc  theo các  toa để  quan sát,  tới một 
toa  toàn  bằng  kiếng  dành  cho  hành  khách 
g c .  t r t n ắm  ảnh Ở đây tầm nhìn rấ ộng. Cảnh vậ

bở sát  ên mình... 
Rồi biển hiện ra...Thái Bình Dương đây mà... 
Tôi đưa mắt nhìn ra xa, mường tượng thấy ở 

a  a có một bờ biển cong hình phía x mịt mù ki
chữ S... 

ó ..Đất nước tôi đ !.  
Xa cách ngàn trùng!... 
Tâm tư tôi chợt lắng xuống... 
Xe  chạy  chầm  chậm...làm  tôi  có  cảm  tưởng 
hư  đang  cùng  xe  lửa  bước  đi  dọc  theo  bờ n
biển... 
 
Tôi muốn  xuống  bãi  cát  để  chân  được  thấm 
nước mặn...ao ước,  dầu  rất mong manh,  biết 
đâu chừng trong nước biển thấm vào da thịt 
tôi  có một  giọt  nước  trôi  dạt  từ  bến  bờ  Việt 
Nam...và mong ước  giọt  nước  biển  nhỏ  nhoi 
ầy  sẽ  làm dịu mát...lòng nhớ  quê hương xứ n
sở đang nóng cháy trong tôi... 
 

l ìĐã  lâu  ắm  rồi,  tôi  không  nh n  thấy  Vũng 
Tàu... 
Tôi  nhớ  bãi  biển  Nha  Trang  trong  những 
chiều không nắng, nhớ những ngày coi thi Tú 
Tài tại thành phố nghỉ mát nầy. Nhớ Đại Lãnh 

anước trong xanh, cát  trắng xó , rừng phi  lao 
còn giữ nét hoang sơ... 
Nhớ đêm hôm tàu HQ800 chở đoàn du khảo 
Gia  Long  vượt  mũi  Cà  Mau  để  tới  An  Thới 
trên đảo Phú Quốc. Nhớ những cảm giác say 

    m

Nhớ  chuyến  vượt  sóng,  từ  HQ800  neo  ở  xa 
ngoài  khơi,  tiến  vào Hà Tiên  bằng  rất  nhiều 
he  đánh  cá,  vô  cùng  ngoạn  mục  và  gây g
không ít ấn tượng. 
 

ớ       uNh  ngày nào đặt chân lên hòn Nam D  nằm 
giữa biển khơi... 
Nhớ  Hòn  Trứng  có  rất  nhiều  chim,  vô  số 

n m khắp  nơi  trên  mặt  đất...Từ  đây 
o Côn Sơ

trứ g  nằ  
nhìn ra xa...đả n rõ nét. 
Nhớ... nhớ... 
Chợt xe lửa rời bờ biển đi vào nội địa cắt đứt 
ầm  nhìn  xa  của  tôi...cắt  luôn  những  hồi  ức 
p củ  

t
đẹ a tôi về biển Việt Nam...
 
Rồi  cảnh  quang  thay  đổi...xe  lửa  đi  vào một 
vùng đất rộng lớn, giữa bầu trời nắng gắt một 

  a   đ ặ   ỏbầy  bò  đen  đúa đang  trơ  g n ứng  g m c  
khô đã ngã màu đậm của đất cháy. 
Ít  lâu  sau,  thật  hoàn  toàn  tương  phản,  tới 

g u nnhững mẫu đất trồn  ra  cải, cây ă  trái xanh 
tươi. 
Xa  xa  trên  con  đường  băng  qua  khu  trồng 
trọt có rất nhiều xe hơi đang đậu, đó là xe của 
hững  công  nhân  từ  thành  phố  về  đây  làm 

ạ . 
n
thêm trong mùa thu ho ch..
 
Mặt Trời từ từ xuống thấp... 
Trong  ánh  tà  dương  xuất  hiện  vô  số  sương 
mù trắng xóa kết  thành những bông hoa rất 
lớn...  tới gần mới nhận ra đó  là những chùm 

ặ mnước  tủa  ra  đều  đ n  đang  tưới  cây,  ặt  đất 
chằng chịt hệ thống ống dẫn... 
Từ ngày qua Mỹ tới giờ, tôi chỉ sống ở thành 
phố,  nay  có  dịp đi  ngang qua nông  trại mới 
thấy  được  cách  trồng  trọt ở  đây  rất  qui mô, 
trên một diện  tích  rộng  lớn và  toàn bằng cơ 
giới:  từ  cày  xới,  trồng  tỉa,  tưới  tiêu,  tới  thu 

ề b ớhoạch hoa màu đ u  ằng máy... v i hai cánh 
tay rất dài... 
Tự  nhiên  tôi  nhớ  tới  nông  dân  ở  xứ  mình, 
không biết bây giờ    những  tiến bộ  của Khoa 
Học  Kỹ  Thuật  trên  thế  giới  đã  lan  tràn  về 
ồng ruộng tới mức độ nào, hay phương thức đ
canh tác vẫn còn ở xa phía sau... 
 
Xe lửa bắt đầu vào thành phố  lúc trời đã tối. 
Nhân viên trên toa tới cho hay: ga sắp tới  là 
ga San Jose để tôi chuẩn bị hành lý. Họ biết rõ 
từng  hành  khách  trên  từng  chỗ  ngồi,  nên 
không có ai xuống lộn ga. 
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San  Jose  về  đêm  trời  lạnh, èn  hà  ga  s g 
trưng. Tôi chậm rải kéo vali xuống sân ga . 
Vợ  chồng  tôi  lang  thang bước về  phía  trước, 
tâm hồn bình yên  thanh  thản,  sau một ngày 
ưu  lạc  từ  Nam  lên  Bắc,  có  lúc  dọc  theo  bờ 

  đ n án

l
Thái Bình Dương. 

ổ a eChưa  tới  c ng r  ngoài,  tôi ngh  tiếng gọi  từ 
xa. Em học trò cũ đưa tay vẫy chào. 
Em cho biết, mặc dầu gia đình ở San Jose lâu 
rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em tới ga xe lửa 

, n n ế ổ emnầy   nê   khô g  bi t  tôi  sẽ  ra  c ng  nào,   
phải xin phép vô luôn sân ga để đón. 
Những  ngày  sau  đó,  các  em  đưa  tôi  tới 
Mystery  Spot  nằm  giữa  núi  rừng  hoang  vu, 
tạo  ảo  giác  cho  người  xem,  làm  mọi  người 
ưởng  chừng  những  nguyên  lý  căn  bản  về 
ộng học bị thay đổi!.. 
t
đ

Chúng  tôi  còn  tới  nông  trại  Fruta  với  vô  số 
k  trái  bí  màu  cam  nằm  la  liệt  hắp nơi...có  lẽ 

đang chuẩn bị cho mùa Halloween sắp tới. 
Rồi vào một buổi sáng mát trời, "kịp" tới khu 
vườn  Nhựt  Bổn,  đi  qua  Viện  bảo  tàng,  lên 
từng  lầu  thứ  chín  toàn  bằng  kiếng  để  nhìn 
toàn cảnh thành phố San Fracisco đông đúc, 
với  núi  đồi  sát  bên  biển  cả,  xa  xa  là  cầu 
olden  Gate  đang  tắm  trong  nắng  lạnh  của 
h
G
n ững ngày đầu Thu. 

Tới  Palace  of  Fine  Arts  lúc  bầu  trời  quang 
đãng, gió lạnh vi vu, chiêm ngưỡng kiến trúc 
với  đề  tài  cổ  xưa  cùng  những  hình  tượng 
chạm khắc rất công phu. Sau đó thơ thẩn trên 
bãi cỏ xanh nằm cạnh hồ nước trong vắt vào 
một ngày nắng ráo 
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t c rNhưng tấ ả  ồi cũng qua mau. 
p  g   cũng  ph c cBất  cứ  gặ ỡ nào  rồi  ải  ó  lú   chia 

tay . 
Họp  tan  vốn  là  chuyện  thường  tình  trong 
cuộc  sống.    Buổi  tối  cuối  cùng,  các  em  bùi 
ngùi  chia  tay...người  ở  lại...người  về  phương 

i  ưxa...một  em  xúc  động  bật  khóc...mọ ng ời 
mủi lòng. 
 Sáng hôm sau, vợ chồng em học trò tốt bụng 
ư Ođ a  chúng  tôi  tới  phi  trường  akland  cách 
nhà em hơn 30miles. 
Cả hai giúp tôi  thu xếp mọi  thủ  tục, đưa tiễn 
chúng  tôi  tới  tận  cổng  "an ninh". Em  luôn ở 

ạ iế ă à  tôi  từng 
ế . 

bên c nh và  thân  th t c n dặn nh
chi ti t..
Phi cơ cất cánh bay về miền Nam... 

Trên  đường  về  có  lúc  máy  bay  dằn  và  lắc 
ạ ố h nm nh,  tôi  bị  "s c"...tâm  ồ   như muốn  chao 

đảo...may mà có nhà tôi bên cạnh. 
à hữ

h ề
Vậy  l   tôi  đã  rời  Cali,  để  lại  phía  sau  n ng 
ngày thân t iết sống ở mi n Tây Hoa Kỳ. 
i  i   lo 
ế
Tô tạm b ệt  các học  trò đã hết  lòng  lắng, 
ti p đãi người thầy của một thời xa xưa... 

n còn nhìn thấy cách 
u mình... 

Dường như lúc nầy tôi vẫ
p g àđối xử đẹ  đan  b ng bạc q anh 

. 
* 
 đưa lại

t. 
Quả lắc đồng hồ đưa qua

t ọMặ  Trời m c lên rồi lặn khuấ
ô .Thu Đ ng rồi Xuân Hạ. . 

Thời gian cứ thản nhiên trôi. 
  v   c  2007  hay 2011  ẫn  chỉ  là  những on số 

không hơn không kém... 
Vậy mà  bốn năm đã đi  qua,  con  người  sống 
trên cõi đời nầy đã mất đi hết 1460 ngày… 

*******
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M t ần 30 p ew y. 

Tại  "bến"  có  rất  nhiều  người  đứng 
đợi...chuyến kế. Em vội vã đưa chúng  tôi  lên 
xe, cũng may còn vài chỗ phía sau. Một mình 
em  tất  tả  đưa  hành  lý  tới  gởi.  Thời  gian  lúc 
nầy qua mau quá...Xe chuẩn bị khởi hành, em 
chạy vội lên từ giã. 

ố  

Năm Tân Mão...2011 
Một ngày cuối Hè... 

n Chuyế bay  từ  Houston,  Texas  đưa  tôi  tới 
Oakland, California.  
Vừa bước vào thang cuốn đi tới khu hành lý, 
tôi nhìn thấy em học trò đã tiễn tôi ra ga xe 

ứ plửa  Los  Angeles  năm  nào...đang  đ ng  hía 
dưới vẫy tay chào đón... 

  thay mặt  các  bạn  gởi  vé 
 vợ chồng tôi. 

Cũng  chính  em  đã
huyến bay nầy cho

đ  
c
Thật quá chu  áo!

l i t iSau khi liên  ạc đ ện  hoạ , em cho hay :"Anh 
Phương sắp tới..." 
Dầu bận lo tổ chức Đại Hội, em học trò "khéo 
sắp xếp" nầy hôm nay vẫn ung dung lái xe tới 
phi  trường đón  chúng  tôi.  Bên  cạnh  giờ  còn 

 
ớ

có  thêm một  học  trò  cũ  của tôi  từ  Việt Nam 
m i qua phụ tá rất đắc lực! 
Vẫn tươm tất, vẫn ân cần như ngày nào, , mặc 
ầu lúc nầy các em không thể có hơn 24 giờ d
trong một ngày... 

Ba ngày Đại Hội qua mau... 
Trước khi chia tay, các em cùng gia đình đưa 

h Bchúng  tôi  tới một  nhà  hàng N ựt  ổn  dùng 
bữa ăn tối. 
Cũng trong khung cảnh như vầy bốn năm về 
trước  bữa  ăn  tối  được  sắp  xếp  tại  một  nhà 
àng Mông Cổ...Cùng tham dự  lúc đó có một 

. 
h
em đến từ Canada

Hôm nay mọi người đang bắt đầu chuyến du 
c đ n i i, còn lị h  ườ g bộ ở m ền Bắc Cal tôi thì bắt 
đầu chuyến đi xuôi về phương Nam. 
Bận  lo  tổ  chức mấy  tháng  trước,  quay mòng 

    lúc
ầ
mòng trong những ngày Đại Hội và ngay  
n y các em vẫn còn bù đầu... 
Vậy mà sáng nay, em học trò đã cùng chồng 
tiễn  tôi  ra  phi  trường  Oakland  bốn  năm 

    tôi  ở  và  đưa 
ú   ền Nam. 

trước, lại  lái  xe  từ  nhà  tới  chỗ
h ng tôi ra tận bến xe đi về mi
ấ  g hút trên fre a

c

Ngày xưa trước khi tàu rời bến, tàu còn hụ lên 
ònhiều hồi còi...nào là tàu súp lê một, c n...tàu 

súp lê hai...tàu sup lê ba...  
Trong  lúc  tôi  lu  bu  đổi  chỗ  giúp  một  hành 
khách ngồi nhìn ngược chiều, xe đã lăn bánh, 

hút đ  lạbến xe mất  ằng sau, không kịp quay i 
vẫy tay từ giã. 

  và    lư   k ườ
 

Xe dằn lắc ...đủ  gây hó  chịu cho ng i 
ngồi phía sau...
Ra ngoại ô, đường êm hơn...hành khách được 
trả  về  với  im  vắng,  với  cảm  xúc  của  riêng 

  ớ ữnmình,  nhứt  là đối  v i  nh g  người  xa  rời 
thành phố mình vừa lưu lại một thời gian. 
Trên xe, tình cờ có một người đàn ông vô sau 
chót,  tới  ngồi  đối  diện  với  tôi.  Ông  rất  tự 

n o  xe  phát  ra  ăn  và  tự nhiên...lấy  bá h  mì  d
n là  uphân trầ  để ống thuốc. 

Xã giao, tôi hỏi thăm. 
Ông  rất  cởi  mở,  nói  cho  tôi  biết  về  ông,  về 
những ngày du học ở Nhựt, về phụ nữ xứ Phù 
Tang,  về  sự  quen  biết  của  ông  với  những 
người khác, và với một thành viên trong ban 
tổ  chức Đại Hội Gia Long, người  nầy  cũng  là 
du  học  sinh  ở  Nhựt  như  ông,...về  công  việc 
nhàn tản ông đang làm. Tới đây ông tự chế và 
ỉ o c   n cch  ch  biết ông  ó đăng quả g  áo trên Đặc 

San. 
Cứ mỗi  lần tôi hỏi ông về một đề  tài nào đó, 
thì người hành khách nữ ngồi bên  trái  tôi, ở 
dãy  ghế  bên  kia,  đều  sốt  sắng  tham  gia  bàn 
bạc,  có  lẽ  vì  xe  im  lặng  quá,  không  có  gì  để 
nói...rồi,  cũng  ngộ,  dần  dần  qua  trung  gian 
hững  người  được  đề  cập  tới  trong  câu n
chuyện, hai người quen nhau. 

Thời gian trôi qua, điện thoại reo, em học trò 
đưa tôi ra bến, gọi hỏi thăm...Em cho biết rất 
tiếc  đã  chậm  trễ  để  tôi  phải  ngồi  ở  ghế  sau 
chót. Em cũng cho hay khi em vừa xuống thì 
xe sắp sửa chuyển bánh nên không còn đủ thì 
giờ  mua  đồ  để  tôi  đem  theo  trong  lúc  đi 
đường.  Tôi  còn  được  biết  sáng  nay  là  ngày 
đầu con trai của em trở lại trường...chắc chắn 
m bận rộn nhiều lắm...Vậy mà em vẫn dành 

iờ đ
e
thì g ưa tiễn tôi. 

ất n â ăn trái Xe vượt qua những mẫu đ  trồ g c y 
rộng minh mông..."cò bay thẳng cánh"... 
Tôi tiếp tục hỏi chuyện người đối diện. 
Ông  cho  biết  vợ  ông  là  học  trò  Gia  Long  từ 
năm 1960, nên ông đã cùng vợ  tham dự Đại 
Hội Gia Long kỳ nầy. 
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Tiếp Nối Hành Trình 

Xe i  vào  vùng  có  nhiều  nhà  trên  đ i...vào 
thành phố. Mọi người tỉnh dần... 
Trước khi  từ  giã, người hành khách đối diện 
có lẽ muốn biết chút ít về tôi, vì từ lúc xe khởi 

J s   í   nXe vượt qua những mẫu đ trồng c y ăất  â n trái 
rộng minh mông..."cò bay thẳng cánh"... 
Tôi tiếp tục hỏi chuyện người đối diện. 
Ông  cho  biết  vợ  ông  là  học  trò  Gia  Long  từ 

ên  dự inăm 1960, n ông đã cùng vợ  tham   Đạ  
Hội Gia Long kỳ nầy. 
ô   ớ à  Bộ

ạ
T i cũng nh ...1960 cũng l năm tôi được   
Giáo Dục bổ nhiệm tới đây d y học. 

  kTừ  hàng  ghế  bên kia,  người  hành  hách  tự 
giới thiệu đã học Gia Long từ năm 1963. 
May mắn, tôi đã "ẩn mình" trong những ngày 
Đại Hội,  đã  tới  trễ  trong ngày gặp mặt đông 
đảo,  nên  ít  học  trò  nhận  ra  tôi  "bây  giờ",  vì 

mà  không  t ấvậy  học  trò 63  biế   tôi  là điều  t t 
nhiên. 
Lúc  mới  lên  xe,  học  trò  63  đã  than  phiền 
hông ai cho biết nên đứng chờ dưới "bến" đã k
lâu, giờ phải đành chịu ngồi ở cuối xe. 

Xe lên dốc...Về phía Tây là vách núi cao chớn 
n c    chở.  Bên  kia  úi  chắ   là bờ biển  Thái 

Bình...mà tôi đã mơ tưởng về tận quê hương... 
Có rất nhiều khối đá to lớn rạn nứt đang nằm 
cheo  leo  trên  triền  núi  dốc  đứng.  Một  cảm 
giác sợ sệt khi nghĩ tới một cơn gió mạnh lúc 

o ô g  đã trời  mưa  to...Chỉ  tr ng  ý  nghĩ  th i  cũn
ợthấy r n người!.. 

Hành khách chìm dần vào giấc ngủ trưa. 
Xe chạy qua một vùng đồi núi khác...Bên phải 
là một hồ rất lớn, nước xanh, mặt nước phẳng 
lặng  như  tờ.  Kế  đến một  hồ  nữa  nằm  trũng 
giữa hai vách núi cao. Phong cảnh linh hoạt , 

k ắ i  avô cùng  hởi s c với núi, hồ, bầu trờ x nh lơ 
trong nắng gắt của một buổi trưa Hè... 
Xe  đổ  dốc...Xa  xa  bên  kia  triền  núi một  con 
đường dài thoai thoải lên dốc. Cả một đoàn xe 
nối  đuôi  nhau  đang  từ  từ  bò  lên...giống  như 

h ủ   c   a g dnhững  c iếc  xe  đồ  chơi  c a  trẻ on đ n   i 
động. 
Trong  lặng  lẽ,  tôi  ngắm  nhìn  nét  đẹp  của 
iên  nhiên.  Tâm  linh  tôi  hết  lòng  ca  ngợi 
n  

th
Đấ g Tạo Hóa. 

Điện  thoại  reo...Em  học  trò  tiễn  tôi  gọi  hỏi 
thăm lộ trình, sức khỏe...trong lúc em đang lo 
hu xếp những việc còn  lại  sau Đại Hội. Cám t
ơn em đã lo từng chút cho tôi. 

  đ ồ

hành ở San  o e tới giờ, ch nh tôi cũng nhậ  
thấy "cái tôi" của tôi biến đâu mất. 
Tôi  còn  nhớ  ở  trời  Âu  có  một  câu  nói  phổ 
biến:  "Cái  tôi  đáng  ghét"(Le  moi  est 

 cò hhaissable). Không biết ngày n đi  ọc tôi đã 
viết bài luận về vấn đề nầy như thế nào... 
Tôi mơ  màng  nghĩ:  con  người  lúc  nào  cũng 
nuối  tiếc  thuở  thanh  xuân,  lúc  nào  cũng 
hướng  về  một  thời  vang  bóng, một  thời  mà 
con người  có đủ năng  lực để  làm nên những 

nê ữ cviệc  "đáng  nhớ",  làm  n  nh ng  " ái  tôi" 
thực, những cái tôi không đáng ghét. 
Trong  cuộc  sống,  tôi  thường  gặp những  "cái 

c g ltôi"  ao n út ngàn,  ại còn được xây trên nền 
cát lún: những "cái tôi" ảo. 
Có lẽ vì gặp quá nhiều "cái tôi đáng ghét" nầy 
à   ,m   có  đôi lúc   như  lúc  nầy,  tôi  sợ  luôn  "cái 

tôi" của chính mình. 
 ng i ẩn mình", và 

ụ
Từ ày đầu tớ  San Jose, tôi đã "

n ti c 
ệ

bây giờ muố ếp t quên "cái tôi". 
Người khách đối di n hỏi tên tôi. 

n,  tôi  hỏi  tên  ông  thay Chưa muốn  rời  chỗ  ẩ
cho câu trả lời. 
Ông vui vẻ đáp ngay. 
Trước  sự mau mắn,  cởi mở  của người  khách 

 ẩ c ,
 

tôi không thể n mình đượ  nữa  nên cho ông 
biết tên.

ô g b  
.

Không tạm dừng,  n  muốn  iết  tôi qua đây 
để dự hội họp hay thăm viếng .. 

    v ôRồi  không chịu bỏ lỡ,  ông hỏi  ề Đại Hội  t i 
tham dự.. 

h hư ông, ông liền Khi biết tôi t am dự Đại Hội n
quay qua, nhìn nhà tôi: 
‐Vậy chị là học trò Gia Long ? 
Chắc ông muốn thăm dò coi nhà tôi có quen 
với bà xã của ông hay không. 
Hôm nay nhà tôi  tự nhiên  ít nói, có  lẽ muốn 

 đưtheo tôi..."ẩn nình". Nhà tôi lắc đầu và a tay 
chỉ về phía tôi. 
Lúc  đó  tôi  đang  ngó  xuống  mỉm  cười  nên 

  ng ra sao,  chỉ nghe không biết nét mặt  của ô
ông nói mau: 
‐Vậy anh dạy ở Gia Long? 
Rồi ông tự mình tổng hợp: 

  Nhà  i  có  nhắc  tới  thầy  Minh ‐Thầy Minh.  tô
còn trẻ, bị học trò phá... 
Ông lẹ làng tiếp lời: 

ía .  C nữ  
ô  

‐Nhà  tôi  ngồi  ở  ph   trước hút  a  tôi  sẽ
ho nhà t i hay...
ng có vẻ vui như vừa tìm được người quen.  

c
Ô
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Những  đối  thoại  iữa tôi  và  người  khách  dĩ 
nhiên học trò 63 nghe rõ hết. 
Do  bận  nói  chuyện  với  ông,  tôi  không  nhìn 
thấy  lúc  đó học  trò  63 phản ứng  ra  sao,  chỉ 

 

g  

loáng  thoáng  nghe  nói  với  ai đó  qua  điện 
thoại 

 M   ế ào‐Thầy inh ở đây, mà không bi t, không ch  
hỏi. Thật có lỗi... 

v   t
ỏ

Rồi  ới  phản ứng mau  lẹ,  học  rò  63  vừa  tự 
bào chữa vừa h i tôi: 
hư k ộ h‐N ng không biết  hông có  t i, p ải không 

Thầy ? 
Dường  như  rất muốn  phân  trần  nữa,  nhưng 
không có ai chia sẻ, học trò 63 gọi điện thoại 
cho bạn bè, cò thể đang đi du lịch hay ở đâu 
đó, cho hay đã gặp tôi trên chuyến xe về miền 
Nam. 

oại hỏi gì, chỉ mang Không biết  trong điện th
 l

  k i ... 
máng nghe câu trả ời: 
Ổng không có  ha "...?"
Rồi lại điện thoại nữa... 

đi  igo , chạy trên đường 
lsa k ợ  C. 

Xe  vào vùng Little Sa n
o , tới "bến" ở  hu ch AB

  ố ư
B
Người đàn ông xu ng tr ớc.  bả

Khi tôi vừa chào cám ơn tài xế t ì đã thấ  ôn
cùng vợ tới chào tôi 

ậ  

h y g 

Dĩ nhiên  tôi không nh n ra...Học  trò học với 
tôi  
năm 1960 giờ chắc chắn phải thay đổi nhiều, 
iề   không 
ận ra,  ố   .. 

nh u lắm...vì ngay cả tôi học trò cũng 
h nếu không "khai", hu ng hồ gì.n
Thời gian luôn vô tình thay đổi tất cả!.. 

i  r g hu  chợ  ABC Tôi  đứng  dướ bóng  cây  t on   k
ờ i  n.

h hạ
ch  ngườ quen tới đó  
Xe con gái người khác  c y tới. 
ọ a 51 năm về trước cùng chồng đi về 

à  từ giã... 
H c trò củ
phía tôi, ch o
Nắng dịu, 

i nhGió thổ ẹ, 
Không khí mát mẻ, 
Tâm hồn tôi thơ thới... 
Đứng  giữa  lòng  "thủ  đô  tị  nạn"  tôi  đưa mắt 
nhìn  ra  xa...  nhớ  về  thủ  đô  nước  tôi  ngày 
trước, nơi đó có một trường nữ trung học mà 
tôi đã bước vào, mở đầu cho cuộc đời dạy học 
của  tôi  và  cũng  từ  ngôi  trường  nầy  tôi  bước 
ra, kết thúc những chuỗi ngày đứng trên bục 
ng đen 

Hình  ảnh  ngôi  trường  vẫn  còn  in  dấu 
trong ký ức tôi.  
Hôm nay thêm vào đó hình ảnh của hai 
học trò đã tiễn tôi ra tận ga xe lửa trong 

i  lên  B   ãlần  đ từ miền Nam  miệt  ắc  và đ  
đưa  tôi  ra bến xe đò  trong chuyến xuôi 
về phương Nam lần nầy. 

ễ th , ó
n r   ,

ờ ơ

Hình  ảnh  lúc  ti n  đưa  ật  đẹp   n   thể 
hiện  tấm  lòng  â   cần  t ong  đối xử   đẹp 
hơn bất cứ lời hoa mỹ nào... 

ó l i cám  n nào đủ để đáp Cũng không c  

ă v n Minh 
 giáo sư 
 Nữ Trung Học Gia Long Saigon

Tiếp Nối Hành Trình 

lại... 
Trương 
Nguyên 
Trường 
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1-       Thời gian tôi gắn bó với ngôi trường: 
Tôi tuy mang danh là Thầy, 

Các em tuy mang danh là trò, 
Nhưng tôi và các em không xa 

Mà rất là gần gũi. 
Bảy năm trung học, tôi cũng là áo trắng Gia Long (1953-1960) 

Rồi bốn năm từ giã mái trường yêu (1961-1965) 
Tôi đi xây cuộc đời Đại Học, 

Mơ ước nối tiếp sự nghiệp Thầy Cô, 
Thật may mắn làm sao! 

Tôi diễm phúc được về ngôi trường cũ (1965) 
Đã từng in bóng dáng tôi thuở nào, 
Làm cô lái đò đưa khách sang sông. 

Mười hai năm bao thế hệ học trò (1965-1977) 
Rồi đất nước ly tan, 

Bao cuộc đời, ruộng lúa hóa bể dâu, (1975) 
Tôi ở lại trường tên mới Minh Khai (1975-1977) 

Hai năm sau tôi chuyển về trường khác, 
Tiếp tục con đường “phấn trắng bảng đen” 

Thế là Thầy Trò từ đây, 
Tôi vẫn đi đường này, 
Còn em sang lối rẽ… 

2-     Sự đồng cảm của tôi và các em về ngôi 
trường. 
Các em là áo trắng Gia Long tự bao giờ? 
Tên các em, tôi còn nhớ hay tôi đã quên? 
Ngày nào mái tóc tôi và em còn xanh, 
Hôm nay đã nhạt màu theo năm  tháng 
Em và tôi, có thể biết nhau từ lâu, 
Nhưng có em, tôi chưa một lần gặp mặt 
Bao nhiêu hồi ức dấu yêu, 
Về ngôi trường áo trắng Gia Long 
Vẫn mãi mãi cùng chung điểm tương phùng. 
Giữa tôi và các em, 
Như có tự lúc nào, một nhịp cầu thông cảm, 
Tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen, 
Tôi đang ở đây, phương trời Texas này, 
Mùa hè đổ lửa, mùa đông lạnh thấu xương. 
Còn các em ở tận kia, phương trời nọ, 
Dù sống trong cùng một không gian, 
Sao xa cả một đại dương mênh mông, bát ngát. 
Tôi hình dung một nước Úc thiên đường, 

Tiếp Nối Hành Trình 

Mà các em từng kể qua trang “mạng” 
Ước có một dịp nào, 
Tôi dừng bước ghé thăm… 

Giữa tôi và các em, 
Như có gì xếp đặt,  
Để cùng đến với nhau. 
Phải chăng là những tình cảm bấy lâu, 
Đã ấp ủ tận đáy lòng sâu kín? 
Mong có dịp tâm sự, giải bày, chia sẻ, 
Đại Hội Gia Long Thế Giới lần này, 
Tôi sẽ đến cùng các em,  
Và các em cũng đến với tôi, 
Bằng đôi mắt yêu thương và trái tim nồng ấm, 
Chào hỏi líu lo như chim gọi nhau về tổ, 
Tay trong tay, nụ cười tươi, cõi lòng rộng mở. 
Rồi “Gia Long Sydney” sẽ tưng bừng như hội 
chợ, 
Đón tiếp Thầy và trò, 
Khắp bốn phương về đây, 
Kết nối vòng tay thêm rộng, 
Ràng buộc bước chân thêm bền, 
Nghĩa thầy trò, bằng hữu thêm gắn bó. 
Các thế hệ Gia Long vẫn muôn thuở rạng ngời. 

Giáo Sư Lý Ngọc Điệp.  
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Từ nhỏ tôi chỉ biết nhảy lò cò, nhảy loi choi 

khi chơi U, và khi vào Đại học thì nhảy Slow 

vì bị ông xã tôi rủ rê đi party để ổng có dịp cua 

tôi, ôm tôi mà thôi. Nay thì tôi bị Thu Tâm dụ 

dỗ vào con đường vũ nữ với danh nghĩa là 

đóng góp vào chương trình văn nghệ của Đại 

Hội Gia Long Thế Giới (ĐHGLTG) 2011 Kỳ 

V, tại San Jose. Tôi phải nói rõ chữ vũ nữ ở 

đây là chỉ mấy bà Già Mà Ham (YAMAHA) 

chơi như tụi tôi đây, múa nón, múa dù, múa… 

cái chi nhẹ nhàng kẻo… ngã, chứ không phải 

đi nhảy những điệu bay bướm ở phòng trà, 

tiệm khiêu vũ. Để phân biệt, Thu Tâm đã diễu 

cợt gọi tụi tôi là “dũ nữ” tập rượt nhau. 

 

Ngoài tôi ra, Thu Tâm còn dụ được Kim 

Khánh, Tuyết Mai, Minh, và cô con gái Vân 

Khanh của Thu Tâm, lúc đó đang nghỉ hè, làm 

thành Lục Lâm dũ nữ.  Riêng Thu Tâm là dũ 

nữ kiêm luôn chức dũ sư vì có khả năng sáng 

tạo những cách rượt nhau. Thu Tâm tưởng 

tượng sáu nường mặc áo dài trắng, dũ nón nhịp 

nhàng, quai nón màu tím, tay đeo dải voan tím 

(Kim Khánh mua) và hoa Mai vàng (do tôi 

làm) là đẹp nhất. Đúng là mơ với mộng! 

 

Thế nhưng Thu Tâm quyết chí biến mộng 

thành thật, bắt các dũ nữ tập dũ Liên Khúc Sài 

Gòn gồm hai bài “Ghé Bến Sài Gòn” của Văn 

Phụng và “Sài Gòn” của Y Vân. 

 

Tôi vì đại sự của GL mà đành ép uổng hai cái 

chân và cái tạng người đẫy đà nhún nhẩy, lắc 

lư theo nhịp điệu Chachacha sau khi được dũ  

 

 

 

 

 

 

sư Thu Tâm chỉ cách đi chân theo nhịp 1, 2, 3 

lắc qua, lắc lại.  Sàng xê một hồi tôi mỏi chân,  

chóng mặt, đâu ngờ làm dũ nữ không công mà 

khổ vậy nè. 

 

Đã vậy tôi còn phải lặn lội lấy Metro Rail từ 

Silver Spring, Maryland qua nhà Thu Tâm ở 

Falls Church, Virginia để tập. Mỗi lần qua đó, 

vừa đi vừa về mất ba tiếng vì vào cuối tuần 

Metro Rail có chương trình sửa chữa nên chạy 

ít chuyến hơn và phải chờ lâu hơn. Tập được 

khoảng một giờ đã mau mau cuốn nón áo, tất 

tả đi về cho kịp giờ nấu ăn bữa tối cho cha con 

họ Hà, hễ còn dùng dằng chưa dứt áo ra đi đã 

nghe cell phone kêu eo éo rồi!   

 

Sau ba lần cố gắng lặn lội đi Metro Rail, tôi 

mệt và nản chí quá, ra tối hậu thư không chịu 

làm dũ nữ nữa! Thế là những lần tập sau, Thu 

Tâm, Kim Khánh, và cháu Vân Khanh đi 

chung xe qua bên tôi. Tôi đỡ vất vả và chúng 

tôi có nhiều thời giờ tập làm dũ nữ hơn.   

 

Dũ sư và bà bầu gánh Mùi lui cui thâu hai bài 

hát để cho dũ nữ tập.  Mùi lắm tài, bài hát có 

phần hát đệm, nghe thật hay. 

 

Khi tập, các dũ nữ được nghỉ mệt hai lần, một 

lần đổ nước ra (đi tiểu) khi vừa đến, và một lần 

đổ nước vô (uống nước) khi đã mệt bở hơi tai. 

Sau khi dũ sư Thu Tâm đã nghĩ ra những động 

tác căn bản thì chúng tôi thâu video, bỏ vào 

YouTube theo chỉ dẫn của Mùi để cho hai dũ 

nữ khác là Minh ở Bellvue (Washington) và 

Tuyết Mai ở Sydney (Australia) tập theo. 
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Mấy lần tập đầu, thật cơ khổ vì dũ sư cứ thay 

đổi động tác cho hay hơn, đẹp hơn, còn các dũ 

nữ thì không thuộc bài, không chịu lắc mông, 

không chịu cười... bị dũ sư la oai oái. Tôi tủi 

thân, hồi nào đến giờ có bị ai la mắng đâu, mà 

tự nhiên đâm đầu làm dũ nữ để bây giờ bị la xả 

láng. Dũ nữ Tuyết Mai xem video, chắc thấy 

cảnh đoạn trường, cảm động, mít ướt sụt sùi, 

thương mấy bà YAMAHA xí xọn, đem lưng 

còng vác vòng ngà voi không điều kiện! 

 

Chúng tôi tập riết, dũ đều hơn, thuộc bài hơn, 

quả có tiến bộ, cũng nhờ có video mới thấy 

được điều hay cái dở, đấy là chưa kể những 

phê bình rất thành thật của dũ sư và Mùi làm 

cho các dũ nữ đau khổ, khóc thầm. Sau khi 

trình làng video trên YouTube là bắt đầu nghe 

tiếng xầm xì, email qua lại, nào là “em này dơ 

tay thẳng… thừng, em kia dơ tay cong queo, 

em dơ nón thấp, em dơ nón cao, em lắc mông, 

em không lắc, và tại sao các em dũ nữ không 

cừ (cười)”. Trời đất ơi, tập dũ bị trù dập, mệt 

quá chời và đang làm chơi chứ có phải làm 

thiệt đâu mà bắt cừ.  

Còn Kim Khánh hổng chịu lắc mông, bị dũ sư 

dí tới bến, bèn cúi mặt than rằng “Từ hồi cha 

sanh mẹ đẻ tới giờ tui có biết nhảy đầm đâu mà 

bây giờ bị bắt nhảy Chachacha. Chắc tui phải 

mua 2 miếng silicon đắp vô cho thấy mông 

lắc”.   Dũ sư chưa chịu tha mạng, hẹn Kim 

Khánh đến phòng mạch (nghề tay phải của Thu 

Tâm là bác sĩ) để chỉ dậy lắc mông thật tận 

tình. Nhờ sự chiếu cố và nâng đỡ của dũ sư mà 

sau đó thấy Kim Khánh lắc nhuần nhuyễn, 

lắc… lọt con mắt luôn. Còn tôi thì dũ sư đã 

thấy mồn một cái “đồi thông hai mộ” của tôi 

lắc lư như thế nào rồi, nên lảng xa, không nói 

năng chi, chứ láng cháng lại gần tôi vào lúc tôi 

đang lắc thì có nước bị hất văng… vào tường. 

 

Đã khổ công tập lắc như thế, mà khi dũ lại đưa 

bụng ra phía khán giả, lại thêm cái nón kè kè 

trước bụng thì làm sao thấy mông lắc, chỉ có 

đứng sau hậu trường mới mục kích tận tường 

những “đồi thông hai mộ” lù lù, nhấp nhô!   

 

Tội nghiệp Kim Khánh vất vả cả tuần tập dũ 

cho GLMĐHK. Ai bảo có tinh thần GL cao độ, 

bắt cá hai tay, vừa dũ nón VN, vừa dũ dù Nhật 

Bản. Một tuần ba, bốn lần chạy đi dũ long 

đong, tất tả. Ai bảo không biết nghe lời chồng 

căn dặn: “Em phải biết say NO”.  

 

Tôi thấy con đường làm dũ nữ sao gian nan 

quá, không chừng chưa lên đã xuống thì uổng 

một tài hoa nên tìm cách làm dũ nữ sao cho 

khỏe, cho dễ mà không cần phải đổ mồ hôi, 

không phải bắt cái óc nhỏ xíu của tôi đã đầy 

dẫy những chuyện nhà, chuyện sở, chuyện nấu 

ăn, etc. phải làm việc thêm nữa. Cái cách đó là 

cháu Vân Khanh, tôi cứ nhìn cháu chằm chằm 

để bắt chước dũ theo. Mọi việc trót lọt, tốt đẹp 

cho đến hôm cháu Vân Khanh ốm nằm nhà, tôi 

dũ tùm lum, dũ tung loạn xạ, và bị dũ sư đì cho 

một trận nên thân. Đúng là đi đêm có ngày gặp 

ma.  Tôi mắc cỡ hết sức, từ rày hứa bỏ thói 

khôn vặt, cứ đường mình, mình rượt, không 

rượt theo ai hết. Tôi rắp tâm làm cho dũ sư nể: 

ngày tập Chachacha, tối ngủ mớ Mamama. 

May cho tôi kịp thức thời vì sau đó cháu Vân 

Khanh đi học lại, không thể tiếp tục làm dũ nữ 

không công. Lục Lâm dũ nữ trở thành Ngũ 

Long dũ nữ. 

 

Sau khi đã thấy tạm được, dũ sư bắt các dũ nữ 

mặc áo dài để thâu, xem có đẹp không. Lúc 

trước, tôi có đem khoe bộ áo dài lụa Hà Đông 

(made in China) thì dũ sư phán “Vàng khè, 

không được”, nên dũ sư có ý định may áo dài 

cho ban dũ, để mặc giống nhau cho đẹp. Dũ sư 
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dục Kim Khánh đưa cho tôi mẫu đo và cách 

đo. Nhìn những con số trên tờ giấy tôi buồn tê 

tái vì vòng nào cũng rộng rãi hơn người. Sau 

đó dũ sư thấy khó vì không biết tìm ai ở VN 

may dùm áo cho toàn ban nên lại đề nghị dũ 

nữ mặc áo dài khác nhau cho giống như thời 

còn đi học. Dũ sư còn ra điều kiện phải mang 

giày trắng, bịt mõm, hở gót, và tà áo cách mặt 

đất khoảng 10-11cm, làm các dũ nữ mặt nghệt 

ra vì lo. 

Tôi là người lo nhất vì tấm thân đồ sộ của tôi 

đâu có giống ai mà cũng không ai giống tôi. 

Rốt cục tôi phải chịu cảnh mặc quần bà nọ đi 

với áo bà kia. Sau bao lần mặc vào, cởi ra và 

return to sender, tôi đã bàng hoàng đón nhận 

chiếc quần của má Kim Khánh và chiếc áo dài 

của bà bệnh nhân của Thu Tâm. Mặc được 

đúng một tuần thì lại phải trả áo cho người, 

còn quần thì má Kim Khánh cho luôn, giữ làm 

kỷ niệm. 

Đời lắm cảnh trái ngang, ngày xưa còn học ở 

GL, tôi đã ngậm đắng nuốt cay khi các bạn gọi 

tôi là Khả Năng để ám chỉ cái tấm thân phì 

nhiêu, màu mỡ của tôi. Đến khi qua Mỹ, tôi hả 

hê vì nay đã được ngang hàng với Mỹ, nhìn lên 

không nhiều, nhìn xuống chẳng bao nhiêu, 

nhưng nhìn ngang thì khá nhiều. Bây giờ dũ sư 

lại muốn tôi làm dũ nữ VN, bé bỏng, yểu điệu 

thì quả là tự đem thân vào rọ! Tôi nản quá, xin 

đổi ngạch làm ca nữ thì dũ sư điểm mặt, nạt 

rằng: “Cho em vừa dũ vừa hát bây giờ”, tôi 

đau khổ hết sức, nên những video sau đó 

không thấy tôi cừ! 

Nghĩ cho cùng thì đúng là có luật trả vay. 

Ngày xưa tôi đã một thời làm vũ sư Lưu Hồng 

thét ra lửa, từng điều khiển dũ nữ với bàn tay 

sắt bọc nhung và từng bắt nạt tình nhân bé 

bỏng Ngôn của tôi quá xá nên giờ tôi bị quả 

báo, nếm mùi thương đau, lên voi xuống chó! 

Bà bầu gánh Mùi kiêm ca nữ, gửi email than 

cái vòng "năm bờ tu" đang dãn nở. Tôi hy 

vọng Mùi sẽ đi may áo dài mới để được may 

ké, đâu có dè là Mùi đi tập cardio video trên 

YouTube cho nó nhỏ lại. Mùi đòi chia sẻ 

những bài tập đó với các dũ nữ. Chắc Mùi 

thương tôi lắm, muốn mấy cái vòng người của 

tôi bé lại, nhưng tôi đã không có thì giờ tập dũ 

thì làm sao có thì giờ tập... teo được. Ôm đồm 

nhiều quá có khi lại bị tẩu hỏa nhập ma, đang 

dũ mà xen vào các động tác fat burning cardio 

exercise thì sẽ bị dũ sư Thu Tâm lườm nguýt, 

la oai oái, thì tiêu tùng cả một sự nghiệp dũ nữ 

đang lên. 

Tôi dọa nếu không có quần áo thì sẽ làm dũ nữ 

Trần Như Nhộng. Dũ sư tá hỏa, vội vã cầu cứu 

bạn Hơn ở Sài Gòn tìm quần áo cho tôi. Hơn 

lặn lội các chợ Sài Gòn, Tân Định và An 

Đông, ghé năm tiệm vải mới tìm ra mấy mẫu 

vải tạm được. Thợ may nhìn số đo vòng mông 

của tôi, bảo phải mua hai lần vải cho quần, vì 

mông tôi giống Marilyn Mông-toa... 

Giời ạ, xưa là Khả Năng, bây giờ là Marilyn 

Mông-toa, tôi biết chọn tên nào, bên tám lạng, 

bên nửa cân, nếu tôi giữ cả hai thì tôi không 

ngóc đầu lên nổi. Thôi thì đành chia tay với 

Khả Năng sau mấy chục năm gắn bó, dù gì cái 

tên Marilyn Mông-toa vẫn còn khá hơn chút 

đỉnh vì chỉ có một cái to thôi!!! 

Tôi còn đang phân vân chưa biết chọn mẫu vải 

và kiểu áo như thế nào cho đẹp cho vừa túi tiền 

thì Minh (chắc có họ hàng với Quân sư quạt 

mo Khổng Minh Gia Cát Lượng) đã đưa ra 

một đề nghị tuyệt vời là mua quần áo may sẵn 
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tại chợ Bến Thành. Hơn thực hành diệu kế, 

đem số đo của tôi ra chợ Bến Thành cho mọi 

người xem, ôi biết bao nhiêu tiệm đã hân hạnh 

thấy được cái số đo Mông-toa của tôi rồi.  

 

Hôm tập sau cùng, trời mưa như trút, Thu Tâm 

và Kim Khánh lái xe không thấy rõ đường 

trước mặt nhưng liều, lái từ từ, nhích tới, nhích 

tới… rồi cũng đến nhà tôi, trễ mất nửa tiếng 

nên các dũ nữ tập hết mình, không cho dũ sư 

thay đổi gì nữa, chỉ chú tâm tập cho thuần 

thục. Dũ sư thấy tôi xuống cân rõ rệt, trông… 

teo rất ngon lành, đòi ông xã tôi thưởng, dẫn đi 

ăn khao. Tôi dại gì mà nghe theo, đang teo mà 

lại đi ăn để phòi phèo trở lại à.  

 

Con đường danh vọng đầy gian nan đã sắp đến 

đích, chúng tôi chia tay nhau, hẹn mấy ngày 

sau gặp lại tại San Jose, trong lòng lúc ấy đã 

nôn nao, hồi hộp lắm rồi. 

 

Sáng thứ sáu, ngày 12 tháng tám, tôi thơ thới, 

hân hoan giã từ chồng con lên đường đi chơi. 

Hẹn gặp Ngũ Long dũ nữ sáu giờ chiều tại nhà 

Hồng Ân ở San Jose để tổng dợt.  

 

Lúc tôi đến nhà Hồng Ân thì đã thấy tấp nập 

các bạn GL73, đủ mặt các dũ nữ và dũ sư. Gặp 

Hơn, tôi ôm, tôi hun, tôi tặng quà, và tôi hứa sẽ 

ráng dũ cho hay vì Hơn đã dọa: “Các bác mà 

mần không hay thì là mà rằng… lột quần áo 

lấy lại ngay tại chỗ”. Bởi vì cuối cùng Hơn 

cũng rinh qua Mỹ cho tôi được một bộ màu 

trắng và một bộ màu tím, size XL, vừa vặn mà 

đẹp nữa, ăn đứt các dũ nữ khác, hihihi…. Hơn 

đúng là cứu tinh của tôi. 

Các dũ nữ và ca nữ vội vàng xáp lá cà, tổng 

dợt. Năm dũ nữ và bốn ca nữ (Phi Nga, Mùi, 

Tuyết Mai (B1), và Hồng Bích) làm thành Cửu 

Long Quận chúa. Tuyết Mai và Minh học tập 

mau lẹ, ráp vào dễ dàng. Tuyết Mai không cặp 

đôi với ai, tha hồ dũ tự do, khoái quá chời. 

Kim Khánh cặp với tôi, Minh cặp với Thu 

Tâm. Minh bị Thu Tâm la oai oái vì nhảy 

những bước chim chích, đúng kiểu Chachacha, 

trong khi các dũ nữ phải đi những bước dài cho 

phù hợp với sân khấu rộng lớn. Thu Tâm cứ 

phải đẩy lưng, ủn đít Minh đi cho lẹ. 

 

Rượt nhau khoảng gần một tiếng thì chúng tôi 

ngừng tập để nhập tiệc TVH, họp chợ với các 

bà GL73 khác đến từ khắp nơi trên thế giới. 

Màn văn nghệ bỏ túi do bà bầu Mùi thực hiện 

kéo dài đến 11 giờ đêm. Màn dũ của chúng tôi 

dành riêng cho ngày Đại hội, được giữ bí mật. 

Khi Mùi tuyên bố bế mạc và tất cả hát “Ò e Rô 

be đánh đu…” thì chúng tôi mau lẹ gom đồ đạc 

đi về để mai còn dậy sớm, ra Santa Clara 

Convention Center rượt sớm. Tôi và Minh về 

gác trọ của Mùi. 

 

Sáng hôm sau, Mùi, Minh và tôi gặp các ca nữ 

và dũ nữ để tổng dợt. Ban tổ chức đang gắn 

dây, bố trí các dụng cụ âm nhạc trên sân khấu 

nên chúng tôi chỉ tập rượt nhau trên đó vài lần, 

rồi ra ngoài hành lang rượt tiếp. Tối qua tôi bị 

Tào Tháo rượt, sáng nay lại bị dũ sư rượt đi 

rượt lại mấy tiếng đồng hồ nên mệt khướt. Về 

đến nhà thì Minh và Mùi lăn vào bếp nấu ăn để 

tôi nằm nghỉ ngoài sân. Gió mát rượi, tôi thiu 

thiu ngủ, chợt nghe tiếng Minh êm ái bên tai: 

“Mời Quận Chúa vào ăng”.  Nghe ăng là tôi 

bật dậy, tỉnh liền. Tô bún riêu chay của Mùi 

vừa nóng, vừa ngon, quả là thuốc tiên, tôi ăng 

xong phục hồi công lực trăm phần trăm 

 

Ba đứa tôi trở lại Convention Center lúc 5:30 

pm thì đã gặp đủ mặt Cửu Long Quận chúa, lại 

có cả anh Lợi phu quân của Thu Tâm là phó 

nhòm chính thức của đoàn dũ YAMAHA 
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  Anh Lợi đạo diễn, chụp một lô hình, Cửu Long Quận chúa đẹp quá chời. 

 

 

Giờ hành động càng lúc càng gần. Chúng tôi ăn bữa tối vội vàng, rồi vào hậu trường để cài quai 

nón, đeo khăn và hoa trên tay, và để cho Cẩm Vân trang điểm thêm, gắn thêm lông mi giả biến các 

bà YAMAHA thành tiên nữ… già! 

 

Dũ sư dặn dò từng dũ nữ: “It’s time to shine” and it was! Mấy phút phù du ngắn ngủi đã để lại cho 

chúng tôi những kỷ niệm tươi đẹp nhất, huy hoàng nhất, và khó quên nhất. 

 

Chúng tôi nhập vai, trở thành những dũ nữ linh động, tươi vui. Lúc này thì mạng ai nấy giữ, tôi cứ 

theo nhạc mà lướt, mà nhẹ như mây, lại càng phấn khởi khi nhìn thấy khán giả reo hò cổ võ và các 

phó nhòm tràn lên gần sân khấu để chụp hình. 

 

 

Đại công cáo thành, dũ sư sung sướng và vui quá xá, cùng phu quân chụp hình chung với đoàn dũ 

YAMAHA. Anh Lợi cười toe, hãnh diện là cánh chim sa, lạc lõng giữa rừng hoa mỹ miều. 

Ngày vui qua mau, chúng tôi dẹp nghề dũ nữ để trở về với đời sống bận rộn và công việc hàng 

ngày. Nhưng hành trang GL đã có thêm những kỷ niệm đẹp đẽ đầy lưu luyến và luôn thúc đẩy 

chúng tôi mau tung cánh chim tìm về tổ ấm ĐHGLTG kỳ tới 

Phương Thúy - GL73 
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GL 73 Đoàn Kim Phượng  
Vịt Bầu 12A1 

 
     Tôi  sinh ra trong một gia đình lao động, ba 
tôi là một công chức bình thường, hạng thấp, má 
tôi với gánh cháo huyết và cơm tấm, đã tần tảo 
nuôi các anh chị em tôi ăn học nên người. 
Ngày xưa, ở Cư xá Lữ Gia, ba má tôi rất hãnh 
diện với hàng xóm xa gần khi lần lượt các con 
mình đậu vào các trường trung học danh tiếng: 
Con gái thì đậu vào trường Gia Long, con trai 
vào Petrus Ký. 
 
     Tất cả 5 chị em gái tôi đều hãnh diện khi mặc 
chiếc áo dài trắng mang huy hiệu Gia Long. 
Chúng tôi luôn bảo nhau phải cố gắng học tập 
để không phụ lòng mong mỏi của ba má. Ba tôi 
có treo giải thưởng là hễ ai đạt đươc Bông MAI 
VÀNG của trường thì cũng sẽ được thưởng một  
dây chuyền vàng để đeo hoa mai ấy. 
Và tôi là người đã đạt được may mắn đó. Năm 
1972, tôi đậu Tú Tài I với hạng Bình. Tôi không 
thề nào diễn tả hết nỗi sung sướng, hãnh diện 
của mình khi cầm được Mai Vàng trong tay 
ngày ấy và niềm hạnh phúc được ở cùng bên 
"NÓ" cho đến ngày hôm nay. 
Nhưng có một điều lạ là niềm hạnh phúc của tôi 
về Mai Vàng  luôn đi kèm với một  "Nỗi Sợ " ! 
 
     Ngày tôi được nhận thưởng Mai Vàng, nhà 
trường có thư mời phụ huynh tham dự, Má tôi 
bận buôn bán không đi được, Ba tôi vẫn phải đi 
làm nhưng có xin phép sở nghỉ được vài tiếng 
đồng hồ để đến dự. Đứng trong hàng ngũ học 
sinh chờ được phát thuởng, tôi bồn chồn nhìn 
khắp nơi xem Ba đã đến được chưa ?! Không 
tìm thấy Ba đâu vì đông quá, tôi bắt đầu ..Sợ ! 
Sợ Ba có bị trục trặc hay bị tai nạn giao thông gì 
không, vì hấp tấp đến trường? hay có bị cấp trên 
rầy rà vì đã ..xin nghỉ giữa buổi làm? thậm chí 
còn sợ Ba ..đi lạc ?!! (tôi đi học bằng xe Hiệu 
Đoàn ). Và hôm ấy, đeo Mai Vàng trên ngực áo 
mà tim tôi loạn nhịp, đó là bản giao hưởng của 
VUI và SỢ . 
 
     Tôi được Ba Má thưởng cho một sợi dây 
chuyền đeo Mai Vàng sáng chói, đó là một gia 
tài thật quý giá mà tôi có được đầu tiên trong 
cuộc đời. Tôi sung sướng, kiêu hãnh đeo nó suốt 
ngày với hy vọng em tôi sẽ cố gắng bắt chước 
để có được Mai Vàng. Tôi chợt nhận ra 3 chị tôi 

đôi lúc nhìn ngắm nó một cách thèm thuồng pha 
lẫn nỗi buồn man mác. Tôi lặng lẽ cất đi với lý 
do để dành, sợ đeo hoài nó mòn, sợ nó cũ, sợ 
mất.., nhưng đơn giản là..SỢ các chị buồn! 
 
     Sau năm 1975 ,tôi nhiều lần '"SỢ" mình 
không giữ được Mai Vàng trước cuộc sống 
nhiều khó khăn. Đã bao lần cầm Mai Vàng ra 
ngắm nghía, vuốt ve, ướm vào người, lại thấy 
nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường lớp xưa 
quay quắt. Rồi còn phải đấu tranh với bản thân 
thật nhiều, cố gắng tìm mọi cánh để giữ được 
MAI VÀNG. Giữ được, nhưng điều mà tôi buồn 
nhất là có mà không dám đeo vì SỢ thiên hạ nói 
mình là..."tiểu tư sản !!" 
 
     28 năm sau (năm 2000), đời sống kinh tế gia 
đình tôi đã khá hơn, tôi đã thỏa thích diện Mai 
Vàng đi đây đó. Lâu lâu ngắm nghía Mai Vàng, 
tôi bỗng thấy sao nó hơi cũ và hơi già như mình 
! ý nghĩ phải làm đẹp cho Mai Vàng lóe lên, tôi 
đem ra tiệm cho đính vào nhụy hoa một hạt 
xoàn tấm, Mai Vàng có thêm ánh lấp lánh trông 
thật dễ thương. Một hôm, bạn Phùng Kim Thu 
đến muợn tôi Mai Vàng để làm mẫu đặt tiệm 
làm vì bạn không còn nữa. Bạn Thu ngạc nhiên 
khi vừa nhìn thấy Mai Vàng của tôi, đã hỏi tôi 
ngay " Cái nầy có phải là Mai Vàng của bọn 
mình không ?" Từ đó, mỗi khi đeo Mai Vàng, 
tôi lại "SỢ" bị người ta nghĩ là hàng giả, hàng 
nhái...Than ôi!! 
 
   10 năm gần đây, gia đình Gia Long có dịp 
đoàn tụ lại, những buổi họp bạn Gia Long, ngày 
Hội trường...tôi được dịp khoe MAI VÀNG Mai 
Vàng, nhưng mỗi lần đeo MAI VÀNG đi ra 
đường tôi lại....SỢ..bị giật ! 
 
     40 năm qua, Mai Vàng đã được tôi nâng niu 
gìn giữ và chắc chắn Mai Vàng sẽ cùng tôi đi 
hết cuộc đời.  
 
     Nay tôi lại ... SỢ… một mai thức dậy, tôi bị 
mắc chứng "suy giảm trí nhớ của người già", lúc 
ấy tôi cứ hỏi mọi người:  

"MAI VÀNG CỦA TÔI ĐÂU RỒI ?". 
 
Tháng 01/2013 
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Trăng Mãi Tròn Gương 

Hồi tưởng về quá khứ là điều vô cùng thú vị, vì trong quá khứ đó có tuổi 
trẻ của mình, có quê hương, có tình yêu, có ngôi trường Gia Long cổ kính 
đầy ắp kỷ niệm. Thế nhưng, trong trí nhớ hư hoại của tuổi già, kỷ niệm 
ngày xưa trở về chập chùng, khi rõ khi mờ, chợt có chợt không, có khi 
mất hút vào vùng tối tăm nào trong tiềm thức. 

Giữa bao quên lãng, tôi còn nhớ được một ít về cái năm đầu tiên tôi đặt 
chân lên bục giảng của trường Gia Long cách đây hơn 50 năm (ôi! Thời 
gian qua mau). Xin ghi lại như là để tìm kiếm một chút niềm vui cuối đời. 

*** 

Tôi bắt đầu vào dạy niên khóa 1959-1960, sau 
khi rời trường Sư Phạm, còn trẻ tuổi, lạc quan, 
yêu nghề. Tại đây, một quãng đời dài gần 20 
năm thầm lặng nhỏ nhoi làm cô giáo dạy các 
lớp Đệ Nhất Cấp buổi chiều, tôi bỗng thấy 
mình gắn bó mật thiết với các em nhỏ thơ ngây, 
trong lành, bụi đời chưa hề vướng gót chân. 
Nơi sân trường Gia Long, mỗi ngày đến đó tôi 
chỉ thấy chiều xuống mà không thấy nắng lên, 
chỉ nghe tiếng bước chân hấp tấp của học sinh 
tan trường sau cơn mưa chiều lê thê mà không 
nghe được tiếng cười khúc khích tinh nghịch 
của học sinh lớn buổi sáng. Ngày tháng êm 
đềm trôi qua, mấy dãy lầu cao vọi bao quanh 
như cố giữ cho cái thiên đường của những nàng 
tiên áo trắng được nguyên vẹn bình yên giữa 
bao dồn dập của thời thế. Những biến động của 
đất nước, bao lớp sóng phế hưng vẫn không 
ảnh hưởng gì đến ngôi trường Gia Long. 
Trường vẫn sừng sững uy nghi bảo vệ cho nền 
giáo dục tự do, bảo vệ cho nhiều thế hệ học 
sinh được an lành trau dồi học vấn và phẩm 
hạnh. Từng lớp học sinh vào trường rồi ra 
trường, dù có địa vị ngoài xã hội hay làm người 
nội trợ trong gia đình đều có một giá trị riêng 
xứng đáng với sự giáo dục của nhà trường. Cho 
mãi đến một ngày, cái ngày đau thương trường 
bị mất tên, cái thiên đường Gia Long mới thật 
sự tan biến vào dĩ vãng. Thầy trò buồn bã tứ 

tán. Muôn ngàn trái tim đau thắt nhớ về một 
thời vàng son đã qua. Kỷ niệm nào còn sót lại, 
còn nhớ được đều trở thành quý báu, ai ai cũng 
muốn níu giữ như níu giữ những vưu vật trong 
đời. 

Còn nhớ, ngày đầu tiên tôi nhận lớp là Đệ Lục 
B11, lớp học nằm phía dãy đường Đoàn Thị 
Điểm, có 55 học sinh nhỏ bé, vô tư hồn nhiên. 
Tôi dạy môn Việt Văn, vừa là giáo sư hướng 
dẫn hiệu đoàn nên gặp các em nhiều giờ trong 
tuần. Giờ học, các em ngồi khoanh tay trên 
bàn, đôi mắt nai tơ mở tròn, nghe mà như nuốt 
vào lòng lời giảng của cô giáo. Giờ ra chơi thì 
tung tăng đùa giỡn, có khi cột áo dài lại nhảy 
dây hay rượt bắt, nói cười rộn rã một góc sân. 
Ô! Cái khung trời Gia Long thần tiên ấy, tuổi 
thơ của các em mà tuổi trẻ của tôi, bây giờ nhắc 
lại vẫn là cái gì đẹp đẽ, êm ái, xoa dịu. 

Môn Việt Văn (lớp Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ) 
gồm có Kim Văn và Cổ Văn. Kim Văn có hai 
phần  văn xuôi và văn vần. Tác phẩm của Tự 
Lực Văn Đoàn thường được trích để giảng 
trong phần văn xuôi. Về văn vần, tôi hay soạn 
những bài thơ hay của các tác giả nổi danh thời 
tiền chiến như Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận… 
với các thể thơ quen thuộc, khuôn phép, chuẩn 
mực, nội dung thường tả cảnh, tả tình thích hợp 
với trình độ học sinh. Lúc bấy giờ phong trào 
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thơ tự  do đã xuất hiện nhiều trên các tạp chí 
văn học ở Sài Gòn. 

Một hôm, tôi bình giảng bài “Tiếng Sáo Thiên 
Thai” của Thế Lữ. Đây là lần đầu tiên các em 
được học một bài thơ mới so với các bài thơ cổ 
điển trong phần cổ văn. Các em ngồi im phăng 
phắc, mắt mở to ngời sáng. Ngoài sân trường, 
nắng vàng rực rỡ. Cạnh lớp, sân bóng rổ vắng 
lặng, vài con chim nhỏ sà xuống nền xi măng 
nhảy nhót reo vui. Qua khung cửa lớp, tôi 
thoáng nhìn những nhánh phượng vĩ trên cao, 
cành lá xanh um đong đưa trước gió. Hình ảnh 
và âm điệu của tiếng sáo trong thơ Thế Lữ đã 
làm cho thầy trò mơ màng quên đi cõi trần tục: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .  

“Khi cao vút tận mây mờ 
Khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh 
Êm như lọt tiếng tơ tình 
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không 
Thiên thai thoảng gió mơ mòng 
Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay…” 

Bài giảng chấm dứt. Thấy các em hớn hở, tôi 
hỏi thử cho vui: “Có em nào biết ngâm thơ?” 
Không ai giơ tay cả, nhưng cả lớp nhao nhao 
chỉ vào em học sinh nhỏ nhất ngồi ở đầu bàn, 
trên bàn đầu: “Kim Chi, Kim Chi!”. Đó là em 
Huỳnh Kim Chi rất đáng yêu, hễ các bạn yêu 
cầu là không hề từ nan; thường là được yêu cầu 
hát vì em ở trong Ban Nhi Đồng Nguyễn Đức, 
một ban ca nhạc thiếu nhi có tiếng lúc bấy giờ. 
Em đứng lên, nhoẻn miệng cười và đọc lại bài 
thơ với một chút âm điệu trầm bổng. Không 
biết ngâm nhưng vì biết hát nên giọng em đã 
làm cho bài thơ trở nên êm ái, linh động, có 
hồn hơn. Có lẽ đó là lần đầu tiên Kim Chi tiếp 
xúc với thơ, cất giọng ngâm thô sơ vụng về bài 
thơ đầu tiên trong đời mình. (Thật không ngờ, 
em Huỳnh Kim Chi sau này là Ca Sĩ Hoàng 
Oanh và là một trong những người ngâm thơ 
nổi tiếng). 

Em rất giỏi môn luận văn. Mỗi lần đến giờ trả 
luận, mặt em sáng rỡ vì biết bài sẽ được điểm 

cao và đôi khi còn được đọc cho cả lớp nghe. 
Một vài em khác trong Đệ Lục B11 cũng giỏi 
Việt Văn mà tôi còn nhớ loáng thoáng: Kha 
Quỳnh Châu, Nguyễn Trinh Phương Nga, Lâm 
Thị Hía, Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Chính 
v.v… mà sau này các em cũng nổi tiếng trong
lãnh vực thi văn, gia chánh thẩm mỹ, từ thiện 
xã hội…đều góp phần làm rạng danh cho 
trường Gia Long. 

Riêng em Kim Chi, ngồi ngay bàn đầu trước 
mặt cô giáo, lại xinh xắn dễ thương nên hình 
ảnh em trở thành quen thuộc thân yêu với tôi. 
Mỗi lần vào lớp, bước lên bục giảng vừa đặt 
cặp sách xuống bàn là tôi bắt gặp ánh mắt, môi 
cười rạng rỡ của em. Lướt nhìn qua cả lớp, tất 
cả các học sinh đều tươi vui hồn nhiên như 
những bông hoa mới nở, lòng tôi thấy lâng lâng 
nhẹ nhàng. Có lẽ vì thích môn văn hay vì lúc 
đó tôi còn trẻ, yêu đời, cởi mở mà Kim Chi đặc 
biệt rất quý mến tôi. Không biết nói gì để bày 
tỏ tấm lòng, em đem hình chụp riêng mặc áo 
đầm be bé xinh xinh đến ấp úng rụt rè tặng tôi 
với lời viết phía sau, nét chữ thơ dại đầy tình 
cảm mặn nồng thương yêu cô giáo. Ảnh này 
cùng với ảnh các lớp tôi đã từng dạy suốt mấy 
mươi năm dài (mỗi năm nhà nhiếp ảnh Duy Hy 
vào trường một lần để chụp hình lưu niệm cho 
từng lớp với thầy cô), tôi vẫn còn giữ trong 
rương hành trang của đời mình. Mỗi khi xem 
lại, vừa vui vừa buồn, vừa ngậm ngùi tiếc nhớ 
những gì đã qua không bao giờ trở lại nữa. 

Vào những ngày nắng đẹp, tôi cùng vài chị bạn 
đồng nghiệp dạy cùng lớp, chị Nguyễn Võ Lệ 
Hạnh, chị Hoàng Thị Hạ, chị Nguyễn Thị Thư 
hướng dẫn các em đi du ngoạn Long Hải-Nước 
Ngọt bằng xe hiệu đoàn; vừa xem ruộng muối 
vừa vui chơi vùng biển rất thích thú. Đó cũng 
là kỷ niệm khó quên. 

Dịp Tết Nguyên Đán, khoảng giữa niên học, 
học sinh thường tổ chức ăn tất niên trong lớp 
trước khi về nghỉ Tết. Các em xếp dọn bàn học 
lại, bưng bàn cô giáo xuống bày bánh mứt hạt 
dưa rồi lăng xăng đi mời giáo sư tới dự. Em 
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Kim Chi phụ trách ca hát giúp vui, còn trổ tài 
đánh muỗng rất tài tình và vui nhộn. 

Trăng Mãi Tròn Gương 

ật. 

Những buổi văn nghệ của nhà trường, em luôn 
luôn có mặt, múa hát hay đóng kịch, phần nào 
cũng lột tả xuất sắc, như hứa hẹn một thiên tài 
nghệ thuật. 

Niên học trôi qua. Cuối năm học, vào tháng 6, 
khi hoa phượng nở đỏ, thầy trò chia tay. Tôi 
còn nhớ, buổi tạm biệt, đứng bên hành lang dãy 
lớp, Kim Chi và một số em ngập ngừng bịn rịn 
chào tôi. Trong đôi mắt ướt của thầy trò hình 
như đều có vài giọt nước mắt long lanh. Ôi! 
Mấy giọt lệ của thời hoa mộng ấy là những hạt 
ngọc, hạt kim cương quý giá mà suốt đời ta sẽ 
không tìm lại được. Các em tiến lên mãi trên 
đường học vấn, rồi đường đời trải rộng, tuổi 
thơ sẽ không còn trở lại với các em. Nhiều năm 
sau đó, tôi cũng không còn những xúc động dễ 
cảm như lúc ban đầu mặc dù mỗi năm tôi đều 
có học trò mới, cũng ngây thơ dễ thương và 
tình nghĩa cũng ngọt ngào tròn đầy. Rồi thế sự 
thăng trầm cùng với những bận rộn gieo neo 
trong đời sống, tôi không còn theo dõi bước 
chân của người học trò tài hoa năm xưa. Rồi 
vật đổi sao dời, thầy trò lưu lạc khắp bốn 
phương, trôi dạt khắp chân trời góc bể. Ngôi 
trường cũ, quê hương thân yêu và những người 
cùng có với ta nhiều kỹ niệm nay đã xa thật xa 
rồi, chỉ gặp lại trong giấc mơ mà thôi. 

Sau hơn 50 năm, tôi có dịp gặp lại em Huỳnh 
Kim Chi, người học trò từng một thời nào thuở 
ấu thơ đã yêu thương tôi, đã say mê nghe tôi 
giảng bài và đã từng cố gắng vụng về cất giọng 
ngâm bài thơ “Tiếng Sáo Thiên Thai” để vừa 
lòng cô giáo, vừa lòng bạn, vì yêu bài thơ hay 
vì trong tự thân đã tiềm ẩn tài năng thiên phú. 

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Hoàng Oanh Huỳnh 
Kim Chi ngoài sự nghiệp âm nhạc còn nổi danh 
về ngâm thơ, đã diễn ngâm không biết bao 
nhiêu những tuyệt tác của các thi sĩ danh tiếng, 
đã đưa những lời thơ diễm tuyệt, đã chuyển tải 
thi tứ, nguồn cảm của thi nhân vào tận ngõ 
ngách của tâm hồn người nghe, đã ve vuốt lòng 

người, làm đẹp cuộc đời và đóng góp vào việc 
gìn giữ cái kho tàng thi ca Việt Nam. 

Vẫn đằm thắm dịu dàng, vẫn kính trọng thương 
mến cô giáo cũ, em nhỏ nhẻ tâm sự: “ Em còn 

nhớ bài thơ “Tiếng 
Sáo Thiên Thai” mà 
cô bình giảng và ngày 
ấy chỉ là đứa bé 12, 
13 tuổi, em nào có 
biết ngâm thơ là gì…” 
Lòng tôi bỗng dưng 
chợt vui. Biết đâu, bài 
thơ lục bát giản dị mà 
tuyệt mỹ đó đã thầm 
kín ươm mầm cho 

một niềm đam mê vần điệu thi ca, khơi nguồn 
cho em bay cao vào vùng trời nghệ thu

Và tôi cũng thật vui khi biết em, giống như hầu 
hết các cựu nữ sinh khác đã rất xứng đáng với 
truyền thống giáo dục của trường Gia Long: 
đầy đủ khoa bảng và vẹn toàn đức hạnh. 

Xa cách nghìn trùng nhưng mỗi khi nghe đâu 
đó giọng ngâm thơ óng chuốt của em, quá khứ 
lại trở về trong tôi. Tôi mường tượng lại những 
khuôn mặt trong sáng thơ ngây của đám học trò 
đầu tiên ấy, sân bóng rổ loang nắng có con 
chim nhảy nhót trên nền xi măng, nhành lá 
phượng vĩ rung rung, bảng đen, phấn trắng, bài 
thơ năm xưa và tuổi trẻ tươi đẹp của riêng 
mình. Nỗi nhớ đó vừa là niềm đau vừa là niềm 
hạnh phúc. 

**** 

Trong tuổi già bóng xế, lưu lạc nơi xứ lạ quê 
người với đầy dẫy những nỗi khổ niềm đau, 
hôm nào đó, trên đường phố hay chốn tiệc tùng 
lao xao bất chợt có người phụ nữ lạ, bước tới, 
lễ độ, e dè khẽ nói bên tai: “Cô ơi! Em đã từng 
học với cô ở Gia Long”. Chao ơi! Còn nỗi vui 
nào hơn. Có khi một ánh mắt, một lời ân cần 
thăm hỏi của người học trò cũ có thể làm dịu 
được nỗi khổ đau trong đời. Và cái nhân cách 
tuyệt vời ấy của nữ sinh Gia Long là một thứ
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trang sức sáng ngời lộng lẫy hiếm quý trên thế 
gian. 
trang sức sáng ngời lộng lẫy hiếm quý trên thế 
gian. 

Đó đây, tôi đã từng gặp những CARNOT của 
Gia Long như vậy. Nghề dạy học trầm lặng 
khiêm tốn ít được đền bù, may ra chỉ có niềm 
vui tinh thần như thế thôi. 

Đó đây, tôi đã từng gặp những CARNOT của 
Gia Long như vậy. Nghề dạy học trầm lặng 
khiêm tốn ít được đền bù, may ra chỉ có niềm 
vui tinh thần như thế thôi. 

Cho đến hôm nay, Gia Long đã đi vào quá khứ 
rồi, chỉ còn trong tưởng tượng, vậy mà những 
tình cảm thâm trầm kín đáo các em còn dành 
cho Thầy Cô như là một quà tặng, một lời cám 
ơn nồng nàn, an ủi biết bao cho buổi hoàng 
hôn của những người đã từng một thời đứng 
trên bục giảng, từng có cái duyên dạy dỗ các 
em trong một chặng thời gian nào đó. 

Cho đến hôm nay, Gia Long đã đi vào quá khứ 
rồi, chỉ còn trong tưởng tượng, vậy mà những 
tình cảm thâm trầm kín đáo các em còn dành 
cho Thầy Cô như là một quà tặng, một lời cám 
ơn nồng nàn, an ủi biết bao cho buổi hoàng 
hôn của những người đã từng một thời đứng 
trên bục giảng, từng có cái duyên dạy dỗ các 
em trong một chặng thời gian nào đó. 

Thì ra, những hạnh ngộ trong một niên học, 
chỉ một lần trong đời đó thôi tưởng chừng có 
thể bị cát bụi thời gian vùi lấp, nhưng thật ra 
vẫn còn như một dấu ấn mãi mãi không phôi 
pha. 

Thì ra, những hạnh ngộ trong một niên học, 
chỉ một lần trong đời đó thôi tưởng chừng có 
thể bị cát bụi thời gian vùi lấp, nhưng thật ra 
vẫn còn như một dấu ấn mãi mãi không phôi 
pha. 

Ai trong chúng ta, chẳng đã từng, chỉ một phút 
giây gặp gỡ mà hệ lụy cả cuộc đời dài thì sao? 
Ai trong chúng ta, chẳng đã từng, chỉ một phút 
giây gặp gỡ mà hệ lụy cả cuộc đời dài thì sao? 

Đối với dòng thời gian trôi chảy bất tuyệt, một 
niên học chỉ là khoảnh khắc nhưng khoảnh khắc 
ấy trong tâm tư của người học trò, của người 
thầy hình như trở thành thiên thu. Nhất là khi 
tuổi đời chồng chất, mọi thứ đều vuột khỏi tầm 
tay, khoảnh khắc ở Gia Long là một gốc rễ 
không ai muốn bứng ra khỏi cuộc đời mình. 

Đối với dòng thời gian trôi chảy bất tuyệt, một 
niên học chỉ là khoảnh khắc nhưng khoảnh khắc 
ấy trong tâm tư của người học trò, của người 
thầy hình như trở thành thiên thu. Nhất là khi 
tuổi đời chồng chất, mọi thứ đều vuột khỏi tầm 
tay, khoảnh khắc ở Gia Long là một gốc rễ 
không ai muốn bứng ra khỏi cuộc đời mình. 

Hôm nay chúng ta còn có nhau, thật là một hạnh 
phúc lớn. Bằng tâm tưởng, hãy về thăm trường 
xưa, nơi ta đã có một phần đời gắn bó mà đành 
lỗi hẹn cuộc hội ngộ trăm năm: 

Hôm nay chúng ta còn có nhau, thật là một hạnh 
phúc lớn. Bằng tâm tưởng, hãy về thăm trường 
xưa, nơi ta đã có một phần đời gắn bó mà đành 
lỗi hẹn cuộc hội ngộ trăm năm: 

“Trăm năm bến cũ hẹn hò “Trăm năm bến cũ hẹn hò 
Cây đa còn đó, con đò khác xưa”   (ca dao) Cây đa còn đó, con đò khác xưa”   (ca dao) 

Sydney mùa đông 2013 Sydney mùa đông 2013 
GS Trịnh Thị  Minh GS Trịnh Thị  Minh 

Nhìn giọt mưa thu rơi trên lá, 
Chạnh lòng viễn khách nhớ quê hương. 
Nghìn trùng xa cách, tim đau nhói, 
Muôn dặm xa vời, lệ chảy tuôn. 

Bao giờ sum họp, thăm nhà cũ! 
Nhìn lá me bay dưới nắng vàng, 
Vần thơ khiêm tốn, tay nâng bút, 
Gửi chút lòng hoài vọng cố hương. 

GS Dương Ngọc Nữ 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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Ước chi tôi được chào đời thật sớm, 

Theo bước các Dì, các Chị đến trường, 

Mặc áo tím, màu mộng mơ, khiêm tốn, 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tiếc thương! 

Màu tím tôi yêu, đã từ lâu lắm, 

Từ khi nghe Mẹ kể thế hệ xưa, 

Mặc màu tím, đi học TRƯỜNG ÁO TÍM, 

Đẹp biết bao, thương biết mấy cho vừa!.. 

Trong tưởng tượng, tôi mơ người đi trước, 

Áo tím bay bay những buổi nắng hồng, 

Tan học về, gío đưa tà áo tím, 

Theo đường chiều, nhuộm tím bóng hoàng hôn!. 

Tôi vào học, GIALONG thay màu áo, 

Từ ngắn đến dài, áo trắng trinh nguyên, 

Man mác buồn, nhớ thương tà áo tím, 

Chỉ còn đây màu tím cuả bút nghiên! 

Cuộc hành trình trăm năm, hai màu áo, 

GIA LONG ơi! Xa rồi tím mộng mơ! 

Nhưng vẫn còn người thủy chung nhung nhớ, 

Nhớ như khách qua đò, nhớ bến xưa! 

Hôm nay kỷ niệm GIA LONG trăm tuổi, 

Mặc áo tím về đây với ước mong, 

Hội ngộ cố nhân, cùng nhau hoài niệm, 

Trăm năm áo tím, màu tím GIA LONG. 

Nhân ngày mừng GIA LONG trăm tuổi 

Sydney 09/12/2012 

T.H
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Vinh Danh 
Và Tri Ơn 

Chân thành cám ơn các bạn lớp 12C1-GL73 đã góp công sức cùng với 
BBT thực hiện loạt bài phỏng vấn hay những câu tâm tình của quý Thầy 
Cô. Đây là  phần chính của chương Trăng Mãi Tròn Gương và là một 
trong những chủ đề của Đặc San Trăm Năm Áo Tím-Gia Long: Vinh 
Danh và Tri ơn quý Thầy Cô. 

BBT Đặc San Trăm Năm Áo Tím-Gia Long 

Sau bốn mươi năm rời trường, chúng em không còn trẻ và  Thầy Cô đã vào tuổi hạc nhưng khi đứng 
bên Thầy Cô, chúng em tưởng như thời gian đang quay ngược lại, thuở đó, chúng em là lũ học trò ngồi 
bên dưới say sưa theo dõi những "thần tượng" của mình. Những thần tượng uy nghi ngày còn nhỏ, qua 
40 năm sau vẫn chiếm ngự tâm hồn chúng em nên nhân dịp được BBT Đặc San Trăm Năm Áo Tím-
Gia Long yêu cầu, nhóm 12C1-GL73 chúng em đã thực hiện ngay loạt bài này. Những bài phỏng vấn 
Thầy Cô, những bài viết thố lộ tâm tình của chúng em dưới đây là những lời tri ân và lòng quý yêu 
chân thành kính gởi đến quý Thầy Cô. 

TM nhóm 12C1-GL73 
Phi Nga 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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Giới Thiệu về cô Châu Thị Ngọc Minh- GS Vạn Vật 

Cô Ngọc Minh dạy học tại trường Gia Long hơn 10 năm kể từ đầu thập niên 1960. 
Tôi được gặp cô lần đầu tiên khi được mời tham dự lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập hội ái hữu trường nữ 
trung học Gia Long NSW Úc Châu vào tháng 10 năm 2011. 
Cô rất vui vẻ, luôn cười nhưng rất thẳng thắn. Qua tiếp xúc với cô, nghe cô kể chuyện, tôi có thể hình dung 
được những ngày cô dạy học. Cô rất thương học trò, hay la rầy (đúng không cô?) nhưng luôn để ý đến 
từng đứa và tìm cách sửa những điểm sai để giúp cho các em. 
Cô Ngọc Minh rất thích viết văn. Bài của cô đã được đăng trên một vài Đặc san Gia Long Thế giới, trên 
trang website của Hội Ái hữu trường nữ trung học Gia Long Sydney NSW Úc Châu. Cô đặt hết  tâm trí và 
nhiệt tình vào trong những việc mình làm, luôn tìm tòi và nghiên cứu thêm để bài viết của mình có ích cho 
thế hệ sau. 
Cô Ngọc Minh luôn gắn bó với Hội nhà và gần đây Cô đặt hết tâm trí giúp Hội tổ chức Đại Hội Gia Long 
thế giới lần thứ VI. 

ồ

Bài Viết của Cô Châu thị Ngọc Minh 

Một hôm đang ngồi suy nghĩ về đề tài để viết 
bài cho Đặc san “Trăm năm Áo Tím – Gia 
Long”, tôi giật mình vì chuông điện thoại reo 
vang, cầm điện thoại lên tôi nghe bên kia đầu 
dây một giọng nói ngọt ngào trong trẻo tự giới 
thiệu: dạ xin cho được gặp cô Ngọc Minh, tôi 
đáp: dạ tôi đây. Bên kia: em là Hồng Bích ở 
Queensland đây cô. 

Vốn đã được Thanh Bình (phụ trách ĐS) cho 
hay rồi nên tôi đáp: cô đã biết em muốn cô làm 
gì rồi. Em cười vui vẻ và cho biết muốn làm 
một chương trình phỏng vấn quý cựu Giáo Sư 
Gia Long cho Đặc San, tôi cười nho nhỏ vì 
không biết phải trả lời sao khi bị em phỏng vấn 
đột ngột, mà nếu kéo dài thời gian thì sợ em trả 
tiền điện thoại viễn liên quá nhiều. Nhưng em 
nói liền, chắc đoán đựơc sự bối rối của tôi, em 
bảo sẽ gởi câu hỏi, nếu tôi thích thì dựa theo 
mà viết rồi gởi lại cho em. Thoát nạn, em 
chuyện trò vài câu với tôi và cũng không quên 
nhắc tôi mở điện thư để có câu hỏi hướng dẫn. 
Từ đó vì quá bận việc tôi chưa viết được chi 
hết..  Hồng Bích ơi, cô không có quên, cô bắt 

đầu đây, nhưng nghĩ 
sao thì viết thôi không 
theo câu hỏi của em 
được. 

Tôi được sinh ra trong 
một gia đình rất đông 
con (trừ những người 
đã qua đời lúc nhỏ) có  
trai có gái mười 
người, em gái út thứ 

mười bốn. Tôi có ba cô em gái nhỏ hơn tôi từ 
mười hai đến mười sáu, mười bảy tuổi, và sáu 
anh em trai. Bốn chị em tôi là cựu nữ sinh Gia 
Long, ba cô em gái đều có học với tôi môn lý 
hóa vạn vật. Tôi học ba trường: trường Tiểu 
học Bình Tây (ở Chợ Lớn), Trường nữ trung 
học Gia Long và Đại học khoa học Sài Gòn. 

Tôi trúng tuyển vào đệ thất Gia Long năm 
1953, Ba mẹ tôi rất hãnh diện về tôi, vì mẹ tôi 
rất tha thiết muốn tôi được mang danh hiệu là 
nữ sinh trường Áo Tím mà khi xưa mẹ tôi 
không được học (mẹ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ 
lúc lên chín, phải ở làm việc nhà rất cực khổ 
cho người cô để có ăn, có đâu mà được cho đi 
học). Chị em tôi đã làm thỏa mãn ước mơ của 
Mẹ: nữ sinh trường Áo Tím. Thuở đó áo lễ là 
màu tím, Mẹ may cho tôi một cái áo dài lụa 
tím, một cái áo dài lụa xanh lá cây, tôi mặc xen 
kẽ với áo bà ba quần trắng hay đen đi học vì 
trường chưa bắt buộc mặc đồng phục áo dài 
màu chi cả. Áo Tím không được mặc thường 
xuyên vì là áo lễ, nhưng thuở  đó ít có lễ để mà 
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được mặc. Mười năm về trước tôi đi chợ mua 
hàng may áo dài chuẩn bị cho ngày lễ ra mắt 
Ban Chấp Hành Hội Ái hữu trường nữ trung 
học Gia Long NSW ÚC Châu, tôi mua được 
một xắp hàng có hai màu trắng tím, có vẽ hoa 
nhưng không phải hoa mai mà  là hoa lan, tôi 
may áo dài mặc khi có lễ hội Gia Long. 

Bảy năm học, tôi đã gắn bó với trường, xem 
trường như ngôi nhà to của một đại gia đình, 
Thầy Cô là cha mẹ, bạn hữu như chị em. Tôi 
nhớ cả tên họ của từng vị giáo sư đã dạy tôi từ 
đệ thất đến đệ nhất, tôi nhớ cô Huỳnh thanh 
Nhạn (qua đời), cô Trần cẩm Chức, Cô Nguyễn 
thị Liễu (qua đời), Cô Lê thị Giỏi, Cô Nguyễn 
Ngọc Anh, cô Tôn nữ Trung Thu (qua đời), cô 
Trần thị Lý, còn  môn học Anh văn thì chưa có 
giáo sư. Đấy là quý vị giáo sư dạy lớp đệ thất G 
cuả tôi. Năm đệ lục G, năm đáng ghi nhớ nhất 
(1954-1955): Hiệp Định Genève phân hai đất 
nước, trường dành buổi chiều cho trường nữ 
trung học Trưng Vương di cư vào Nam cùng 
với cả triệu đồng bào miền Bắc, Gia Long thủ 
buổi sáng. Năm nầy nữ sinh rất khổ cực vì phải 
đi vận động tuyên truyền bầu cử, xin tiền dân 
để gây quỹ... Chiếc áo dài Tím không còn được 
mặc nữa mà thay vào đó là áo dài màu trắng. 
Các Thầy cô năm nầy gồm có cô Năm Lành 
(Lưu đình Việp), cô Nguyễn Mỹ Nhung, cô 
Nhan tú Quyên (qua đời), Cô Thuần (người 
Pháp dạy Pháp văn), cô Quyến, cô Huỳnh Minh 
Nhật (qua đời), cô Lê thị Uyển (dạy thế cô 
Thuần), cô Nguyễn thị Sương (vị giáo sư dạy 
anh văn đầu tiên của tôi), cô Nguyễn Ngọc 
Anh, cô Nguyễn ngọc Nga (thể dục). 

Còn những năm đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, 
đệ nhất nữa, tôi muốn liệt kê từ năm, nhưng dài 
quá, tôi chỉ ghi tên thôi theo từ năm, vì tôi thấy 
có nhiều vị không được nhắc đến, có lẽ vì đã bị 
quên rồi chăng? Như là: cô Trần thị Lệ Hoàng 
(sau dạy Đoàn thị Điểm Cần Thơ, rồi trường nữ 
Lê văn Duyệt), cô Kha thị Huỡn, cô Trần thị 
Tỵ, cô Đặng thị Duơng Chi (qua đời), cô 
Nguyễn Phú Hàm, cô Huỳnh thị Tuyết… cô 
Họa Mi, đó là quý giáo sư năm đệ ngũ. Năm đệ 
tứ: cô Trần thị Kỳ, cô Võ thị Dành, cô Hồ thị 
Hoa Lâu, thầy Nguyễn văn Khánh, cô Phan thị 
Ngọc Quới, cô Huỳnh thị Đồng (qua đời), cô 
Phạm thị Phương (ở Úc). Năm đệ tam: thầy 
Đồng Tuy (qua đời), cô Bùi thị Lắm, cô 
Nguyễn kim Uyên, cô Phạm thị Thuý Nga, cô 

Nguyễn Thu Ba, thầy Nguyễn ngọc Diêm (qua 
đời), cô Nguyễn Băng Tâm, Cô Nguyễn thị 
Hà ...Năm đệ nhị: cô Ngô thị Hoàng Anh (qua 
đời), Cô Nguyễn Bình Minh, Thầy Lê Kim 
Thành (qua đời), cô Trần cẩm Sa, Cô Nghiêm 
phú Phi, thày Trần trọng Giểng, thầy Nguyễn sĩ 
Hãi, cô Lê Tuệ Quang, thầy Lê Kim Ngân, cô 
Trần Ánh Nguyệt. Năm đệ Nhất gồm có: thầy 
Nguyễn văn Cường (qua đời), thầy Nguyễn hữu 
Tiến, thầy Vũ tư Trực, thầy Vũ Đức Chang 
(qua đời), thầy Phạm văn Thoại, cô Trần thị 
Lài, cô Phùng ngọc Cam (qua đời), cô Huỳnh 
ngọc Diệp (qua đời). Các bạn cùng khoá 53-60 
đọc bài nầy có còn nhớ gì không? 

Tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học, với bằng 
khả năng sư phạm, tôi được dạy tại trường Gia 
Long (thực sự tôi đã vào dạy từ năm 1962 với 
ngạch công nhật khế ước). Ba niên khóa liền 
tôi phụ trách lớp chiều để rồi chứng kiến sự ra 
đi của một chế độ (11/1963). Niên khoá 65-66 
tôi sang dạy lớp sáng cho đến năm 1973, tôi 
hoán chuyển về Trung Tâm Giáo Dục Hồng 
Bàng (chi nhánh của trường Pháp JEAN 
JACQUES ROUSSEAU ở quận năm Chợ Lớn) 
để được gần nhà và các con của tôi được vào 
học từ mẫu giáo Pháp lên đến lớp mười hai. 
Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, 
mộng chẳng thành thực, xa trường Gia Long 
thân thương chỉ có hai năm thôi để rồi xa vĩnh 
viễn. Mấy năm sau, tôi lang thang thêm hai 
trường trung học: Hùng Vương, Mạc đỉnh Chi, 
mỗi trường một năm rồi ra đi, được định cư ở 
Úc Châu năm 1980 và làm trong ngành bưu 
điện hơn mười lăm năm. 

Chọn nghề giáo cũng là ước muốn của Mẹ tôi. 
Nghề nầy đâu có bạc bẽo như một số người đã 
nói, nếu mình buông xả hết thì chẳng có chi 
vương mắc. Khi ở đảo tỵ nạn Mã lai, tôi gặp lại 
các cựu học sinh Gia Long, Hồng Bàng, thầy 
trò hàn huyên vui vẻ quên hết phiền não . 
Tóm lại có buồn có vui trong nghề dạy học, các 
cựu học sinh nay có người đã “năm bó”, “sáu 
bó”, sắp lên “bảy bó”, thế mà khi hội họp thì 
ngây thơ vui vẻ như ở trong trường lớp ngày 
xưa. Các em lại biết nghĩ đến Thầy Cô, thành 
lập quỹ để săn sóc quý thầy cô ở quê nhà lúc 
suy yếu, bệnh hoạn, có khi còn hơn lo cho cha 
mẹ ruột, thế mới đúng câu “quân sư phụ" 

GS. Châu Ngọc Minh 
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Giáo Sư Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

Bài giới thiệu cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp: 
Cựu Giáo Sư Gia Long Nguyễn Thị Ngọc Điệp hiện sống bình dị tại 
Sydney từ năm 1983 và là người rất cầu tiến. Cô Điệp dạy trường 
Gia Long từ năm 1958 đến 1960. Sau đó cô đến dạy tại nhiều trườ
khác. Cô hiền và rất thương học sinh, dạy học với tất cả nhiệt tâm 
của mình. Cô còn có tài làm thơ. Lúc cao hứng, Cô sáng tác một bài 
thơ chỉ trong vài phút. Thơ Cô nhiều nhưng không xuất bản vì Cô cho 
rằng làm thơ là một thú vui tao nhã, đôi khi giải buồn cho chính mình 
và cũng góp vui cùng bằng hữu, qua đó trau giồi hồn thơ. 

ng 

c 
chuyến du lịch khi có cơ hội. 

p đi du lịch để vui thú đường xa xứ 
lạ, để ngắm nhiều thắng cảnh ở các quốc gia khác nhau cô nhé. 

Hồng Bích -12C1 - 1973 

ài viết của Giáo Sư Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

ác Bạn trẻ Gia Long thân mến, 

 nét chính chưa 
hai từ một quá khứ xa xăm! 

ác bạn thân mến, 

a cảnh cũ và nghĩ xa xôi, trường 
ia Long là đất lành cho chim đậu! Có lẽ tôi 

ụ! Tháng 10 năm 1960, mang nỗi buồn 
a vắng, tôi rời trường Gia Long, tiếp tục nghề 
ạy học tại một trường khác. Thôi thì đành tự 

an ủi: 

Cô Ngọc Điệp thường đến tham dự các buổi sinh hoạt của cựu Giáo 
Sư và Nữ Sinh Gia Long ở Sydney. Sự hiện diện của cô là một niềm 
vui, một khích lệ, củng cố niềm tin và sự đoàn kết của cựu Nữ Sinh 
Gia Long. Niềm vui hiện tại của cô Điệp là đọc sách, báo, làm thơ, đi 
bộ, dự các buổi họp của nữ sinh Gia Long, Nhóm Thân Hữu, cá

Cô ơi, em xin kính chúc Cô có nhiều sức khỏe để làm thơ và có dị

B

C

Đặt bút trả lời các câu hỏi phỏng vấn, tôi cố tìm 
về quá khứ, mong góp nhặt được những hồi ức 
cuả 55 năm trước. Rất tiếc, tôi không nhớ hết 
được, chỉ còn lại đây những
p

C

Tháng 10 năm 1958, trường nữ Trung học Gia 
Long là nơi đầu tiên tôi khởi nghiệp dạy học. 
Ngày đến trình diện tại trường, tôi không có 
cảm giác của người “bơ vơ trên dặm cũ hay 
bàng hoàng với nẻo xa” vì tôi đã học ở trường 
nầy hơn 4 năm. Ngày ấy, tôi được gặp Bà Hiệu 
Trưởng, Bà Giám Học và Bà Tổng Giám Thị. 
Quí Bà là bậc trưởng thượng mà tôi kính trọng. 
Tôi cảm thấy được thương mến, chở che khi 
gặp lại các giáo sư đã từng giảng dạy tôi. Vui 
biết bao khi được nhìn lại sân trường xưa chan 
hòa nắng đẹp, được ngắm con đường dài từ 
cổng dẫn đến khu nội trú và bệnh thất mà tôi đã 
nhiều lần trải bước qua. Còn nữa, những băng 
đá lạnh vào những chiều gần cuối tháng chạp, 
hành lang trước các lớp, cây mít cạnh nơi để xe  

đạp, sân tập thể dục và cây phượng vĩ bên hông 
trường đỏ thắm vào mùa thi…. Đâu đâu cũng 
có dấu chân kỷ niệm thật đáng yêu… Kể từ 
ngày ấy, trả áo thư sinh, tôi khởi nghiệp làm 
thầy tại ngôi trường mà tôi vô cùng yêu mến 
quyết tâm đem sở trường và kiến thức trao lại 
cho đàn em đi sau với lòng yêu trẻ, yêu nghề. 

Tôi may mắn được dạy các em nữ sinh bé nhỏ, 
ngoan hiền, chăm học, thật đáng yêu, đáng quí. 
Tôi có cảm tưởng mình như một cánh chim từ 
phương trời xa, mang hoa trái lạ, về tô điểm 
cho vườn xư
G
được dung thân, không mơ ước một khung trời 
nào khác… 

Nhưng rất buồn, tôi không làm được cánh chim 
tìm về tổ ấm mà lận đận, lội nước ngược dòng! 
Quá mệt mỏi, tôi đành rời trường sau 2 năm 
phục v
x
d

Trăng Mãi Tròn Gương 
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Trăng Mãi Tròn Gương 

Buồn sao! Mỗi bước một xa trường! 

sang, quyền quí cũng không bắt buộc 
hải tài hoa hơn người, chỉ đòi hỏi có tình 

ông danh 
hông rỡ ràng, sự nghiệp không to lớn, dạy học 

 hướng dẫn. Thuở đó, tôi còn quá trẻ, 
hông kịp nghĩ tại sao chỉ có chúng tôi được cử 

ớp Đệ lục B1, B2, tôi may mắn gặp rất 
hiều học trò ngoan. Cũng có vài em không 

âu quí…Trong thâm tâm, 
tôi thấy hãnh diện được làm giáo sư trường 

ian trở thành kỷ niệm đẹp, làm hành trang 
eo tôi trên quãng đường dài! 

ng 
ồn 

ui. Cứ đến, cứ đi rồi tan biến. Với tôi: 

hì xếp bàn cờ, hết vấn vương! 

iên đến sinh sống tại Sydney gần 30 năm 

với Hội Gia Long 2 năm nay với tư cách thân

Duyên thật ngắn nhưng tình vẫn trọn, 

Hai năm, dù thoáng qua như mộng, 
Cũng đủ đong đầy những nhớ thương! 

Từ khi cắp sách đến trường, tôi ấp ủ một ước 
mơ rất bình thường. Bình thường vì ước mơ 
nầy không xa tầm tay với, không cần có điều 
kiện giàu có, không cần sinh trưởng trong gia 
đình cao 
p
thương  để biết yêu trẻ, yêu nghề: tôi mơ làm 
cô giáo. 

Ước mơ của tôi đã được thực hiện. C
k
là một nghề nghiệp khiêm nhường nhưng được 
xã hội quí trọng. Bấy nhiêu đó là đủ. 

Như trên đã ghi, Gia Long là trường tôi bắt đầu 
nghiệp giáo. Hai năm ngắn ngủi tại trường, tôi 
chỉ nhớ một số giáo sư trong đó có tôi, được 
chỉ định tham dự, trong lúc nghỉ hè, khóa học 
Nhân Vị tại Vĩnh Long và khóa huấn luyện làm 
giáo sư hướng dẫn ở Huế. Trừ những ngày gác 
và chấm thi, số ngày nghỉ hè còn lại dành phần 
lớn cho các khóa học nầy. Hai khoá học bổ ích 
cho cái nhìn chung về con người và cho vai trò 
giáo sư
k
đi tham dự mà không phải là các đồng nghiệp 
khác. 

Đồng nghiệp cuả tôi khi đó là quí vị giáo sư 
dạy tôi, những bậc Thầy tôi vô cùng kính mến. 
Các đồng nghiệp khác tôi cũng được quen biết 
rất nhiều. Chúng tôi gặp nhau trước giờ dạy 
trên các lối đi trong trường. Chào hỏi nhau, trao 
đổi vài câu ngắn đã đến giờ vào dạy. Với tôi, 2 
năm ngắn ngủi không đủ để kết thân. Tôi rất 
hoà hợp với các vị dạy cùng cấp lớp do tôi làm 
giáo sư hướng dẫn. Hai năm làm giáo sư hướng 
dẫn 2 l
n
ngoan lắm nhưng không đến nỗi phải phiền 
trách. 

Trường Gia Long là trường lớn tại miền Nam, 
đã trải qua 45 năm mưa chan nắng gội. Trường 
đã đào tạo bao bậc nữ lưu góp tài sức cho xã 
hội, những mẹ hiền, d

nầy. Tôi hãnh diện 
đã tận tụy, miệt mài 
trong công việc 
giảng dạy. 
Thời gian dạy học ở 
trường, tôi vui vì 
được gặp học sinh 
ngoan ngoãn, dễ 
thương.Tôi vui vì 
cảm nhận được các 
em thương tôi. Tôi 

nhớ mãi một ngày, buổi họp các giáo sư kéo 
dài trễ đến 5 phút. Tôi trở về lớp 5 phút sau đó, 
tôi ngạc nhiên và vui lắm khi thấy các Em rất 
im lặng, ngồi đọc sách hay học bài. Tôi hỏi sao 
các em không làm ồn mà im lặng như vậy. Các 
em cùng nói:” Sợ Cô buồn”. Chỉ 3 tiếng ngắn, 
gọn thế thôi, sao nghe ngọt ngào, dễ thương 
quá! Ba tiếng ấy đã được ghi vào ký ức, theo 
thời g
th

Riêng kỷ niệm buồn trong thời gian dạy trườ
Gia Long, giờ đã trôi theo năm, tháng bu
v

Nhắc nhở làm chi kỷ niệm buồn, 
Giờ đây nhìn lại tóc pha sương, 
Cuộc cờ trót đã thua con pháo, 
T

55 năm trôi qua, thời gian đi, không đợi! Các 
em học sinh của tôi giờ đây ở độ tuổi 66, 67 
rồi. Thỉnh thoảng, tôi được tin vài người đang ở 
xa tôi lắm..! Buồn làm sao, tôi không hình dung 
được các cô bé ngây thơ ngày xưa đã thay đổi 
ra sao. Tôi dành sẵn lời xin lỗi nếu còn có 
duyên may để thầy trò gặp lại mà tôi không 
nhận được cố nhân! Ngày xưa, các em còn thơ 
dại, tôi có dịp khuyên nhủ, giảng dạy các em. 
Bây giờ, tuổi đời chồng chất, các em đã học ở 
trường đời nhiều điều hay. Chắc các em đã 
chọn lọc cho mình điều hay cho cuộc sống. Có 
phải không? Từ ngày rời trường Gia Long cho 
đến nay đả 53 năm, tôi có nhiều đổi thay trong 
cuộc sống. Phải chấp nhận thôi, quy luật đổi 
dời! Đổi thay lớn nhất trong đời tôi là cuộc 
vuợt b
nay. 
Gần đây, tôi có dịp gặp các bạn đồng nghiệp 
Gia Long như các Cô Ngọc Minh, Cô Vinh, Cô 
Ninh, Cô Di , Thầy Vọng. Tôi đến sinh hoạt 
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 hữu. Đến với Hội, tôi nhận thấy các hội viên 
rất thân thiện, lo lắng cho nhau, quí mến nhau 
và đóng góp cho Hội rất nhiều. Tôi thấy các em 
rất giỏi, thành đạt trong xã hội nầy, đầy đủ đức, 
tài, khéo léo trong cách cư xử và vui sống. Tôi 
mong các em giữ mãi lề lối và khuôn thức đó. 

Các Em thân mến, 
Giờ đã đến năm, tháng già nua, cũng như nhiều 
người già khác, tôi sống bình an, không tránh 
khỏi bệnh già. Điều mà tôi mong ước nhất là 
được sống khoẻ mạnh, yên vui. Nếu một mai  
phải theo phận số, mong được nhanh chóng, 
nhẹ nhàng trong chuyến đi không hẹn! Với các 
học sinh cũ tôi có dịp dạy qua hay với các bạn 
trẻ Gia Long mới vừa quen biết, tôi rất mong 
các em thương yêu, giúp đỡ nhau và đoàn kết, 

giúp Hội Gia Long của chúng ta được vững 
bền. Xin các em trân quí duyên gặp gỡ của 100 
năm nầy vì ta không có cuộc hội ngộ trăm năm 
sau nữa! Các Em đã: 

Thương nhớ trường xưa, cùng lập Hội, 
Tình Em, tình Chị, nghĩa đồng song, 
Thương yêu, quí mến, luôn tha thứ, 
Son sắt cùng nhau vẹn một lòng! 
Chợt đến một ngày xui giã biệt, 
Còn nhau hoài niệm những buồn vui! 
Ai đi nhặt cánh mai vàng ấy, 
Hãy hỏi, mai ơi có ngậm ngùi?!.. 

Sydney 20/02/13 
Nguyễn thị Ngọc Điệp 

*********** 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Sớm mùa xanh, đường thơm hoa ngát nở 

Các em tôi vui bước tới trường xa 

Tim mở rộng hiền hòa nghe đón gió 

Mắt lung linh nét lửa thuở nào qua 

Mầm thế hệ ngày mai ngời sáng đẹp 

Muôn tim xanh say ánh nắng huy hoàng 

Nhựa chan chứa, dịu mát lòng đất mẹ 

Và không còn sầu khổ những ngày qua 

Các em ơi! ta đi trong gió sớm 

Gắng mà đi, vững chắc với thời gian 

Rồi em ạ! những bình minh rạng rỡ 

Đời thênh thang dội mãi nhạc liên hoan 

Tuổi chúng ta, tuổi ngọc của mùa sang 

Nắng đất nước đúc can trường tim trẻ 

Tôi đã thấy trong mắt ngời ánh lửa 

Một trời mai nắng gió nở huy hoàng  

Giáo sư Đàm Xuân Cận 
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THẦY NGÔ TƯ VỌNG 

Khi các bạn Gia Long đề nghị viết bài cho Đặc San về các Giáo Sư GL, tôi rất hân hạnh được liên 
lạc với GS Toán, Thầy Ngô Tư Vọng. Thầy Vọng rất ngạc nhiên là có một học sinh ban C điện thoại 
liên lạc thăm Thầy. Vì Toán không phải là môn chính nên mỗi tuần chỉ học 1 giờ và tôi rất phục sự 
kiên nhẫn của Thầy khi dạy ban C. Khi ra đời kiến thức Toán lại rất quý báu cho chúng tôi. Cuộc 
sống ở Úc của Thầy và gia đình có nhiều kỷ niệm thật đẹp… Qua bài này Thầy đã trao cho chúng ta 
một triết lý sống, một niềm tin vững chắc vào những gì mình đã và đang làm dù ở bất cứ hoàn cảnh 
nào chăng nữa. Thật là quý báu. 

GL Trần Ngọc Nương, Melbourne- November 2012

Trước hết, xin cùng vui với GL NSW Úc Châu
đã được tổ chức Đại Hội GL Thế Giới Kỳ VI. 
Ước mong sẽ gặp lại nhiều Thầy Cô và cựu học 
sinh GL. Xin cầu chúc Đại Hội thành công. 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Khi còn đi học tôi không có mơ ước công danh 
sự nghiệp mai sau, bởi vì được đi học trong thời 
trốn tránh loạn lạc đã là rất may. Bây giờ tôi 
nghĩ lại tôi có số làm nghề dạy học. Ngay khi 
còn học trung học, tôi đã làm “cậu giáo’ kèm 
trẻ tư gia ở Hà Nội và Sài Gòn. Vừa đậu Tú Tài 
thì trường Kỹ Sư Công Nghệ mới mở, thi vào 
may đậu nhưng tôi cũng đã ghi tên học Toán ở 
Khoa Học. Thế là trước mắt có hai con đường: 
Kỹ Sư hay Toán. Học Kỹ Sư khoảng nửa năm 
thì tôi từ giã, chọn con đường thứ hai vì tôi 
không có khiếu thực hành kỹ thuật, thấy Toán 
dễ hơn. Thứ nhì học Kỹ Sư phải có mặt trên 40 
giờ một tuần, trong khi học Toán chỉ khoảng 10 
giờ, có thể vừa đi học vừa đi làm để sinh sống. 

Vừa vặn khi ấy Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho 
tuyển GS Toán, tôi nộp đơn và được nhận. Cứ 
chiều chủ nhật mỗi tuần tôi ngồi “ô tô ray” 
xuống Mỹ Tho, dạy 8 tiếng ngày thứ hai và 2 
tiếng sáng thứ ba rồi về Sài Gòn học Khoa Học. 
Năm sau 1958 có chứng chỉ Toán, lại vừa lúc 
GL cần GS Toán, tôi nộp đơn và được nhận. 
Hai năm sau 1960, tốt nghiệp Sư Phạm và đủ 
điều kiện chọn nhiệm sở, tôi ở lại GL. Như thế 
tôi dạy GL từ 1958 tới 1981 thì xin nghỉ. (ngẫu 
nhiên trùng hợp với các em vào đệ thất GL 
1974 ra trường 1981). Năm 1982 tôi thoát ra tới 
Úc, vào lựa thơ ở Bưu Điện gần 10 năm. Nghỉ 
Bưu Điện, nhờ tiếng GS GL, vài phụ huynh xin 
cho con học thêm Toán, tôi lại được dạy, trước, 
dăm ba em, sau, dăm ba nhóm, mươi mười lăm  
em. Tuy không phải là dạy tại trường, nhưng 
cũng đỡ nhớ nghề. Được dăm bảy năm, một 

hôm đang dạy bị x ỉu 
phải nằm nhà thương ít 
lâu, con tôi dạy thế. 
Không ngờ nó lại yêu 
nghề m ến trẻ, mê nghề 
“cha truyền” hơn nghề 
đang học. Và học trò cũng 
mê thầy trẻ hơn thày già 
vừa khó tính vừa ít tiếng 
Anh. Kết quả là tôi mất 
việc, phải về hưu! 

Những năm đệ nhất Cộng Hòa tôi thường họp 
với thầy cô toàn trường trong những buổi họp  
hàng tháng tại phòng Lý Hóa Vạn Vật với 
những dãy bàn đặt trên những bực lên cao dần; 
hoặc ở nơi học thể dục có những dãy để tạm. 
Sau này chỉ còn được họp với các thầy cô dạy 
cùng lớp trong những buổi xét kết quả học tập 
của các em sau mỗi lục cá nguyệt tại phòng GS. 
Nhờ các buổi họp mặt này tôi được gặp mặt các 
thầy cô mà thường ngày tôi không được gặp vì 
dạy khác giờ khác buổi, và cũng được thấy sự 
tận tụy với nghề và thương yêu học trò của các 
thầy cô. 

Học trò GL rất ngoan và rất giỏi, tạo danh tiếng 
cho trường và làm thầy cô được vinh dự. Mùa 
thi nào GL cũng gặt hái được kết quả tốt đẹp. 
Tỷ số đậu rất cao. Sĩ số đậu Ưu, Bình và đoạt 
học bổng du học khá nhiều. Tôi rất hãnh diện 
khi có em tới cám ơn chào từ giã trước khi đi 
du học. Tôi cũng rất vui mừng khi gặp lại một 
em đã rời trường nhiều năm. Đặc biệt tôi nhớ 
mãi một em đã học tôi đệ Tứ (1958 khi tôi mới 
vào trường), rồi đệ Nhị, đệ Nhất. Mấy năm sau 
tôi gặp lại em trong một kỳ thi chuyển ngạch ở 
Cần Thơ, em là thí sinh và tôi làm giám khảo. 
Thầy trò mừng rỡ. Tôi nghĩ không gì an ủi hơn 
đang ở một nơi xa lạ gặp một người tưởng 
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Trăng Mãi Tròn Gương 

 GL, có người là xếp, có người là 
c trò cũ. 

không quen tiến lại nói“Thưa thầy, em là..., học 
thầy lớp... năm..., chắc thầy chẳng nhớ em”, 
hay “em học GL, em không được học thầy 
nhưng em biết thầy”. Tôi làm Bưu Điện do tình 
cờ gặp một học trò cũ (trường tư). Hồi ấy tôi 
mới tới Úc, hai tháng đi tìm việc, một hôm tới 
nhà một người bạn, gặp cậu học trò cũ. Bạn 
hỏi: “làm gì chưa?” “Nộp đơn nhiều nhưng 
chưa kết quả”. Cậu học trò nghe thấy nói: 
“Tuần sau thầy thi Bưu Điện với em!”. “Làm 
sao nộp đơn kịp”. “Vào phòng thi nộp”. Thế là 
tôi làm Bưu Điện. Thật là có số! Vào làm thì 
gặp bốn năm
họ

Sang tới Úc, tôi lần lượt gặp được tất cả các 
thầy cô ở NSW. Tôi cũng nhận được thư của 
hai thầy Vĩnh Để và Phạm Huy Loan từ Canada 
rất sớm. Nhưng chỉ gặp khoảng 10 cựu học sinh 
GL. Mãi cho đến khi hội GL NSW thành lập, 
tôi mới gặp được đông đảo GL. Thật rất mừng. 

Bây giờ cuộc sống của tôi tương tự như cuộc 
sống của phần đông người lớn tuổi Việt Nam ở 
đây (theo tôi biết), hằng ngày: tập thể dục, 
trông nom cháu, tối thêm “Thiền”. Về thể dục 
tôi xin cám ơn thầy Loan đã gửi nhiều tài liệu 

và khuyến khích chỉ bảo cho tôi tập, nhờ ơn 
thầy, tôi đang đi lại khó khăn, trở thành lên lầu, 
xuống ác phom phom! Trông nom cháu nội 
(không có ngoại), tôi cố gắng dạy chúng học 
đọc và viết chữ Việt nhưng không được đều 
đặn nên tiến bộ rất chậm. 
Tôi có duyên với Thiền là nhờ một em GL đã 
học thiền được mấy năm trình bày và thuyết 
phục. Sư Cô dạy tôi cũng xuất thân từ GL. 

Các em đã kết hợp lại thật tuyệt diệu sau bao 
cơn phong ba bão táp thổi mất tên trường và 
khiến phải lưu lạc khắp nơi, đó là một thể hiện 
tình yêu trường, kính thầy, mến bạn bền vững 
của các em. Các em thật xứng đáng với danh 
hiệu GL. 

Tôi cầu chúc các hội GL trên khắp thế giới phát 
triển không ngừng và các Thầy Cô khoẻ mạnh 
để hỗ trợ các em. Phần tôi, tôi ao ước được 
khỏe mạnh để có thể tham dự các buổi sinh 
hoạt của GL NSW nhiều hơn. Và cám ơn các 
em đã cho tôi dịp ghi lại sơ lược về tôi đã được 
gắn bó với tập thể GL như thế nào. 

Sydney November 2012 

GS Ngô Tư Vọng 

Thăm Thiền Viện An Lạc  
    Ni Sư Thuần Chơn (GS Thọai Lan) 

Tục lụy nay xa, lánh việc đời  
Thanh tu, quy ẩn, buông tay rời 
Mùi thiền lặng lẽ xa đô hội 
Thong dong Bát Nhã dạo thuyền thôi 

Thiền môn An Lạc thăm thầy cũ 
Nghe Cô giảng giải, ngẫm đầy vơi 
Ôn nhu lẽ đạo mầu thanh tịnh 
“Bất Nhị Môn” ghi nhớ lời người 

Bích Liên (GL73/12C1) 
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Bài Viết của Giáo Sư Đặng Thị Thảo 
 
 

Reng… Reng… Tiếng 
nói từ đầu dây bên kia 
vang lên. Thì ra em Lê 
thị Hơn, cựu nữ sinh 
Gia Long, 12C1 (1972-
1973). Hơn đề nghị tôi 
viết một đoạn văn về 
những ký ức của thời đi 
dạy. Một thoáng ngập 
ngừng vì không phải là 

GS Văn, mà sao tôi không thể từ chối đề nghị 
ngọt ngào đó được, phải chăng vì các ân tình 
các em đã dành cho Thầy Cô cũ hàng chục năm 
qua. 

 
Trăng Mãi Tròn Gương 

 
Nhận lời rồi tôi mới thấy sao mà khó quá. Tốt 
nghiệp Đại học Sư Phạm năm 1963, tôi hồi hộp 
cầm quyết định bổ nhiệm về dạy môn Sử Địa ở 
Trường Nữ Trung Học Gia Long. Đã 50 năm 
trôi qua thì tôi còn nhớ gì đây để mà viết ra 
chứ? Thôi thì đành “nhắm mắt đưa chân”. 
 
Mỗi khi đọc các đặc san do các nhóm cựu nữ 
sinh GL phát hành, tôi thường tấm tắc thầm 
khen sao các Thầy Cô đã có một trí nhớ tuyệt 
vời đến thế. Tất cả đã ghi lại một ký ức rất đẹp 
và đầy đủ của thời đi dạy. Có lẽ vì tôi chỉ có 1, 
2 giờ dạy mỗi tuần ở mỗi lớp nên khó có nhiều 
kỷ niệm. Mỗi niên học tôi đã phải phụ trách 8- 
9 lớp với 50- 55 học sinh mỗi lớp mới đủ với 
số giờ quy định đối với một GS… Và cứ thế, 
từng niên học trôi qua, trôi qua. Tôi đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ người lái đò đưa từng thế hệ 
học sinh vào đời. 
 
Tôi vừa lật lại Đặc san GL Thế Giới 2011. Kỷ 
niệm chợt ùa về khi tôi nhìn ảnh GS Đàm thị 
Phú, vì ngày xưa nhà tôi ở Đakao gần nhà chị 
nên thường được chị cho “quá giang” (đi ké) 
mỗi buổi trưa đi dạy về (lúc đó chị lái ô tô đi 
dạy). Và khi tôi dọn nhà về Ngã Năm Bình Hòa 
thì tôi lại được GS Nguyễn Lân cho đi nhờ trên 
chiếc xe Renault 4 chevaux be bé xinh xinh do 
GS tự lái. 
Tôi thực sự xúc động về tình Thầy Trò rất sâu 
sắc của thời áo trắng GL, ngày xưa cho đến tận 
ngày nay. Không xúc động sao được khi mà 
giữa bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, nào 

việc nhà, việc gia đình, việc làm ở cơ quan… 
mà các em vẫn luôn dốc hết công sức để tổ 
chức họp mặt, du ngoạn… cùng Thầy Cô cũ. 
Đặc biệt là các em đã tổ chức rất thành công 
Quỹ Chăm sóc Thầy Cô, là niềm an ủi lớn lao 
đối với Thầy Cô vào tuổi xế chiều của cuộc 
đời. Và trong những dịp như thế tôi cũng cảm 
thấy các em luôn trân quý, tôn kính Thầy Cô 
như khi còn đang học dưới mái trường GL 
ngày nào. Điều quan trọng là nhờ đó mà các 
Thầy Cô mới có dịp gặp nhau hàn huyên, tâm 
sự, thăm hỏi và biết được tin tức của các đồng 
nghiệp một thời của mình. 
 
Cái nghiệp đi dạy vẫn còn đeo đẳng tôi cho đến 
tận bây giờ khi mà tuổi tôi đã “thất thập cổ lai 
hy”, vì tôi hiện là một thành viên của Ban Huấn 
luyện Thể dục dưỡng sinh của Câu Lạc Bộ 
Thái Cực Trường Sinh Đạo, để rồi tôi lại tiếp 
tục nhận được những tình cảm quý báu, chân 
tình của nhiều học viên cao tuổi. Cảm ơn 
Thượng Đế đã ban cho tôi nhiều hồng ân trong 
cuộc sống, một cuộc đời yên bình, một nghề 
cao quý trong những nghề cao quý của xã hội. 
 
Cảm ơn tất cả các em cựu nữ sinh GL trong 
cũng như ngoài nước luôn hướng về các Thầy 
Cô cũ với tất cả tấm lòng “tôn sư trọng đạo”. 
Mừng năm mới 2013, chúng ta cùng chúc nhau 
một năm an lành, vui khỏe, hạnh phúc và như 
ý.  
 

Những ngày cuối 12/2012. 
GS Đặng Thị Thảo 
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Cô Đỗ Thị Như Tuyết 

Lời Giới Thiệu                       
Lúc được gặp lại cô Như-Tuyết ở San Jose trong kỳ Đại Hội Gia-
Long V năm 2011, vì nhiều năm đã qua đi, tôi không dám nghĩ là 
cô sẽ nhận ra tôi, vì khi xưa học lớp Thất 4 (66-67), tôi không phải 
là học sinh xuất sắc nhất lớp về môn Toán cô dạy. Nhưng đối với 
tôi, cô luôn luôn là một thần tượng. Tôi nhớ cô, không phải chỉ vì 
vẻ đẹp quí phái sang trọng của cô, mà nhớ những kỷ niệm khi học 
Toán với cô. 

Còn một kỷ niệm nữa. Thỉnh thoảng tôi và vài bạn được cô cho 
"quá giang" trên chiếc xe hơi mát lạnh, để khỏi đi bộ như mọi ngày 
dưới cái nắng chang chang, làm tôi rất sung sướng và cảm động. 

Cô ơi, em cảm ơn cô rất nhiều về tấm lòng nhân ái. Em mong một 
ngày nào đó có cơ hội được chở cô trên chiếc xe mát lạnh của em, 
trên những con đường ở nơi quê hương thứ hai này của em, cô ạ. 
 Trần thị Hồng Bích, GL73 

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

Em Hồng-Bích thân mến, 
Được mail có những câu gợi ý cuộc phỏng vấn, 
bao nhiêu kỷ niệm từ hồi tôi mới vào dạy ở 
trường Gia-Long (niên học 1955-56, đến nay 
cũng gần 60 năm) lại ùa về trong trí nhớ của 
tôi. 

Em hỏi đến ước mơ ở tuổi thanh niên của tôi ư? 
Có chứ em! Nhưng nay nghĩ lại, cũng phải tin 
vào số mệnh. Hồi ấy, mới di cư vào Nam. Rời 
Hà Nội đẹp đẽ, nên thơ, để vào Saigon, chúng 
tôi như bầy chim bay túa ra khỏi tổ, thấy 
Saigon rộng rãi, bao la... Sinh viên di cư 
thường vừa học Đại Học vừa kiếm việc làm 
thêm. 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Tôi được vào dạy ở trường Gia-Long là một cái 
"duyên" và phải nói là rất may mắn! Xưa kia đi  
học, tôi vẫn giỏi Toán (không khiêm tốn, em 
nhỉ?) nay xin được dạy môn Toán, tôi rất vui. 
Trường Gia-Long được mọi ưu thế: ở trung tâm 
thành phố, trường lớp tốt, học sinh (phải qua 
cuộc thi tuyển gắt gao) đã giỏi lại ngoan, nên 
tôi đã dạy ở Gia-Long 26 năm. Giá không có 
biến cố 1975 và sau đó không đi đoàn tụ với 
các con ở ngoại quốc, thì số năm dạy học còn 
nhiều hơn. 

Sau khi có bằng Đại Học, tôi được tu nghiệp 
thêm Sư Phạm để hội đủ cả kiến thức lẫn kinh 
nghiệm. Các em hãnh diện là học sinh Gia-

Long, thì chúng tôi cũng hãnh diện là giáo sư 
Gia-Long. 

Kỷ niệm trong gần 3 thập kỷ quá nhiều... kể 
không hết, nhưng mỗi khi các em nhắc, thì lại 
thấy hiện ra rất rõ nét. Và tôi cảm thấy như có 
một sợi dây vô hình thân ái ràng buộc chúng ta 
lại với nhau, phải không em ? 

Lý tưởng của Giáo Sư Gia-Long là "cố gắng 
đào tạo học sinh mình thành những con người 
toàn diện". Nên chúng tôi rèn luyện các em cả 
về Học lẫn về Hạnh. Cho nên sau khi ra trường, 
học sinh Gia-Long thành công rực rỡ trên mọi 
lãnh vực, cũng không có gì đáng ngạc nhiên! 

Chúng tôi 
sung sướng 
nhìn học 
sinh mình, 
từng thế hệ, 
từng thế 
hệ... tiếp nối 
nhau ra 
trường. 
Và tưởng 
như cuộc 
sống cứ như 
thế. êm đềm 
trôi; nhưng 

biến cố 1975 đã làm đảo lộn tất cả. Một số giáo 
sư và học sinh đã ra đi được. Số lớn kẹt lại. 
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Cuộc sống thay đổi 180 độ. Cũng may, sau 10 
năm động viên, trước Tết Mậu Thân, nhà tôi 
được giải ngũ, chỉ còn làm phòng mạch tư, nên 
chỉ phải học tập có 1 tuần ở Don Bosco (Gò 
Vấp), ngoạ

Trăng Mãi Tròn Gương 

Học trò chúng tôi thường “mê” giáo sư dạy Văn, có lẽ vì đa số các Cô dạy 
Văn đều đẹp. Đệ nhất cấp tôi học Cô Trịnh Thị Minh với “làn thu thủy nét 
xuân sơn…” Cô đẹp từ làn da, mái tóc đến giọng nói êm đềm với những câu 
thơ mới lãng mạn. Rồi Cô Quế Viên với những tà áo dài màu nhạt trang 
nhã. Giọng Bắc ru hồn của Cô đưa chúng tôi theo chàng Tú Quyên đi gặp 
nàng Giáng Kiều tuyệt mỹ… 

Đệ nhị cấp buổi sáng chúng tôi được chiêm ngưỡng dáng dong dỏng đài các 
và giọng Huế quý phái của Cô Tố Tâm. Cô giảng về “mánh khóe” hiểm hóc 
của Thị Mầu nhưng sao nghe vẫn êm ái như ru? 
Tôi vừa được biết Cô Tố Tâm của tôi vẫn khỏe, đẹp và sang như xưa… Tôi 
hy vọng sẽ được sang Sydney lần này để được thăm lại người Thầy mà tôi 
hằng mến mộ 

Dương Thanh-Xuân GL68 

i ô Saigon. 
Các chị có chồng đi học cải tạo tập trung, phải 
đi lâu và xa, có khi ra Bắc lao động vất vả, 
thăm nuôi rất khó khăn. Các cháu thì bị trở ngại 
lý lịch khi thi vào Đại Học. Nhưng rồi mọi 
chuyện cũng phải qua đi... 

Sau khi tiêu tan hết số tiền dành dụm suốt đời, 
cuối cùng 4 con lớn của chúng tôi cũng vượt 
biên được. Sau, một cháu trai bảo lãnh chúng 
tôi và hai cháu gái (út và áp út) sang Mỹ năm 
1989. 

Hồi còn ở Việt Nam, cũng như khi đã sang đây, 
tôi vẫn thường liên lạc với các giáo sư và học 
sinh Gia-Long. Cả những lúc khó khăn ở Việt 
Nam, cũng như khi đã đi được, đi chơi sang 

Pháp hay các nơi khác, cũng vẫn có những buổi 
Họp Mặt Gia-Long, ấm áp tình Thầy-Trò. 
Nhiều người nói: nghề dạy học rất bạc bẽo! Tôi 
không nghĩ thế, mà thấy trái lại! Em hỏi: nay 
tôi có mong ước gì không? 
Hồng Bích ơi! Không mong gì nữa, em ạ. Đến 
Tết này, tôi sẽ "lên 80" (nhà tôi 85t). Nhờ Trời, 
còn khỏe mạnh, hai người còn lái được xe, còn 
tập thể dục, chơi bóng bàn được... Sáu con đã 
trưởng thành, cháu ngoại đã lên Đại Học... 
chúng tôi sống an nhiên với gia đình, họ hàng, 
bạn hữu... lâu lâu cũng phiêu du... thiết nghĩ: đã 
được nhiều ơn phước Trời ban rồi! 

Xin chia sẻ tâm tư này với mọi người và mong 
tất cả đều được hạnh phúc. 

Thăm em Hồng Bích & gia đình nhiều. Xin gửi 
lời thăm tất cả các Giáo Sư & Học Sinh Gia-
Long thân mến. 

Thân, 
GS Đỗ Thị Như Tuyết 

Các Giáo Sư Văn của tôi… 

Tôi xin được vinh danh các giáo sư Văn mà tôi đã được hân hạnh làm học trò của quý Cô
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THẦY MAI KHẮC BÍCH 
 

 
Trăng Mãi Tròn Gương 

Thầy Mai Khắc Bích, giáo sư môn Sử Địa, dáng cao gầy, mặt xương, 
đôi mắt sáng và sâu. Rất hiếm học trò Gia Long biết Thầy là người gốc 
Huế, vì thầy không nói và không hát bằng giọng Huế bao giờ. Thầy là 
dòng dõi hoàng tộc, Hoàng Phi Mai Thị Vàng, cô ruột của thầy, là 
chính thê vua Duy Tân. Vì thế nên chất nghệ sĩ trong người thầy là 
huyết thống gia đình. 
Thầy Bích sinh năm 1939, vào dạy GL năm 1966 và rời trường năm 
1977.  
Nhờ những giờ Địa lý học với thầy mà sau này khi ra nước ngoài tôi 
định hình được nơi chốn để không bị. Điểm đỏ trên bản đồ mang tên 
Verkhoiansk, miền lạnh nhất thế giới thuộc vùng Tây Bá Lợi Á, bây giờ 
là Siberie. Sa mạc Sahara lớn nhất thế giới nằm gần đường xích đạo, 
đỉnh núi Everest cao 8.848 mét, sa mạc Gobi lớn nhất châu Á, từng là 

một phần của đế quốc Mông Cổ, vó ngựa trường chinh…  
 
Nhiều nữ sinh yêu cái chất nghệ sĩ, yêu giọng hát của thầy và quý trọng sự thương mến, bảo bọc học 
trò của thầy. Có lần trường tổ chức đi Vũng Tàu, lớp tôi cũng được đi. Sáng sớm ba đưa tôi đến 
trường để lên xe, sáu giờ chiều về xe cũng bỏ chúng tôi ở trường. Ai cũng có người nhà đến đón hoặc 
có xe gắn máy để về. Riêng tôi đứng đợi mãi. Thời đó làm gì có cell phone mà gọi! Tôi đứng mãi 
trong cơn mưa lất phất mùa hè. Học trò, thầy cô lần lượt ra về, tôi vẫn còn lóng ngóng… Bỗng có 
một chiếc Vespa màu xanh trờ tới – Em ở đâu thầy 
đưa em về chứ trời tối rồi! Đó là Thầy Bích. Tôi e dè 
trèo lên xe thầy để được về đến nhà. Tôi ngồi sau lưng 
im ắng, không dám nói với thầy nửa lời và đến hôm 
nay… chuyện bây giờ mới kể! 
Lê thị Hơn GL 73 

 
Bài viết của Thầy  
Có một điều tôi nhớ hoài, nhớ hoài về lớp C ấy và mỗi 
lần nhắc lại hai chữ kỷ niệm là “nó” hiện về. Chuyện 
rằng: Từ tỉnh tôi đổi về trường Nữ Trung Học Gia Long vào tháng 10-1966 và được phân công dạy 
nhiều lớp buổi chiều, trong đó có lớp đệ lục ngay phía trên phòng Hiệu Trưởng. 
 
Một hôm khi hỏi bài, em không thuộc nhiều lần tôi hỏi tại sao em không nói. Hỏi cách nào em cũng 
lặng thinh, dường như còn thoáng có nụ cười nhẹ trên môi nữa chớ! Thôi thì đành “không điểm” vậy. 
Đó là lần duy nhất tôi ghi 00 vào sổ điểm trường Gia Long. Nó xấu xí quá phải không các bạn?... Ba 
năm sau thầy trò lại gặp nhau tại lớp Tam C1, đầu dãy bệnh thất. Tôi biết em vẫn còn “ghét” tôi về 
con số không đó. Tại sao tôi không “dàn hoà” ngay với em thì bây giờ đâu phải nhớ mãi chuyện đáng 
tiếc này??? 
 
Đối với tôi những năm tháng dạy ở Gia Long là chuỗi ngày êm ả, vui tươi bất tận. Thật vậy đó! 
Bốn mươi ba năm qua rồi tôi vẫn nhớ và mong rằng em đã quên, không “ghét” nữa. Tôi nghĩ mình đã 
thấu hiểu nụ cười năm đó – chớ không lẽ khóc – . Và để kết, tôi chép lại mấy câu thơ được nghe một 
lần thầy trò Gia Long họp mặt : 
 
Quên làm sao, nhớ làm sao, 
Muốn nhớ hay quên có được nào… 
 
Sài Gòn ngày mưa dầm tháng chín năm hai không một hai. 
Mai Khắc Bích 
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Thầy Nguyễn Lân 

Lời Giới Thiệu: Một trong những vị GS nổi tiếng nhất trường GL, thầy Nguyễn Lân. Trong phần 
giới thiệu em sẽ không nhắc đến gia đình văn nhân, vọng tộc, hay tài năng xuất sắc của Thầy trong 
lảnh vực khoa học, văn học và nghệ thuật đã làm nên lịch sử kịch nghệ của trường. Những điều ấy ai 
cũng biết và ca tụng quá nhiều. Viết về thầy, em nghĩ đến những nhân vật trong các tác phẩm của 
các đại văn hào trên thế giới, đã dũng mãnh trong cuộc sống, dám sống, dám yêu, dám thành thật 
với cuộc đời và đứng trên mọi khuôn khổ đạo lý cứng ngắc của xã hội hay dư luận. Thầy ngược lại, 
là một thực thể sống mãnh liệt, thành thật với tha nhân, với cuộc đời, với tình cảm và chính với con 
người thầy. Trong mắt em, thầy biểu tượng cho định nghĩa thế nào là Tự Do & Quyền Sống. Em 
ngưỡng mộ thầy. 

Phi Nga 12C1/73 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Tôi, Nguyễn Lân, cựu giáo sư Gia Long (62-
77) chuyên khoa Vạn Vật các lớp Tú Tài.
Trước khi về hẳn Gia Long, tôi đã là Giảng 
Nghiệm Viên khoa Ký Sinh Trùng tại Y và 
Dược. Tôi vào nghề vì thích khoa Sư Phạm và 
thích tìm hiểu đời sống Thiên Nhiên. 

Hồi còn ngồi dưới ghế học trò, tôi đã mê tìm 
hiểu vũ trụ kỳ bí và con người đa dạng. Tôi 
cũng mê đứng trên bục giảng làm sao cho học 
trò hiểu & thuộc bài ngay không cần ôm sách 
suốt ngày như lối học từ chương thuở xưa của 
mình. Một lý do nữa, chọn nghề giáo vì chỉ số 
lương của Giáo Sư Tú Tài khi Đại Học Sư 
Phạm mới thành lập rất cao, hơn cả một bác sỹ 
mới ra trường. 
Tôi đã thành công trong nghề. Với tôi tận tâm 
chưa đủ, phải yêu nghề và nghệ thuật hóa bộ 

môn mình đảm trách. Giảng bài cần rõ ràng, 
giản dị, dễ hiểu, dễ thấm. Học trò tôi đi thi đã 
lấy được ưu, Bình mà không phải mất sức 
nhiều như tôi ngày xưa. Học trò tôi thích thú 
mỗi khi thấy tôi vào lên bục giảng. Đó là niềm 
hãnh diện về giáo khoa. 

Niềm mơ ước thứ hai 
đã thực hiện tại Gia 
Long: bộ môn kịch. 
Những cái hay, cái 
đẹp của các vở kịch 
được đưa ra để mọi 
người biết đến văn 
tài qua các kịch bản, 
để mọi người thấy 
được khả năng của 
người Gia Long. 
Cũng là một công tác 
xã hội gây quỹ cho 
nhà trường. Một mũi tên buông trúng cả hai 
tâm: văn nghệ và xã hội. 
 Qua Mỹ tôi vẫn tiếp tục làm văn nghệ cho tới 
bây giờ. Nghề chuyên môn trước khi nghỉ hưu 
là nghiên cứu Neuroscience tại Đại Học 
Georgetown ở Washington, DC. Thời gian còn 
lại của cuộc đời là viết tiểu thuyết. Vẫn ao ước 
như xưa là mang niềm vui sống đến với mọi 
người, mang những kinh nghiệm tha nhân vẫn 
giữ gìn được nét xuân dù luống tuổi. 
Chân thành 
Thầy Nguyễn Lân 
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Cô Trần Thị Tốt 
Cuối tháng Tư 2013, khi Ban Biên Tập đang chọn bài cho chương Trăng Mãi Tròn Gương thì nhận 
được thư viết bằng thủ bút của Giáo Sư Trần Thị Tốt. Những lời thân thương đã khích lệ chúng em 
rất nhiều. Xin được đăng thơ và một bài viết ngắn của Cô, như một món quà Cô gửi đến Đặc San 

Ban Biên Tập. 
********************************************************************************* 

Các em cựu nữ sinh Gia Long thân thương, 
Cô đã nhận được nhiều cú phone của Cô Châu Thị Ngọc Minh và của các em trong ban tổ chức Đại 
Hội GL Thế Giới lần VI. Cô rất vui mừng và cám ơn các em nhiều. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã 
được bạn bè và các em ưu ái. Trong những năm cuối cuộc đời mà những chuỗi ngày hạnh phúc là 
được học, được dạy các nữ sinh thân yêu của trường GL dưới quyền Hiệu Trưởng của Cô Bùi Thị 
Lắm và Cô Trần Thị Tỵ, cùng các bạn đồng nghiệp khi học chung Gia Long từ năm 1953 (khi Cô 
mới 11 tuồi) như Cô Châu Thị Ngọc Minh, Cô Đặng Thị Thảo, Cô Huỳnh Thanh Nguyệt, Cô Hoàng 
Kim Vân… và còn nhiều bạn bè nữa ở khắp bốn phương trời xa… Giờ tuy Cô đã già nhưng khi nhớ 
đến trường Gia Long và các em thân yêu ngày cũ thì Cô thấy hình như mình sống trẻ lại. 
Cô và Thầy cám ơn các em rất nhiều và chắc chắn sẽ lên Sydney dự Đại Hội Gia Long Thế Giới để 
được gặp lại các bạn đồng nghiệp thân yêu cho thỏa lòng mong nhớ. Cô thương gởi đến các em các 
bài báo và hình ảnh để có thể trích đăng Đặc San của Đại Hội. 

Thương, 
Cô Trần Thị Tốt 

 Bài viết của GS Trần Thị Tốt 

Phấn Trắng Bảng Đen 
Khi Thầy viết bảng, bụi phấn bay bay. 
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. 
Có hạt bụi nào rơi trên tóc Thầy… 
(trích lời bài hát Bụi Phấn) 

Lúc mới qua Úc, cách đây mười mấy năm, chúng tôi dặn nhau đi tìm mua những hộp phấn 
viết bảng thật tốt để gửi về làm quà mọn cho quý Thầy Cô cũ, để các vị đỡ bị bụi phấn độc 
hại rơi trên tóc, trên áo. 
Ngày nay đất nước Úc đầy đủ tiện nghi, còn đâu nữa hình ảnh bụi phấn rơi rơi trên tóc, trên 
áo Thầy Cô ở lớp học đơn sơ ngày cũ… 

Không có bụi phấn nhưng chúng tôi vẫn có những bạn đồng nghiệp rất yêu nghề, những vị 
phụ huynh học sinh biết thông cảm và rất nhiều học trò cũ, mới; Việt cũng như Úc; đã và 
đang làm ấm lòng Thầy Cô nơi viễn xứ. 
Tôi ước mong sao tình cảm thân thương giữa học trò và Thầy Cô cứ đẹp hoài như bụi phấn, 
không bao giờ phôi phai theo năm tháng. Thứ tình cảm trong sáng dễ thương đó sẽ sưởi ấm 
lòng ta khi gặp những cảnh đời nghiệt ngã nơi đất khách quê người 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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GIÁO SƯ NHƯ MAI 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Lời giới thiệu của GL Ngọc Mai và GL Phi 
Nga-GL 73: 

Cô tôi đã ngoài 76 tuổi, nhưng đêm nào cũng 
chơi đàn đến 2 giờ sáng, yêu âm nhạc 
như người tình thứ hai sau Thầy. Tốt nghiệp 
trường Quốc Gia âm nhạc năm 1962, cô về dạy 
trường Gia Long cho đến năm 1981 rồi sang 
Pháp đoàn tụ gia đình và ở Paris cho đến ngày 
nay. Cuộc đời cô, ngoài gia đình và học trò 
Gia Long còn lại tất cả là âm nhạc. Hiện nay 
Cô vẫn dạy nhạc, vẫn góp tài năng trong các 
buổi hòa nhạc tại Pháp. Hội GL Pháp may mắn 
có cô cố vấn phần văn nghệ, dắt dìu học trò 
theo từng nhịp múa, bài ca. 

Ngày nào cô cũng lặn lội vào Paris dợt với ban 
nhạc Orchestre de Clichy, ban Tiếng 
Tơ Đồng, chơi nhạc cho nhà thờ quận 17. Cô 
hoạt động rất nhiều, không quản ngại những 
lúc trời mưa, gió, bão, lạnh… Người cô nhỏ 
nhắn, mang cây đàn nặng trên vai, phải đi 
métro, lên xuống cầu thang thật cao để đến nơi 
tập dợt hay trình diễn, Cô đều không từ nan

Chúng em luôn thầm cảm ơn Trời Phật 
đã cho chúng em được gần bên cô, cảm ơn 
duyên lành cho chúng em được sinh hoạt với 
Cô. Cô không bao giờ rầy la học trò ngay cả 
những lúc các em xì xào chuyện riêng hay len 
lén dùng giờ nhạc của cô để làm bài tập cho 
giờ kế tiếp. Những lúc đó, cô chỉ buồn và quay 
đi.....Giọng cô lúc đó trầm xuống và ánh mắt xa 
xôi làm những đứa học trò phạm lỗi vô cùng 
hối hận. Cô của tôi là thế đó, hiền hòa nhân ái 
và rất dịu dàng. 

Cô ơi, cô là những cung bậc thần diệu đưa 
chúng em vào điệu sống tràn đầy màu sắc của 
tình thầy trò, tình yêu âm nhạc, yêu quê hương, 
nhân loại và thiên nhiên. Tiếng du dương từ 
cây đàn nhị cũng như giọng nói như ru của cô 
đưa chúng em đi trọn đường đời với bổn phận 
làm người. 
Kính mong Cô luôn được dồi dào sức khoẻ, 
thật hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh Thầy, các con 
và các cháu. 

Ngọc Mai và Phi Nga 

Thư Của Giáo Sư Như Mai 
Ngọc Mai em, 

Em yêu cầu cô 
viết vài câu 
chuyện buồn vui 
về lúc cô dạy ở 
Trường Nữ 
Trung Học GIA 
LONG. Cô sẽ cố 
gắng hết tình ghi 
lại cho các em 
để có một ngày 
nào đó có những 
em cựu nữ sinh 
đọc được bài này 
và chính các em 
đó đã cùng cô kề 
bên nhau thực 

hiện công tác của trường giao phó. 

Cô vào dạy các lớp Đệ Thất, các em mới vào 
còn nhỏ lắm, dễ thương, hiền lành ngoan 
ngoãn, đôi mắt như nai tơ nhìn cô, thấy thương 
lắm, chăm chỉ nhìn cô giảng bài, tập xướng âm 
và tập hát, dần dần các em thích hát. Khi cô 
vào lớp các em chào cô xong là các em xin 
“Hát Cô, Hát Cô”, cô nói “Không được, các em 
phải học Lý Thuyết và Xướng Âm rồi mới  
được tập hát”. 

Có một câu chuyện này cô nhớ hoài không 
quên. Một câu chuyện hay và cảm động. 

Hình như là Lớp Đệ Lục, cô vừa vào lớp 
để cặp lên bàn, kéo ghế định ngồi, tức thì các 
em đồng kêu lên “Cô đừng ngồi!”. Cô  không 
hiểu có chuyện gì, cô hỏi “Có gì lạ vậy các 
em?”, có mấy em nói “Mắt Mèo!”. Cô hỏi 
“Em nào đã để mắt mèo?”. Không ai trả lời 
hết. Cô nói “Như vậy là có vị giáo sư nào bị 
mắt mèo, phải vậy không? Thôi được, bây giờ 
các em đem cái ghế này để ra sau lớp, cô thấy 
sau lớp các em còn có cái ghế trống. Nhớ đừng 
em nào quên mà ngồi lên sẽ bị ngứa đó, thời 
gian sẽ hết và Cô lưu ý các em, ai thoa mắt 
mèo lên ghế là tội lắm, các vị Giáo sư đã đem 
hết nhiệt tình ra giảng dạy bài học cho các em, 
các em nỡ nào làm vậy? Cô hy vọng không 
bao giờ các em làm việc này nữa”. 
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Rồi câu chuyện cũng theo thời gian trôi đi và 
25 năm sau câu chuyện đó trôi đến đất Mỹ. Cô 
đi tham dự kỳ Đại Hội Gia Long tại Houston, 
có một em đến chào cô và nức nở khóc, nói: 
“em có câu chuyện này, em hối hận quá cho tới 
khi chết”, cô hỏi “sao em?” 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Em đó hỏi “Không biết thầy Minh dạy 
Toán kỳ này có đến không Cô?”. “Cô không 
biết”. Em nói tiếp “Em mong gặp thầy Trương 
Văn Minh để xin lỗi, nếu không gặp được thầy 
em không yên tâm”. Cô nói “chắc không sao 
đâu em, các thầy cô đâu có quan tâm vào việc 
nhỏ đó em”. Hai ngày sau em đến gặp cô với 
nụ cười trên môi: “Cô ơi, em nhẹ nhẹ rồi, em 
gặp được thầy Minh và đã xin lỗi thầy rồi, cô ơi 
em vui mừng quá”… 

Cô thường được trường giao phó công tác xã 
hội, tham gia văn nghệ và phát quà cho hội 
Khiếm Thị. Biểu diễn văn nghệ đi bằng xe 
trường, phải có cô giáo và một vị giám thị. 
Nhiều khi về khuya 11, 12 giờ và phải vào tới 
tận trong cùng ngõ hẻm. Cô và vị giám thị phải 
dẫn em học sinh đó vào tận nhà giao tận tay 

phụ huynh và xin lỗi vì sự trễ nãi, cô thấy cha 
mẹ các em đó an tâm và vui vẻ, cám ơn, cô vui. 

Đi biểu diễn văn nghệ và phát quà ở Hội Người 
Khiếm Thị, các em biết không, các cô chọn ra 
những khăn tay làm đẹp nhứt khéo nhứt trong 
các khăn tay các em đã học lớp của các cô dạy 
Nữ Công, để làm quà tặng cho những người 
thiếu may mắn đã bị tạo hóa cướp đi ánh sáng. 
Thương lắm các em ơi. Các em phát quà rồi 
ngồi kế bên từng người khơi chuyện hỏi thăm. 
Cô muốn các em thông cảm với những người 
trong cuộc, có những lúc họ nói chuyện với 
mình mà tay mân mê gói quà rồi mở ra cầm 
mân mê hỏi “cái khăn này tôi biết có nét thêu 
khéo quá nhưng không biết màu gì, xin nhờ em 
nói dùm”. Khi ra về, ngồi trên xe các em kể lại 
cảm xúc của các em như thế nào… 
Cô chỉ kể vài mẩu chuyện nhỏ. Thỉnh thoảng 
nhớ lại, sống lại những việc đã qua có vui có 
buồn. 

GS Như Mai

Cô Phạm Thị Nết 
Sau năm 1975 cô Phạm Thị Nết không còn 
dạy thể dục nữa, cô phải rời trường Gia Long 
và ra chợ Bến Thành mở sạp bán quần áo trẻ 
em. Nhưng vài năm sau cô cũng chuyển nghề 
khác và cũng gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng 
cô phải rời Sài gòn trở về quê mẹ ở Bình 
Dương ... Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cô 
vẫn vui, vẫn bình lặng, vẫn an nhiên tự tại với 
những gì mình có, vẫn hàng ngày cầu nguyện 
cho cuộc đời này vơi bớt nỗi khổ đau… 
Viết theo lời tâm sự của cô 
GL Lê thị Hơn 

Thư của Cô Phạm Thị Nết 

Thân gửi các em Gia 
Long, 
Cô là cô Nết, dạy Thể 
Dục. Xưa chắc là cô 
khó với các em lắm? 
Đừng buồn cô nhé vì 
qui luật là người lớn 
nào cũng muốn tỏ ra uy 
quyền với người nhỏ. 
Các em Gia Long xa 

quê hương chắc nhớ chuyện ngày xưa lắm, nhớ 
từng thầy cô mình thương cũng như sợ, còn các 
cô thì bây giờ người đã ra đi, người còn cũng 
già yếu, bệnh tật, quên mọi thứ, chỉ còn chờ 
ngày lấy quan ô… Ở Việt nam cô đã khổ mà 
nhìn thiên hạ còn nghèo hơn, muốn kiếm tiền 
cũng không còn sức, không còn điều kiện, chỉ 
biết ăn bám vào tình thương của ai đó… 

Cô có phước hơn nhiều vì cô còn các em 
nghĩ tới, hy sinh và giúp đỡ các cô, dù gia đình 
các em cũng cần sự giúp đỡ. Cô thấy các em 
còn thương thầy cô nhiều, vì có thương mới hi 
sinh cho nhau. Cô trân trọng sự hi sinh của các 
em và chỉ biết cầu nguyện… Cầu nguyện cho 
đại gia đình các em được mọi sự tốt lành, được 
bình an, được sum họp, hạnh phúc và sức khoẻ. 

Cho cô kính chúc ông bà, cha mẹ các em được 
khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, con cái biết yêu 
thương, ngoan hiền và thành đạt. 

Năm 2013 là lúc chúng ta hướng về các đấng tối 
cao: Chúa hay Phật để xin Hoà Bình.  
Một lần nữa cô cảm ơn các em rất nhiều và xin 
đừng quên nhau. 
GS Thể Dục- Phạm Thị Nết 
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GS PHẠM THỊ NHUNG 

Nhân dịp bạn Phi Nga từ Đức sang Paris 

chơi, Ngọc Mai rủ Hạnh và Phi Nga làm một 
chuyến thăm GS Phạm Thị Nhung. Chúng tôi 
chỉ dám xin Cô 1 giờ, từ 3 - 4 giờ chiều ngày 
Thứ Tư, 19/12. Cô vui vẻ nhận lời, nhưng nói 
liền, không phải từ 3g tới 4g  mà là từ 12g-15g. 
Cô sẽ mời các em ở lại ăn cơm với Cô. Chỉ một 
món thôi, Cô sẻ làm bún chả nướng lá lốt để 
đãi các em, có thế thầy trò mới có đủ thời gian 
để tâm tình. Ngọc Mai mừng quá – Vậy em sẽ 
làm thêm món Entrée và món Dessert. 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Đúng 12 giờ trưa, chuông reo, cửa mở, thầy trò 
tíu tít tay bắt, mặt mừng. Chậu hoa Phong Lan 
của Phi Nga ôm tới đang nở hoa và đầy nụ, Cô 
đem chưng ngay phòng khách để thầy trò chụp 
hình. Món foie gras của Ngọc Mai được khen 
là tuyệt hảo, món bún chả của Cô cũng được 
thầy trò chiếu cố tận tình. Bốn Thầy trò vừa 
thưởng thức món  ăn vừa trò chuyện không dứt. 

Cô Phạm thị Nhung dạy Việt văn chúng em 2 
năm liền Tam C1 và Nhị C1 (1971-1973) môn 
mà em (Hạnh) thích nhất. Khi nghĩ về Cô, 
trong em hiện ngay hình ảnh một khuôn mặt 
Tây phương, nước da trắng mịn, sống mũi cao, 
nhưng ánh mắt và nụ cười lại thật dịu, mang 
sắc thái Đông phương. Em vẫn không thể quên 
được hình ảnh những ngón tay dài của Cô nổi 
bật mỗi khi Cô viết bảng… 

Ngọc Mai xen vô: Hay khi hai bàn tay Cô khoa 
lên trong không trung hoặc đặt bên trái tim 
mình là những lúc Cô đang giảng bài say sưa 
với nhiều cảm xúc. 
Phi Nga: với những cử chỉ dễ thương, lời giảng 
sâu sắc, giọng nói truyền cảm, lôi cuốn ấy…Cô 
đã ru chúng em vào thế giới văn chương từ đó. 
Hạnh tiếp: Có lẽ Cô là người thầy đã cho 
chúng em những giây phút tuyệt vời và bình an 
nhất.  

Và cô đúng là người Thầy đã dạy chúng em 
“học nói”. Nhớ mãi lời Cô bảo: 
Tại sao  lại nói «chia vui»? niềm vui của người 
ta mà mình lại đòi chia, ai mà chịu?  

Chúng ta phải nói hay viết «góp vui» mới đúng 
và «chia buồn» mới phải… 
Thưa cô, hồi tưởng lại những năm tháng học 
dưới mái trường Gia Long được nghe cô giảng 
Kiều, em thấy mình như  sống trong mơ  
« Ngày xuân con én đưa thoi, 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi» 
(Nguyễn Du) 
Ngọc Mai chợt nhớ nhiệm vụ «phỏng vấn» do 
Ban Báo Chí Đại Hội GLTG kỳ VI nhờ nhóm 
GLC1-73 thực hiện, liền vào đề:  

- Thưa Cô, Cô vào dạy Gia Long từ hồi 
nào và trong trường hợp nào ạ? 

- Năm 1961, khi vừa tốt nghiệp xong 
khóa ĐHSP đầu tiên, Ban Việt Hán (1958-
61), Cô nhận được Sự vụ lệnh bổ nhiệm 
vào dạy GL. Sau 2 tháng làm việc, Cô 
được Bà Hiệu Trưởng Huỳnh Hữu Hội mời 
vào văn phòng nói chuyện. Bà hỏi: «Em là 
người Bắc, dạy ở Trưng Vương chắc hợp 
hơn? Nhưng ‘’qua’’ thấy em đỗ cao nên đã 
xin đích danh tên em về đây. Vậy sau mấy 
tháng dạy ở GL, em có hài lòng không?». 
Tất nhiên Cô trả lời ngay là Cô rất hài lòng, 
vì nữ sinh GL không những chăm học còn 
rất ngoan. 

Năm đầu Cô được giao phó dạy Việt văn ba lớp 
Đệ Tam và một lớp Đệ Tứ. Cô đã không phụ 
lòng tin cậy của bà Hiệu Trưởng. Lớp đệ Tứ 8 
của Cô năm ấy đi thi Trung học Đệ Nhất cấp có 
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8 em đậu Bình, làm xôn xao dư luận; vì theo 
Kim Yến, Hội trưởng HAHCNSGL Sydney Úc 
châu, "Đậu Bình năm 1962 không phải dễ.’’ 
Đầu năm thứ hai, Bà HT cùng mấy ông trên Bộ 
Giáo dục xuống thanh tra lớp. Liền sau đó, Cô 
được ”Đặc cách tranh thăng, lên trật”. Từ năm 
thứ ba trở đi, Cô được xếp dạy các lớp Đệ Nhị 
A, B, C và 1 Đệ Tam C. Đây là cái duyên để 
thầy trò chúng ta gặp nhau ? 

- Thưa Cô, Cô dạy tới bao giờ mới thôi ạ 
? Và lý do Cô đi Pháp?  

- Từ niên khóa1961-62 đến hết niên khóa 
1974 -75. Giữa tháng Tư 75, nhà trường ra lệnh 
đóng cửa nghỉ Hè sớm vì tình trạng chiến tranh 
mỗi ngày một gia tăng khốc liệt. Cuối tháng 
Tư, giữa lúc thế nước chông chênh, dân tình 
Saigon hoảng loạn vì bất kể ngày đêm, thành 
phố bị pháo kích vô tội vạ. Cô may mắn theo 
chân một người quen làm Thư ký tại Tòa Đại 
sứ Mỹ, đã đưa được 4 con tới đảo Guam lánh 
nạn. Ở Guam, Cô làm đơn xin Uỷ Hội Quốc Tế 
cho đi  Pháp để đoàn tụ gia đình, vì thầy 
Dzương đang Tu nghiệp tại đây. 

- Thưa Cô, từ khi Cô sang Pháp, theo 
Tiểu sử ghi trong cuốn Truyện Kiều và 
Tuổi Trẻ, Cô  đi học lại và đã lấy được 
Diplômes về Phonétique và Linguistique. 

- Đúng vậy, trong khi Thầy Dzương phải 
ở lại Marseille hơn 2 năm nữa để làm cho xong 
Luận án TS Quốc gia Khoa học Dược; Cô ở 
Paris gần gia đình bên ngoại để lo cho ba con 
lớn đi học và ở nhà trông con út mới 14 tháng. 
Ban ngày vất vả thì thôi, chớ đêm về Cô lại 
khóc nhớ Trường GL, nhớ lớp, nhớ học trò tha 
thiết. Vì thế, khi con nhỏ bắt đầu vào trường 
Mẫu Giáo (1977), Cô ghi tên ngay vào ĐH 
Sorbonne, Paris III, chọn môn Âm học và Ngữ 
học để bổ túc thêm cho nghề nghiệp chuyên 
môn, với hy vọng vài năm nữa VN sẽ thay đổi, 
mình trở về nước, vào dạy GL như xưa. Nhưng 
rồi tin tức quê nhà mỗi ngày một xấu hơn và 
phong trào người dân miền Nam liều chết vượt 
biển tìm tự do, đã cho Cô hiểu, chuyện trở về 
chỉ là một ảo vọng. 

Cô phải thực tế hơn, bắt đầu đi học vẽ khăn, vẽ 
áo theo kỹ thuật Peinture sur soie của Pháp để 
kiếm thêm phụ gia đình và trợ giúp họ hàng, 
bạn bè nơi quê nhà .   

Ngọc Mai: - Em ở trong Hội GL Paris nên rõ 
việc này và rất cảm động trước lòng nhân ái 
của Cô. Tuy chẳng giầu có gì nhưng Cô là 
người đầu tiên khởi xướng việc quyên góp từ 
một số GS và nữ sinh GL, gửi tiền về Sài gòn 
hằng năm, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp và các 
nhân viên trường còn ở lại, đang gặp lúc khó 
khăn. 

- Và thưa Cô, do cơ duyên nào Cô trở 
thành một nhà thuyết trình «nổi tiếng» ở 
Paris và còn đi thuyết trình văn học nhiều 
nơi trên thế giới? 

- Mọi việc xẩy ra thật khó mà tưởng 
tượng. Vào năm 1987, một cơ duyên bỗng 
tới, các em SV trong Hội Thư Viện Diên 
Hồng (mà 2 con lớn của Cô là thành viên), 
khi biết Cô là GS văn chương ở Gia Long, 
bèn xin Cô thuyết trình về Truyện Kiều của 
Nguyễn Du để các em hiểu rõ tác phẩm 
này? Cô vui vẻ nhận lời ngay… Nào hay 
khi vừa tới Hội trường của Thư viện, Cô 
hoảng hồn khi thấy một số quan khách lớn 
tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu (trong đó có 
vợ chồng GS Phạm Quỵ). Thì ra các em 
dán thông cáo ở Thư viện là có buổi nói 
chuyện của Cô với giới trẻ về Truyện Kiều 
của Nguyễn Du. Các cụ tới Thư viện mượn 
sách, biết được nên cũng «tò mò» đến 
nghe? Có mấy vị còn lên bàn chào Cô và 
giới thiệu với Cô, vị này là GS, vị kia là 
học giả, là văn, thi sĩ … đều là những nhân 
vật tên tuổi trong cộng đồng, làm Cô càng 
hoảng thêm. Cô ít giao thiệp, chỉ đọc báo 
nên có biết ai với ai đâu. Cô phải thưa ngay 
rằng đây chỉ là buổi nói chuyện dành riêng 
cho các em SV mà thôi, nay quí vị đã tới và 
muốn nghe thì xin ngồi ở những hàng ghế 
cuối, với tính cách bàng thính. 

Chẳng ngờ sau hai giờ Cô thuyết giảng về 
những điểm hay của truyện Kiều, các em có 
mặt (khoảng 70 em) hầu hết gật gù tỏ ra hiểu 
và thích thú. Nhưng Học giả Thái văn Kiểm và 
Thi sĩ Hồ Trọng Khôi đã lên xác định ngay với 
Cô - «Bài bà thuyết giảng hay lắm, cao lắm, 
nhưng phải giới trung niên trở lên mới thấm 
được, các cháu còn trẻ lại lớn lên ở xứ người 
làm sao hiểu nổi. Chúng tôi xin mời Bà đem 
những vấn đề như thế  thuyết trình cho các vị 
cao niên thưởng thức.». Cô đã vội từ chối  – 
«Không dám, không dám». Nhưng rồi “Tiếng 
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lành đồn xa…”, hết Hội này tới Hội kia gọi 
điện thoại mời Cô thuyết trình văn hóa. Nhất là 
cụ Thái văn Kiểm gọi điện thoại mấy lần để 
thuyết phục Cô. Biết không thể chối từ, Cô 
đành liều chấp nhận. 

Lần đầu tiên Cô chính thức ra mắt giới thính 
giả người lớn ở Paris cũng là bài thuyết trình 
“Truyện Kiều Của Nguyễn Du” (tất nhiên phải 
soạn lại kỹ hơn) vào năm 1988, do các Hội 
Làng Việt Nam, Gia Long Hải ngoại, Ái Hữu 
Trưng Vương và Hội Á Pháp cùng đứng tên tổ 
chức. 

Sau đó là “Chân Dung Người Phụ Nữ VN Xưa 
Qua Ca Dao”, thêm Hội Ái Hữu Marie-Curie 
và Văn Bút Âu Châu tham gia… Rồi Tỳ Bà 
Hành… Đặc biệt nhất là Ngày Văn Hóa Cộng 
Đồng (1991), có nhiều Hội như Hội AH Người 
Việt Cao Niên, Liên Hội Người Việt Quốc Gia 
Tự Do tại Pháp, Hội Y Giới VN Tự Do, Tổng 
Hội Thương Phế Binh VNCH v.v…có chân 
trong ban tổ chức. Hôm ấy Cô thuyết trình về 
đề tài “Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng 
Chương", đã được tán thưởng nồng nhiệt. Nhà 
Văn An Khê đã hết lời khen ngợi, cho đây là 
một buổi nói chuyện "xuất thần” của Cô. Cũng 
vì sự thành công này mà Cô được gia đình cụ 
Phạm Quỳnh nhất thiết mời thuyết trình cho 
Ngày Lễ 20-02-1992, Kỷ niệm 100 năm ngày 
sinh học giả Phạm Quỳnh (1892-1992), thay 
ông Phạm Trọng Nhân, cháu cụ, đau nặng. Bài 
thuyết trình hôm ấy Cô chọn chủ đề “Cô Kiều 
và Phạm Quỳnh”. Cô đã tận tâm, tận lực tìm ý 
nghĩa thầm kín mà Chủ nhiệm kiêm Chủ bút 
Phạm Quỳnh muốn nhắn gửi độc giả nơi bìa 
báo và qua những bài viết của cụ trong mấy 
trăm số Nam Phong, trong tập Di Cảo, trong 
những lá thư cụ gửi cho quan chức Pháp …để 
chứng minh lòng yêu nước tha thiết của vị học 
giả này trong bối cảnh lịch sử Pháp thuộc khó 
khăn và xã hội giao thời Mới – Cũ của đất 
nước, cốt giải đi cái án oan «phản quốc» mà 
những người mang danh «cách mạng» thời đó 
đã cố tình gán ghép cho cụ Phạm, người đã dầy 
công bảo tồn và phát huy văn hóa nước nhà, 
người đã chiếm công đầu trong việc gây dựng 
nền văn học mới cho dân tộc… Các vị hiện 
diện trong buổi lễ hôm đó hầu hết là những bậc 
trưởng lão, lắm vị phải chống gậy tới tham dự. 
Nhiều vị đã tới bắt tay khen ngợi, khích lệ, Cô 
cảm động quá! 

Những buổi thuyết trình về sau, cô hướng về 
mục đích phân tích đủ mọi cái hay cái đẹp 
trong Ca dao trữ tình và Ca dao trào lộng, 
trong truyện Kiều và Chinh Phụ Ngâm… 
thường do Hội Dược Sĩ Người Việt Hải Ngoại 
hay Hội Hành Thiện tổ chức… Gần nhất, tháng 
11 năm 2011 Cô thuyết trình về “Tiếng Đàn 
Thúy Kiểu”… Cô còn đi thuyết trình và ra mắt 
sách nhiều nơi có Hội GL trên thế giới, như 
Virginia (Miền đông Hoa kỳ), Garden-Grove 
(Nam CA), San- Jose, Sacramento (Bắc CA), 
Houston, Texas (Miền tây Hoa kỳ) hay tại 
Toronto (Canada), tại Sydney, Melbourne (Úc 
châu) để làm mối liên lạc giữa GL các nơi và 
tạo thêm hoàn cảnh cho các Hội GL mình góp 
phần sinh hoạt văn hóa trong các cộng đồng 
người Việt sở tại. 

Cô nhận lời thuyết trình là tự gánh lấy bao nỗi 
vất vả vào thân, nhưng đồng thời nó cũng đem 
lại cho Cô nhiều thích thú, nhờ sự tìm hiểu, nẩy 
sinh ra những khám phá mới. Nhất là Cô đã 
được nhiều cụ đón nhận như một người bạn tri 
kỷ vong niên. Những bài thuyết trình về văn 
học, văn hóa VN của Cô đã đem lại chút ấm 
lòng cho các vị trong lúc tuổi già phải sống 
cảnh tha hương. Còn với giới trẻ, Cô cũng tạo 
được chút ảnh hưởng, giúp các em thấy được 
cái hay, cái đẹp của văn chương, văn hóa dân 
tộc mà không quên cội nguồn. 

Như thế, các em đủ thấy, Cô đi thuyết trình 
không để tạo cái danh hão cho mình mà để tiếp 
tục cái lý tưởng, cái hoài bão của nghề Sư 
phạm mà Cô đã ấp ủ, cưu mang từ thưở thiếu 
thời. 

Hạnh: - Thưa Cô, do cơ hội nào Cô gặp và viết 
chung sách với Học giả Lê Hữu Mục? 

- Đúng là chuyện gì cũng có cái nhân 
duyên của nó. Hồi Cô mới vào dạy GL, GS 
Mục đưa SV ĐHSP đi thực tập vào đúng lớp 
Cô, yêu cầu Cô dạy mẫu để SV về rút kinh 
nghiệm. Đến khi ông làm Giám Đốc Nha Tu 
Nghiệp, bèn gửi giấy về trường mời đích danh 
Cô làm Giảng viên hai khóa Tu Nghiệp cho các 
GS Việt văn Đệ Nhất cấp (những vị chưa từng 
học trường Sư Phạm) từ Bến Hải tới Cà Mâu. 
Trước một ban giảng huấn toàn những nam 
nhân lớn tuổi, chức vị đáng nể như Nhà Báo, 
GS ĐH, Học giả, Văn Thi sĩ nổi tiếng … Cô sợ 
toát mồ hôi, vội lấy cớ chỉ có mình Cô là phụ 
nữ, lại còn quá trẻ, vào nghề chưa được mấy 
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năm để xin rút lui. Nhưng họ đâu có chịu, đòi 
Cô phải cho đề bài giảng ngay để BTC xếp 
chương trình. Các vị kia cho toàn những đề 
giảng cao siêu, to tát như Tam giáo trong văn 
chương Việt, Đường vào triết học VN hay Lịch 
sử báo chí Việt… Còn Cô, Cô đưa ra một đề tài 
giản dị nhất: Một phương pháp giảng văn, áp 
dụng vào bài từ khúc Tống Biệt của Tản Đà. 
Các học viên đều được phát mỗi người một một 
tờ giấy để ghi nhận xét và cho điểm Giảng 
viên. Thật không thể ngờ, hôm Cô đến Nha Tu 
Nghiệp lĩnh tiền, được vị Phó Giám Đốc bật mí 
cho biết, bài giảng của Cô đã được nhiều học 
viên cho điểm tối đa, họ đánh giá là có lợi ích 
thiết thực nhất cho nghề dạy học của họ. 

Cũng vì cái duyên mấy lần gặp gỡ ấy, nên dịp 
ông Mục ở Montreal sang Paris chơi, trọ nhà 
ông bà Dược sĩ Đặng Quốc Cơ, là những “fan” 
của Cô. Ông Mục hỏi thăm bạn xem có biết tin 
tức gì về GS Phạm thị Nhung không? thì được 
trả lởi ngay “Chị Nhung bây giờ diễn thuyết nổi 
tiếng ở Paris, ai mà không biế !” 
Sau đó, nhóm Cô đã họp mặt mấy lần, ông Mục 
thuyết phục Cô bằng được phải viết sách, 
không thì uổng quá! Đó là lý do cuốn “Truyện 
Kiều Và Tuổi Trẻ” do GS Lê Hữu Mục - GS 
Phạm Thị Nhung và Dược sĩ Đặng Quốc Cơ ra 
đời, lần đầu in năm 1998, lần hai năm 2001, và 
lần ba vừa tái bản 2011 (có sửa chữa và bổ 
túc). Hai lần đầu do Làng Văn in ấn và phát 
hành. Lần cuối do ông Đặng Quốc Cơ và Cô 
chung tiền đưa Làng Văn XB, tự phát hành với 
mục đích truyền bá văn hóa nên chỉ bán giá 
vốn, đủ trả tiền nhà in mà thôi. Nhờ các em 
hưởng ứng, số sách nay đã cạn. Nhiều nhóm 
đặt mua, rất tiếc Cô không còn đủ sách để cung 
cấp. 
Cuốn thứ hai, "Tiếng Nói Đoàn Thị Điểm 
Trong Chinh Phụ Ngâm khúc”, chỉ có Ông Lê 
Hữu Mục GS Chữ Nôm và Cô, Phạm Thị 
Nhung GS Quốc văn chấp bút; do Trung Tâm 
Việt Nam Học Montreal Canada ấn hành năm 
2001. Cuốn sách vừa đi một vòng ra mắt tại 
Mỹ, Canada và Paris đã hết sạch. Cho tới nay 
Cô vẫn ao ước sẽ có ngày được tái bản. 

Khi Thầy trò nhắc đến chuyện những tấm Huy 
Chương Vàng GL, Ngọc Mai vội nói: 

- Em cũng có một Bông MaiVàng GL. Hồi 
trước em đang học ở trường Bùì Thi Xuân Đà 
Lạt thì tới năm 1970 Mẹ em được lệnh thuyên 

chuyển từ Đà Lạt xuống Sài Gòn; em được 
chuyển theo vào học trường GL, lớp 10 C1 từ 
đấy. May mắn cho em được Trời phú cho một 
trí nhớ khá tốt nên học rất nhanh. Khi đi thi Tú 
Tài 1 em đậu hạng Bình, được trường thưởng 
cho một BMV , em trân quý nó lắm. Nhưng sau 
Mẹ bị bịnh khá nặng, em đã bán BMV để lo 
cho Mẹ, đưa Mẹ về Long Hải chữa bịnh rất 
thường xuyên. Năm Đệ Nhất em không còn 
tâm trí học nữa, vì muốn được gần Mẹ thật 
nhiều, nên kỳ thi Tú Tài II năm ấy em chỉ đậu 
Bình thứ, cũng là mừng quá rồi. 

Phi Nga tiếp :- Chính em là nhân chứng một 
chuyện về BMV cũng khá cảm động. Năm ấy, 
chúng em đã là sinh viên năm thứ nhất, có đứa 
đã biết tình yêu đã có bồ. Một cô bạn thân từ 
lớp Đệ Thất đến nhà em với một vẻ mặt bối rối, 
nói:"- Ê, mày đi với tao ra tiệm cầm đồ nhé". 
Hỏi ra mới biết, người yêu của cô bạn hai tháng 
rồi không nhận được trợ cấp của gia đình từ 
Trung gửi vào nên rất kẹt. Nhỏ bạn không có 
tiền giúp người yêu nên đành phải đi cầm một 
món đồ duy nhất bằng vàng mà cũng là vật mà 
nó yêu quý nhất: Bông Mai Vàng GL. Đi một 
mình thì nó sợ nên chạy đến rủ em đi cùng. Tới 
một tiệm cầm đồ trên đường Phan Thanh Giản, 
gần khúc Nguyễn Thiện Thuật, hai đứa bước 
vào và đưa vật mình muốn cầm ra. Bà chủ tiệm 
người miền Nam cũng có con gái học GL, bà 
biết giá trị của bông mai vàng này nên bà nhìn 
tụi em và nói: "Con giữ cái bông mai đi, cầm 
tiền này về lo công chuyện rồi chừng nào có 
tiền đem đến trả cho bác". Hai đứa cảm động 
lặng người, lí nhí cám ơn rồi ra về. Bông mai 
vàng đó đã giúp anh người yêu của bạn em tạm 
thoát cơn bĩ cực để học thành tài và hai bạn ấy 
đã sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ. 

Trên đường về Phi Nga và Ngọc Mai cảm thấy 
thật hạnh phúc. Mà sao thời gian ngồi với Cô đi 
nhanh quá, ai cũng nghĩ: đi về, để cô nghỉ. Thế 
mà… cứ vờ quên đi. Ngồi nghe và ngắm Cô kể 
chuyện kỷ niệm xưa khi học với Cô lại hiện về. 
Ôi! Thưa Cô, chúng em thấy mình may mắn 
quá, nhiều lần muốn thốt lên “Mình quá may 
mắn!” nhưng chỉ tự nói thầm vì đông người 
không dám lên tiếng. 

Kính thưa Cô Nhung, sau 40 năm xa cách, Cô 
vẫn không mấy thay đổi; chúng em lại vừa 
được trải qua một ngày thật thích thú và ấm áp 
bên cô. Chúng em xin cảm ơn Cô và chỉ còn
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 biết cầu xin ơn trên cho Thầy Cô được nhiều sức khỏe và luôn luôn sống trong an lạc 

Paris, ngày 20 Décembre 2012 
Ngọc Hạnh, Ngọc Mai, Phi Nga 

*Ngọc Mai chú thích thêm: Cô Phạm thị Nhung nay đã 76 tuổi, hiện sống thật êm đềm hạnh phúc
bên cạnh Thầy tại trung tâm Quận 13 Paris. Cô có 4 con, 4 dâu rể với 11 cháu nội, ngoại. Cô dành 
ngày Chủ nhật để họp mặt gia đình. 
Mỗi khi có GSGL hay học trò của Cô từ xa tới, Cô thường đề nghị tổ chức bữa cơm họp mặt ở nhà 
Cô để bạn bè, thầy trò có dịp gặp gỡ chung vui, chuyện trò, tâm tình bên nhau 

Đêm Biển lặng 
Sóng êm ru Trăng ngủ 

Gió thì thầm gọi ta báo tàn đêm 
Hiu hắt Sao Mai, rung ánh giục ngoài hiên 

Ta trở dậy 
Cùng Đất Trời lặng lẽ 

Nhón bàn chân cho nhịp đi khe khẽ 
Đá Sỏi hé nhìn ta bước mộng du 

Hạt Mốc vừa rơi hay Thời Gian nhắn nhủ  
Hay là Sương lưu luyến giã từ Đêm 
Sương ngấn lệ cho Đêm buồn bịn rịn. 

Hoa trở mình… 
Và Lá chợt xôn xao 

Đêm buông xuôi về lại cõi vô minh 
Khi vạn vật đang sắt se buốt lạnh 

Biển lung linh 
Trăng chao mình, quên sáng 

Con dơi buồn xoãi cánh trốn hừng đông 
Ta im hơi 

Nghe Thời Gian khơi động 
Đêm phai phôi 

trôi theo từng con sóng 
Trăng mờ tan 

thành khói tỏa mênh mang… 
Nén hơi thở nghe lời Đêm từ tạ 

Tiếng Thời Gian hay đấy tiếng lòng ta…  
Coles Bay tháng giêng năm 2010 
GTB-GL75 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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PHỎNG VẤN CÔ TUYẾT ANH 

Nhân dịp Đại Hội Gia Long Thế Giới 2013, cô 
Tuyết Anh, cựu Giáo Sư Gia Long đã ưu ái 
dành cho Nguyễn Thị Hạnh, cựu nữ sinh Gia 
Long (1966-1973), một phỏng vấn đặc biệt viết 
cho Đặc San Trăm Năm Áo Tím – Gia Long. 
Những tâm tình của cô đã được viết lại như 
sau.-------------------------------------------- 

Trăng Mãi Tròn Gương 

iết một bài tưởng niệm chị ấy. 

Sau khi thi đỗ Tú Tài II ban Toán, Cô Tuyết
Anh thi vào Cao Đẳng Sư Phạm (CĐSP) học 
Toán hai năm. Đây là năm chót của CĐSP, sau 
đó đổi thành Đại Học Sư Phạm 1 năm và 3 năm. 
Khi tốt nghiệp CĐSP khóa 1 Cô được USOM 
(nay là USAID) cấp học bổng qua Mỹ học thêm 
2 năm lấy bằng Cử Nhơn Toán (Bachelor of 
Science in Mathematics) và về dạy Toán cho 
các lớp Đệ Nhị Cấp ở Gia Long năm 1961. Đến 
năm 1963 cô theo gia đình đổi về Huế dạy Toán 
tại trường Nữ Trung Học Đồng Khánh. Cô toại 
nguyện với nghề nghiệp vì lúc còn học lớp 10 
Trung học Cô đã ước mơ làm cô giáo dạy Toán. 
Trong suốt cuộc đời làm giáo sư cô rất may mắn 
vì được dạy đúng môn mình được huấn luyện 

Trong thời gian 2 năm dạy ở GL nhằm lúc có 
phong trào Phụ Nữ Liên Đới do bà Nhu sáng 
lập, nhà trường đã chỉ định Cô cùng 1 số nữ 
giáo sư tham gia phong trào này. Tuy nhiên sau 
khi Cô đổi ra Huế dạy Cô không phải vào 
phong trào này nữa. Sau này Cô lại đổi về 
Saigon, cô Kim Chi là giáo sư Pháp văn ở GL 
được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng trường Nữ 
Trung Học Tổng Hợp Sương Nguyệt Anh đã 
mời Cô về dạy tại trường SNA từ năm 1972. 

Khi còn ở GL Cô dạy học vào buổi sáng nên 
phần đông các giáo sư dạy buổi sáng Cô đều 
quen biết. Tuy chỉ dạy hai năm ở GL nhưng Cô 
rất hãnh diện là giáo sư một trường nổi tiếng 
lớn nhất ở Việt Nam, các học sinh chăm học, 
ngoan hiền, đạo đức, biết kính trọng thương yêu 
thầy cô dù có những em không học với Cô vẫn 
xem Cô là cô giáo các em. 

Nói về kỷ niệm GL thì rất nhiều. Điều đáng ghi 
nhớ nhất là một chị học trò GL tên Nguyễn thị 
Hạnh (không phải Nguyễn Thị Hạnh phỏng vấn 
cô bài này). Năm đầu tiên Cô về dạy Toán chị 
Hạnh học lớp Đệ Tam B với Cô, chị xem Cô là 
thần tượng của chị ấy. Sau này nghe các bạn chị 

Hạnh kể Cô mới 
biết. Các nữ sinh nội 
trú trường GL 
thường chấm một 
giáo sư làm thần 
tượng của mình. Chị 
Hạnh chọn Cô. Sau 
khi tốt nghiệp Trung 
học chị Hạnh theo 
học Dược. Bẵng đi 
một thời gian Cô 
không liên lạc được 
với chị ấy. Mãi đến 

năm 1976 chị đến nhà thăm Cô trong bộ áo lam 
đi chân đất. Cô ra mở cửa thấy chị mà hai hàng 
nước mắt chảy dài không cầm được. Chị nói 
trước năm 1975 chị đã xuống tóc đi tu. Sau 
1975 Cộng sản đóng cửa các chùa đuổi sư ni 
tăng chúng về nhà không cho tu nữa... Sau này 
chùa chiền được mở lại, chị về tu ở chùa 
Thường Chiếu làm đệ tử của cô Thoại Lan và 
đã mất năm 2003. Trong Đặc san GL năm 2003 
Cô có v

Bạn thân nhất là cô Lệ Dung cùng dạy Toán với 
Cô. Nhà Cô ở Dakao, cô Lệ Dung ở Gia định. 
Cô còn nhớ nhà cô Lệ Dung trồng cây Quỳnh, 
hoa chỉ nở một đêm là tàn nên lúc hoa nở cô Lệ 
Dung rủ Cô qua nhà cô ấy thưởng hoa. Hai chị 
em thức suốt đêm xem từ lúc hoa nở đến khi 
hoa tàn mới chịu đi ngủ... 

Cô luôn khuyên nhủ các học sinh ráng chăm chỉ 
học hành sau này thành danh thành tài, có công 
ăn việc làm tốt giúp đời giúp mình nhất là 
không phụ lòng cha mẹ đã hi sinh biết bao khổ 
cực cho mình 

Năm 1978 gia đình Cô gồm 6 người (thầy cô và 
4 con Cô) vượt biên qua Mỹ. Chuyện vượt biển 
này cũng gian nan khổ cực tưởng cả gia đình 
làm mồi cho cá biển. May nhờ Phật Trời phù hộ 
cả gia đình Cô đều đến được 1 đảo nhỏ của Mã 
Lai sau 10 ngày 9 đêm lênh đênh trên biển cả. 
Tính đến nay Cô đã định cư ở Mỹ được 34 năm. 

Cô tưởng như không còn gặp lại bạn bè học 
sinh thân yêu, nhưng khi các ĐHGLTG được tổ 
chức, từ năm 2003, lần nào cũng có mặt Cô. 
Năm 2003 Cô qua Pháp dự ĐHGLTG, chị Ánh 
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Tuyết học Tóan với Cô năm 1962, nghe cô tính 
năm sau, 2004, Cô về VN chơi, chị liền liên lạc 
với các bạn còn ở VN cả thảy 20 chị đến khách 
sạn gặp Cô. Cho đến họ vẫn liên lạc với Cô và 
khi Cô có dịp về lại VN 2007, 2010 họ lại tổ 
chức gặp gỡ nhau. 

Năm 1978 Cô qua Mỹ học thêm ngành Thảo 
Chương viên Điện Toán (Computer 
Programmer) và làm ngành này cho đến khi về 
hưu năm 2001 Khi còn đi làm, Cô hằng mơ ước 
đến lúc về hưu Cô sẽ đi du lịch khắp thế giới. 
Vì vậy sau khi về hưu, nợ nần trả xong, không 
phải nuôi con nên Cô mới thong thả đi du lịch 
khắp thế giới từ 11 năm nay. Đời sống hiện giờ 

của Cô rất thoải mái, an nhàn sung sướng hạnh 
phúc. Có một điều sướng nhất là tuy Cô đã lớn 
tuổi (năm nay Cô đã 76 tuổi) nhưng sức khỏe 
Cô còn tốt, chưa còng lưng mỏi gối nên ai rủ đi 
đâu cũng có mặt Cô. Sau này đau yếu muốn đi 
đâu cũng không được lại tiếc. 

Cuối cùng Cô mong ước các học sinh GL lúc 
nào cũng nên đoàn kết thương yêu nhau, giúp 
đỡ lẫn nhau, đừng vì lòng ganh tị nói xấu nhau 
ghét nhau sinh ra mất hòa khí không tốt. Luôn 
luôn cố gắng giữ tiếng thơm cho trường GL 
mình. Tình GL lúc nào cũng đằm thắm bất diệt. 

Nguyễn Thị Hạnh GL 73 thực hiện
. 

Nhớ Cô Hiếu Hạnh và Cô Minh Nhựt 

Tôi nhớ Cô Hiếu Hạnh với bước đi nhẹ nhàng, thanh 
thoát, tưởng như không bao giờ cô hấp tấp vội vàng cả. 
Cô với mái tóc ngắn giọng nói rất nhỏ và ấm luôn cho 
học trò những lời khuyên chân tình nhất khi làm việc 
với cô. Nét tài hoa của một nghệ sĩ thể hiện rõ nhất ở 
bàn tay cô: những ngón thuôn dài trắng trẻo lướt nhanh 
trên bảng đen để phác họa những hình mẫu bay bướm 
trong các giờ hội họa của Cô. Từ cô chúng tôi không 
những học được kỹ thuật hội họa mà còn biết chấp nhận 
khiếm khuyết để vươn lên bằng nỗ lực của bản thân chớ 
không bằng sự ganh tỵ. 

Một hôm ở Frankfurt xa xôi, tôi đã xúc động bồi hồi khi 
nhìn ra được một bức tranh do chính tay Cô vẽ. Và hôm 
ấy cũng là ngày tôi biết được rằng Cô không còn nữa. 
Một nỗi nghẹn ngào không kềm giữ được, cố kềm nước 
mắt giữa chốn đông người… Cô ơi, chúng em cầu 
mong nơi xa xôi nào đó Cô vẫn an nhiên và thanh thoát 
như những ngày xưa huyền thoại… 

hỏ và kín đáo, sợ “người ta” ở ngoài hành lang nghe 

ng làm hổ danh nữ sinh Gia Long. Chúng ta hãy tưởng niệm về Cô 
nhất. 

Đào Bích Hồng - GL74 

*** 
Học trò Gia Long không ai có thể “thoát” được giờ vẽ của Cô Minh Nhựt và chắc chắn không thể nào 
quên dáng đi đặc biệt nghiêng về một bên của Cô. Có lẽ Cô Minh Nhựt và Cô Như Mai là hai vị giáo sư 
hiền nhất trường Gia Long. Hiền đến độ không bao giờ cô cho điểm thấp!!! Phải không các bạn? Ai vẽ tệ 
quá thì Cô bảo về vẽ lại, và nếu vẫn còn tệ Cô cũng cho trên trung bình. Hiền đến độ khi coi thi Lục Cá 
Nguyệt cả hai Cô (Cô Như Mai và Cô Minh Nhựt) đều không nỡ rầy học trò khi chúng tôi hỏi bài nhau. 
Hơn thế nữa các Cô còn bảo chúng tôi “hỏi nhỏ n
được, Cô sẽ bị mang tiếng… dễ dãi với các em!!!” 
Cô ơi, chẳng những Cô thương chúng em mà còn nuông chiều chúng em quá đáng. Đáp lại tình thương 
của Cô chúng em đã không “hư”, khô
với lòng quý thương và tôn kính 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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Mùa thu năm 2008, 
từ Úc về thăm quê 
hương Việt Nam tôi 
háo hức tìm về quê 
cũ nơi miền Bắc, 
thăm lại Sài Gòn với 
bao kỷ niệm cùng gia 
đình và bạn bè, và 
nhất là thăm lại 
trường cũ Gia Long. 

* * * 

Về đất Bắc để đi trên con đường làng với hai 
bên lũy tre xanh qua bờ ruộng thẳng tắp, lúa 
xanh rì với tà áo dài bay bay trong nắng chiều, 
khăn voan mỏng quàng vai phất phơ trong gió 
như thời tôi còn nhỏ mỗi lần theo ba me về 
thăm quê vào những ngày giỗ tết; để thăm lại 
phố phường với những cửa hiệu tuy nhỏ nhưng 
sang trọng  
có cửa kính, cửa chớp với dãy tủ kính sáng 
choang đèn điện, với những người bán hàng 
trong tà áo dài nói năng nhẹ nhàng lịch sự 
thanh tao; để đi dạo trên đường phố vắng lặng 
yên tĩnh sạch sẽ mà ngày xưa trước 1954 tôi đã 
cùng bạn bè thời thơ ấu đi qua; để được ăn lại 
những món ăn quê hương trên chính quê hương 
mình; để được một mình lang thang trên đường 
phố mùa thu ngập lá vàng, nhặt lá vàng rơi…; 
để nhìn lại căn nhà tôi đã sống với bao kỷ niệm 
đẹp thời thơ ấu, những đêm cuối cùng trước 
ngày di cư vào Nam, phố phường vắng lặng 
đến rợn người, hãi hùng mỗi khi nghe tiếng chó 
sủa về đêm. 
Nhưng mọi sự đã đổi thay… 

Đường vào làng tôi không còn lũy tre xanh hai 
bên, mà nay chỉ là con đường tráng nhựa gập 
ghềnh với những vũng nước sót lại sau cơn 
mưa, hoặc của những hàng quán bên đường hắt 
ra vô tội vạ, những thửa ruộng xanh rì thẳng tắp  
biến mất, thay vào đó là những nhà nhiều tầng 
đồ sộ bên cạnh những căn nhà cũ mốc meo 
thấp lè tè với 2, 3 gia đình sống chen chúc, với 
tiếng nói của những người lạ giọng lanh lảnh 
cao vút, tiếng nói không biết của địa phương 
nào đã tràn ngập Hà Nội, Hải Phòng sau năm 
1954. 

Không còn những cửa hiệu với những tủ kính 
sáng choang ngày xưa, mà hàng bán la liệt trên 
những sạp gỗ kéo thêm ra cả lề đường. Mùa thu  
vẫn với lá vàng rơi nhưng trên những con 
đường nhiều rác và vũng nước, xe cộ đông như 
mắc cửi, những chiếc xe hơi nhà nghênh ngang 
trên đường phố cạnh những đoàn xe hai bánh, 
xe đạp của công nhân đi làm. Giao thông tắc 
nghẽn, lề đường chật hẹp với bao hàng quán 
không còn chỗ chen chân, phải thận trọng kẻo 
vấp ngã thì còn đâu mơ mộng ngắm lá vàng. 

Căn nhà tôi sống cùng bố mẹ và anh chị em 
hoàn toàn mất dấu, chỉ thấy những công ty của 
người ngoại quốc trên khu phố đó. 

Trở lại Saigon, hòn ngọc Viễn Đông của những 
ngày xưa cũ, nay đã bị trầy trụa, sứt mẻ, bởi 
những người chủ mới của nó đã không biết gìn 
vàng giữ ngọc. Thiên nhiên bị phá hủy, thay 
vào đó là những vật vô tri, ngỗng giả, thiên nga 
giả, cây cối giả đứng bên giòng suối trông có 
vẻ nhân tạo với đường vào lát gạch hoặc xi 
măng, tạo nên những khu du lịch không thiên 
nhiên chút nào. 
Giao thông cũng tắc nghẽn, đường nào cũng 
đào lên để sửa, sửa mãi chưa chịu xong… 
Hàng quán cũng chiếm đầy lề đường với những 
gánh hàng vừa bán vừa chạy…  

Qua bên kia Nhà Bè bây giờ là quận 8, khu đất 
trước kia là ruộng, nay xây cất thành khu nhà 
cao cấp thiết kế theo phương tây với những biệt 
thự sang trọng, những resort đắt tiền của những 
đại gia. Khách sạn mọc lên như nấm khắp mọi 
nơi trong Saigon, những nhà mới xây nhiều 
tầng cao ngất, nghênh ngang, xen lẫn những 
căn nhà cũ kỹ trong phố, hoặc bên giòng sông 
đục ngầu. 

Trường học và bệnh viện thiếu trầm trọng so 
với dân số gia tăng gấp bội, có thêm vài trường 
và bệnh viện tư, với mục đích thương mại giá 
rất cao dành cho nhà giàu, dân nghèo đau ốm 
chen chúc trong bệnh viện công chật hẹp mạnh 
ai nấy sống. Đâu đâu tôi cũng thấy người xài 
tiền như nước, 5, 7 trăm đô la một bữa ăn trong 
những nhà hàng sang trọng, những khách sạn 
đắt tiền, hoặc trong những hộp đêm sáng chói. 
Và đâu đâu tôi cũng thấy những công nhân 
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viên chức sống chật vật với đồng lương cố 
định, nhỏ nhoi, những cụ già tóc bạc phơ còn 
phải đi bán vé số để sinh nhai, những trẻ em ăn 
mặc lem luốc, ánh mắt buồn xo trước cửa hiệu 
ăn, những người kiếm từng đồng bạc với những 
gánh hàng khiêm nhường mà tiếng rao như 
không còn hơi sức, buồn áo não trong đêm 
khuya, phản ảnh cuộc sống vô cùng  chênh 
lệch… 
 
Đường đến trường Gia Long từ chỗ tôi ở tạm 
đường Bùi Thị Xuân rất gần, nhưng tôi vẫn 
phải đón xe đi vì không qua được đường, dù 
đèn đỏ đoàn xe vẫn chạy như không có gì xảy 
ra. Tôi đứng lặng trước cổng trường cũng đến 
15 phút, sau bao nhiêu năm xa cách, tôi lại 
được nhìn lại mái trường xưa. Tuy sơn đã bạc 
màu loang lỗ vì có lẽ lâu không được tu bổ 
nhưng dáng vẻ trường vẫn uy nghi đồ sộ, với 
vòm cổng cao vút và chiếc đồng hồ quen thuộc 
ngày nào, chiếc đồng hồ mà những ngày còn đi 
học, tay vừa dắt xe đạp nối đuôi các bạn vào 
cổng trường trong khi mắt tôi cứ chăm chăm 
dán vào nó, vì chỉ sợ các bạn đi chậm trễ giờ, 
mặc dù tôi luôn trừ hao giờ nối đuôi nhau vào 
cổng sao cho tới lớp sớm 10 phút. 
Tôi muốn vào bên trong để đi lại trên cầu thang 
gỗ dẫn lên dãy lớp học ở phía Bà Huyện Thanh 
Quan mà các học trò nhỏ lúc nghịch ngợm 
thường nện chân thình thịch trên bậc thang để 
rồi bất chợt gặp những cô giám thị đi đằng sau 
lại cuống quít nhẹ nhàng. 
 
Tôi muốn sờ tay lên chiếc trống trường mà mỗi 
lần cúp điện tiếng trống lại thùng thùng thay 
tiếng chuông điện tưởng chừng như lệnh xuất 
quân trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Tôi 
muốn rờ từng trái mít trên cây trước phòng cô 
Hiệu Trưởng ngó ra mà mỗi lần có mít chín 
thường được thím Ba Ký xẻ ra cho phòng nhân 
viên thưởng thức và đôi lần tôi cũng được dùng 
ké.  
Tôi muốn đi bộ trên đại lộ Bonnard Gia Long 
với hai hàng cây bóng mát, con đường mà ngày 
còn đi học tôi thường đi dạo với bạn bè giờ ra 

chơi, và cũng thường mơ mộng nhìn ra từ lớp 
học bên tầng trệt phía Đoàn Thị Điểm trong giờ 
triết học, để rồi giật mình quay lại khi cả lớp ồ 
lên cười, bởi thầy giáo đang nhìn chăm chăm 
về phía tôi, kéo tôi về thực tại, con đường mà 
mỗi lần có lễ lạc, các học sinh xếp thành từng 
lớp đứng hai bên để chào đón quan khách và 
Giáo Sư đi ngang  đến khán đài hành lễ ở cuối 
đường, con đường đã để lại trong tôi nhiều rộn 
ràng xúc động, khi các em chợt cùng reo mừng 
tên cô giáo dạy lớp mình đi qua cùng đoàn 
quan khách… 
Cổng trường vẫn đóng kín mít, có lẽ vào hè, tôi 
vẫn chờ, định chờ cho có người nào đó đi ra để 
xin vào thăm trường chốc lát, nhưng vẫn không 
có ai. Mắt tôi chợt lại chạm phải tên trường 
mới mà nãy giờ tôi cố tránh né, lòng quặn thắt, 
đối diện với thực tại. 
 
Tôi bỏ ý định vào trường, lòng tự nhủ may quá 
không vào được bên trong, để không phải nhìn 
lại những đổi thay đã làm não lòng tôi từ những 
ngày còn trong nước chưa ra đi, để còn giữ 
được những kỷ niệm đẹp về trường những ngày 
xa xưa cũ… 
 
Thôi thì, về để nhìn lại quê hương, nhìn lại 
trường xưa cho đỡ nhớ, chứ bảo về để tìm kỷ 
niệm thì kỷ niệm còn đâu nữa mà tìm, bảo về 
để vui hưởng thì cũng đâu có gì để vui hưởng, 
mà cũng đâu yên lòng vui hưởng khi quanh 
mình còn bao cảnh đời đang chật vật khó 
khăn… 
 

*** 

Trời chiều, hắt những tia nắng yếu trên cổng 
trường, tôi đọc thầm hai câu thơ của Bà Huyện  
Thanh Quan trong bài “Thăng Long Thành 
Hoài Cổ” mà lòng buồn vời vợi… 
 

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” 

 
Sydney 2013 
GS Trần Thị Ninh 

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

Đoản văn về Giáo Sư Nguyễn Kim Hoàn 
 

Thầy Nguyễn Kim Hoàn dạy Lý Hóa, thời tôi học thầy được coi là công tử Bến Tre. Thầy dạy cho các lớp 
A là chính. Thầy rất vui nên chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm với những mẫu chuyện vui của thầy trong 
những lần đi chơi xa với thầy cô. 

Lê Thị Hơn –GL 73 
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Trăm năm cội mai vàng 

Đường cây dài in dấu 

Bướm trắng áo rợp trời 

Cánh thiên thần không phai. 

 

Hương tinh khiết xa bay 

Hoàng hoa tươi thế giới 

Tình ân sư vời vợi 

Như suối trong trên nguồn 

Như nắng soi giòng nước 

Đào tạo bao anh tài mười phương. 

Văn Mỹ-Tiên 

 

Một mái trường trăm năm 

Cổng uy nghi, vào ra chung sách vở 

Định đề Toán không đổi 

Vần thơ cổ còn vang, trong gió lộng. 

 

Vũ trụ thênh thang rộng 

Thầy trò cùng phiêu lưu 

Trong Lý Hóa nhiệm mầu 

Tuần hoàn, chuyển Vạn Vật bao la. 

Lâng lâng bài ca cũ 

Tranh sử đủ sắc màu 

Bông Mai vàng ưu ái 

Ghi nhớ những tháng ngày hồn nhiên. 
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Khi còn nhỏ, cô đã thích hình ảnh oai nghiêm 
của một cô giáo đứng trên bục giảng, tay cầm 
cây roi và đám học sinh phía dưới khoanh tay 
nể sợ. Và Cô ước mơ sau này thành cô giáo… 
 
Học tại trung học Marie Currie, cùng niên khóa 
với cô Huệ Khanh theo ban Modern (ban khoa 
học), cô Diệu Chước theo ban Cổ Điển (ban 
văn chương). Cô là học sinh giỏi của trường và 
sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi vào Đại 
Học Sư Phạm ban Pháp văn. Thời này Trường 
Sư Phạm Saigon đã thành Đại Học với chương 
trình  đào tạo giáo chức ba năm . 
 
Cô tốt nghiệp Đại Học với thứ hạng khá cao và 
đinh ninh sẽ được bổ nhiệm tại saigon. Nhưng 
Bộ Giáo Dục điều Cô về trung học Trịnh Hoài 
Đức ở Búng thuộc tỉnh Bình Dương .Thời gian 
sau đó, cô xin chuyển về trung học Gia Long 
và được bà hiệu trưởng Huỳnh Hữu Hội nhận, 
góp phần giúp ban ngoại ngữ thêm hùng hậu. 
 
Năm 1965 cô có học bổng đi du học tại Cộng 
Hòa Liên Bang Đức, Sau khi tốt nghiệp cô 
quay về trường Gia Long và ngoài môn Pháp 
văn cô dạy thêm môn Đức Ngữ tại trường Gia 
Long và Trung Tâm Văn Hóa Đức. 
 
Chúng tôi được may mắn học với cô hai năm 
đệ tam và đệ nhị và rất yêu quý cô. Cô rất 
thương học trò và có một cách giảng dạy rất 

hấp dẫn nên giờ của cô không nặng nề, căng 
thẳng dù học trò chúng tôi rất sợ ngữ pháp và 
văn phạm pháp văn vốn phức tạp và tương đối 
khó. Học với cô rất vui, giọng Nam của cô chất 
chứa một âm điệu reo vui vô cùng duyên dáng. 
Ngoài dạy kiến thức cô còn quan tâm lo lắng 
khuyên bảo học trò về đức hạnh như một người 
chị lớn. Tình yêu thương của cô được học trò 
cảm nhận và đón nhận một cách vô cùng trân 
trọng. 
 
Đặc điểm giọng nói chân chất hiền hòa, dễ 
thương đó cô vẫn còn giữ được đến hôm 
nay. Bốn mươi năm sau, khi chúng tôi trò 
chuyện với cô, chúng tôi luôn được những 
tràng cười thoải mái. Cô nói, cô kể chuyện gì 
chúng tôi cũng cảm thấy một sắc thái phấn 

chấn vui tươi, dù là chuyện về những khó khăn 
trong đời sống. 
 
Đầu năm 1975, cô là một trong hai giáo sư ở 
Saigon có học bổng đi tu nghiệp tại Cộng Hòa 
Liên Bang Đức trong sáu tháng. Không ngờ đó 
lại là chuyến đi ly cách gia đình một thời gian 
lâu và là một chuyến ly hương vĩnh viễn! Ngày 
miền Nam mất, cô hoang mang và cảm thấy cô 
đơn tột cùng nơi đất khách quê người! May 
mắn có quý nhân là các vị nữ tu tại München 
vùng Nam Đức cho cô ở trong cư xá nữ sinh 
viên và giúp cô xin tiếp trợ cấp cho đến năm 
1979, năm cô rời Đức sang Pháp đoàn tụ với 
gia đình. 
Khi sang Pháp, những bằng cấp tiếng Đức và 
tiếng Pháp của cô không cho cô cơ hội trở về 
nghề giáo nhưng giúp cô tìm được việc làm 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 
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Cô hiện sống với người chị là Cô Diệu Lan tại 
Paris. Niềm vui của cô là gặp lại học trò và học 
trò cũng tìm nhiều dịp thăm cô để được cười 
vui nghe cô kể chuyện. Khi ở cạnh bên cô cho 
chúng tôi một cảm giác thật êm ả, thật êm đềm, 
cùng thoải mái.                                
Cô vẫn nói cô rất nhút nhát rụt rè, khác hẳn cô 
Diệu Lan người chị lớn nhưng chúng tôi thấy 
cô y chang như câu nói "Tùy xứ tác chủ, lập xứ 
đắc chân" tạm dịch là ta vẫn là ta, làm chủ hoàn 
cảnh dù ở đâu dù xa xứ. Cô lúc nào cũng sống 
đấu tranh giữ y chang con người thật của mình 
và nói chuyện với cô chúng tôi vẫn thấy khả 

năng sư phạm, gieo hạt nhân văn của cô vẫn 
sống y xưa. Đôi khi câu chuyện cô kể nghe rất 
bình thường nhưng ngẫm nghĩ lại thấy đầy lạc 
quan, yêu đời dù rằng khi sống xa quê hương 
không phải lúc nào cũng như ý muốn, nhất là 
những cô giáo xuất sắc với bao nhiêu bằng cấp 
với biết bao kiến thức thâm sâu. 
 
Chúng tôi yêu quý cô của chúng tôi vô cùng 
tận. 
 
                                                                              

Phi Nga 12C1-GL73

 
***** 

 
Bồi hồi nhớ một thời gian đã qua. 
Nhớ trường xưa, thầy cô, bạn bè cũ bây giờ ra sao? 
Và nhớ nhất ngày gặp lại cô Diệu Chước ở nhà Mai. 
Dáng người bé nhỏ, nụ cười nhẹ e dè, kín đáo dịu dàng của cô không thay đổi, y như 40 năm trước. 
  
Cô thật hiền và rất thương yêu học trò, nhớ những bài văn phạm mà cô đã giảng dạy, những bài tập 
mà em sợ đến chết, ngờ đâu đã là ánh sáng cho em từ ngày đặt chân đến Paris, nhờ đó mà em đã 
tiến nhanh trong một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. 
  
Em luôn luôn ghi ơn. Cô ơi, xin cô nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất, và cô là một người 
thầy đáng kính nhất trong đời em, một người thầy rất ít nói về mình, giản dị, nhưng mỗi lần gặp cô 
thì sinh hoạt chung quanh thật ấm áp 

Đặng Thị Hạnh GL 73

Thầy Trịnh Văn Long  
 
Thầy Trịnh Văn Long dạy Sinh ngữ chính 

Anh Văn cho lớp C1 chúng tôi. còn dạy cả 

Sinh Vật cho ban A và Toán cho ban B. 

Thầy nghiêm nghị, rèn chúng tôi phát âm 

rất chuẩn vì thầy tốt nghiệp sau Đại Học ở 

Sydney University. Gần đây thầy qua Mỹ 

sống với con trai ở bang Florida nhưng thầy 

cũng thường về Việt nam. Thầy còn là thầy 

của con gái tôi vào những năm 95-96 ở 

trường Đại Học Sư Phạm khoa Anh Văn 

Lê Thị Hơn GL73 
 

Thầy Nguyễn Thanh Lương 
 
Thầy Nguyễn Thanh Lương, đúng như cái 

tên do cha mẹ đặt cho thầy. Thầy là một 

nhà giáo chân chính hiền lành, thầy rất ít 

nói. Thầy về trường Gia Long vào năm 

1972, dạy Anh Văn, sau đó thầy được đi 

tu nghiệp ở Singapore 

Lê Thị Hơn GL73 
 

 
Trăng Mãi Tròn Gương 
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Cô Diệu Lan 
Không được học với cô nhưng tôi có cơ duyên 
hạnh ngộ với cô rất nhiều lần, hầu như mỗi 
mùa đông khi tôi sang thăm gia đình tại Paris.

Trăng Mãi Tròn Gương 

Là chị cả trong một gia đình nhiều anh chị em, 
từ người cha là bác sỹ và người mẹ là hiệu 
trưởng cô được sự giáo dục kỹ lưỡng, khá cứng 
rắn từ thuở nhỏ. Vì muốn con không mất gốc 
tiếng Việt nên ba cô cho học tiểu học trường 
Việt. Lên trung học ba cô đưa con gái, lúc đó 
chưa có Marie Curie, vào Lycee Chasseloup-
Laubat. Xuất thân ngành y khoa, ông biết tầm 
quan trọng của tiếng Latin đối với ngôn ngữ 
Âu, nên ông ghi danh cho cô vào ban Cổ Điển 
(bây giờ là ban Văn Chương) có môn học rất 
khó này. Cô thư ký người Pháp khinh khỉnh, tỏ 
thái độ bất lịch sự như ngụ ý: "một ông An 
Nam mà dám ghi danh cho con gái học Latin?" 
Khi về nhà, ông gọi con gái ra và nói với cô 
rằng "nếu con là con của ba thì chuyện gì con 
cũng làm được". 

Ngày cô mới vào học, các cô đầm con cứ thấy 
cô bước chân vào lớp là họ chọc ghẹo, gọi tên 
cô là "L’ âne ", đồng âm với tên cô tiếng Pháp 
nghĩa là "con lừa". Cô làm thinh như không 
nghe. Đến khi làm bài kiểm tra, cô đạt điểm 
cao nhất và khi đó cô bèn nói to cho cả lớp 
nghe bằng một lối chơi chữ (Jeu de mots): "Il y 
en a qui sont plus bêtes que L’âne. Kể từ đó, 
các cô đầm thực dân đồng lớp không dám trêu 
chọc cô chúng ta nữa. Cô học rất dễ dàng và có 
một trí nhớ rất tốt. Khi đọc qua một lần là 
những trang sách in ngay vào đầu cô, cô lại rất 
khá môn Latin nên suốt thời trung học cô luôn 
là một trong những học trò đứng đầu lớp và 
lãnh nhiều phần thưởng. 

Biết khả năng con gái, ba cô đặt mua thêm sách 
từ Pháp, hay mượn sách từ thư viện hoặc thuê 
từ tiệm. Thậm chí còn cho phép cô thuê những 
pho truyện tàu và kiếm hiệp để coi thêm. 

Là chị cả, được người cha giáo dục kỹ cộng với 
sự thành công trong việc học, cô rất tự tin và 
dạn dĩ. Lúc đó cô trở nên cánh tay mặt của mẹ, 
thay cha và phụ mẹ chăm sóc gia đình. Sau khi 
tốt nghiệp trung học và lấy xong chứng chỉ dự 
bị văn khoa thì tình cờ qua cô Khuê (về sau là 
giáo sư Gia Long môn vạn vật) cô biết rằng 

ngành Sư Phạm có học bổng nên cô quyết định 
qua bên Sư Phạm. Năm cô vào Sư Phạm, 
Saigon chỉ mới có Cao Đẳng chương trình bốn 
năm chứ chưa có trường Đại Học, cô đã trực 
tiếp lý luận với Phó Giám Đốc trường về chứng 
chỉ dự bị văn khoa của cô, để vào thẳng năm 
thứ hai và từ đó cô theo học ban Pháp Văn bên 
sư phạm. 

Đỗ Thủ Khoa kỳ thi tốt nghiệp, không đợi Bộ 
Giáo Dục bổ nhiệm, cô tự đem đơn đến trường 
Gia Long xin gặp bà Hiệu Trưởng Huỳnh Hữu 
Hội và tự giới thiệu về mình. Thấy bằng cấp 
thủ khoa ban Pháp Văn và biết cô có kiến thức 
về Latin, bà Hiệu Trưởng nhận ngay. Từ đó cô 
Diệu Lan của chúng ta hiện diện tại trường cho 
đến ngày đi sang Pháp. 

Vừa mới ra trường, cô được bà Hiệu Trưởng 
xếp cho dạy ngay cấp lớp thi Tú Tài. Nhờ cô 
mà học trò Gia Long đã đậu và đậu có mention 
bình, ưu và tối ưu rất nhiều. 

Khi cô sang Pháp, nghe đồn học sinh Pháp 
không ngoan như học sinh Việt Nam. Lại thêm 
ngoại quốc mà đi dạy tiếng Pháp cho học sinh 
Pháp chắc chúng lại càng chọc phá nên cô làm 
việc tại trung tâm phân phối người đi săn sóc 
những vị cao niên tại Paris cho đến ngày cô về 
hưu. 

Năm nay cô chúng ta đã gần 80 nhưng trông cô 
khó ai đoán ra số tuổi. Da mặt cô mịn hồng và 
không có một nếp nhăn hay nám. Học trò vẫn 
trầm trồ khen cô đẹp và cô cho bí quyết mà cô 
được một bạn đồng nghiệp chỉ cho cô cách đây 
50 năm: đó là uống nước cam vắt và mật ong 
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Trăng Mãi Tròn Gương 

vào buổi sáng sớm, cô uống đều đặn hơn 50 
năm qua. Cô rất chú trọng việc bảo vệ sức khỏe 
bằng cách đi bộ, tập thể dục và luyện khí công. 

Khi học trò cũ đến thăm cô luôn nồng hậu tiếp 
đón và kể mọi chuyện về đời sống hiện tại, về 
chuyện trường và học trò Gia Long. Những lúc 
đó, cô như người chị lớn thoải mái kể cho các 
em nghe kinh nghiệm cuộc sống, nhân sinh 
quan và ban cho các em những lời khuyên quý 
báu. Cô tin khoa Tử vi và nó báo cho cô rằng 

cô có cung bằng hữu. Vì thế cô luôn gặp may 
và quới nhân của Cô là từ bạn bè. 

Chúng ta, học trò Gia Long may mắn lớn khi 
có cô giáo Diệu Lan. Nói sao cho hết lòng biết 
ơn cô và vô cùng quý mến cô của những học 
trò Gia Long. Xin cô nhận nơi đây tình yêu của 
chúng em đối với cô, một cô giáo thật xuất sắc 
của ngôi trường Nữ Trung Học Gia Long 

Phi Nga 12C1-GL73

Cô Phạm Ngọc Điệp 

Tôi vẫn chưa quên 

Tôi vì hoàn cảnh nên học dở dang vào giữa lớp 11C1 và rời trường Gia 
Long trước các bạn tôi một năm, nhưng cho đến nay trong ký ức tôi 
không bao giờ  phai mờ hình ảnh những người thầy của tôi và các bạn 
cùng lớp. 
Tôi nhớ nhiều nhất là Cô Phạm Ngọc Điệp, giáo sư Anh văn, dạy môn 
sinh ngữ chính cho lớp chúng tôi. Cô dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt 
ngắn gọn. Bao nhiêu năm cô vẫn quần tây, áo sơ mi ngắn tay, cô nhanh 
nhẹn và xoay người thoăn thoắt trên bục giảng. Cô phát âm tiếng Anh 
rất rõ, miệng cô tròn và to theo từng chữ để dạy cho chúng tôi đọc và 
nói lưu loát. 

Sau bao nỗi thăng trầm của cuộc sống thầy trò gặp lại nhau mừng lắm, thương  lắm, tôi xem cô 
như mẹ. Cô hiểu chúng tôi và cô luôn luôn dặn dò:  
”Con gái Gia Long  nhớ  chiều chồng  để gia đình yên ả, nghe con!”  
“Lòng bao dung trong sáng bao giờ cũng mang lại niềm an lạc thật sự cho cuộc đời, đừng quên 
nghe con!” 
Căn nhà nhỏ xinh xinh của cô trên vách có treo chữ Tâm, do nhà thư pháp Trụ Vũ  viết bằng 
Hán tự có hình tượng trái tim như tấm lòng của cô đối với mọi người. Cô sống nhàn nhã, thanh 
bạch và vui tươi. Tôi không thấy cô giận hờn hay phiền lụy ai bao giờ mà với cô 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời … 
(thơ Tôn Nữ Hỷ Khương) 

đã in sâu trong lòng cô. 

Mỗi lần gặp cô tôi chạy vội đến, ôm cô thật chặt, dúi mặt vào ngực cô để được cô xoa đầu và 
dạy dỗ. Với cô tôi vẫn là đứa học trò bé nhỏ ngày nào. Con yêu cô lắm, cô có biết không? 
Ngôi trường Gia Long là mái nhà đầm ấm thuở áo trắng học trò của tôi. Thầy Cô Gia Long là 
những người tôi rất kính yêu vì đã trao cho tôi hành trang kiến thức và nhân cách vào đời. Tôi 
vẫn chưa quên bây giờ và sẽ nhớ mãi đến tận mai sau. 

Lê Thị Hơn GL73 
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Cô Nguyễn Thị Huệ Khanh 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Không được học với cô nhưng có cơ duyên với cô 
rất nhiều, với tôi đây là một cô giáo rất gần gủi học 
trò. Cô rất trẻ trung, xinh đẹp từ tánh tình đến sắc 
diện. Cô tiếp xúc với học trò như một người chị lớn 
và sẵn sàng bật mí tất cả khi được hỏi: Bài viết dưới 
đây dựa trên bài phỏng vấn cô của báo Viễn Đông 
(Cali) kết hợp với nhũng tâm tình khi tôi gặp cô 
tháng 8 năm 2012 tại Đức. 

Cô Nguyễn Thị Huệ Khanh dạy Gia Long gần trọn 
thập niên 1960 rồi về Đại Học Sư Phạm. Cô sang 
Hoa Kỳ du học năm 1958-1960. Năm 1962-1963 cô 
sang Anh. Đến 1973, cô trở lại Hoa Kỳ tu nghiệp. 
Đầu năm 1974, dù có lời khuyên đừng hồi hương 
của những người bạn Mỹ, cô vẫn về lại VN. Đến 
năm 1978 cô vượt biên sang Mỹ. 

Chỉ 6 tuần lễ sau khi định cư tại Quận Cam, cô đã 
làm Giáo Sư trường trung học thuộc học khu 
Huntington Beach và dạy ở đó suốt 25 năm. Cô 
cũng phụ trách các lớp ESL tại trường Đại học cộng 
đồng Santa Ana và chưong trình Continuing 
Education của Santa Ana College. 

Sau ngày về hưu không dạy trung học thuộc Học 
khu Huntington Beach, cô tiếp tục dạy tiếng Anh 
cho các lớp luyện thi nhập tịch Hoa Kỳ tại Hội 
Cộng Đồng người Việt ở Quận Cam. 

Cô và thầy rất nặng lòng với các tử sĩ, phế binh 
trong nước. Năm 2008, thầy cô tặng 2,500 USD để 
trùng tu 50 ngôi mộ chiến sĩ VNCH. Năm 2009, cô 
gửi tặng 10,000 USD  trùng tu mộ chiến sĩ ở Nghĩa 
trang Biên Hòa, chưa kể  

tiền trợ cấp cho thương phế binh, người già nghèo 
khổ, trẻ mồ côi và cấp học bổng cho một số học 
sinh ở một số trường trung học Cam Ranh. Đến nay 
thầy cô vẫn tiếp tục những công việc từ thiện đó. 
Cô vẫn tiếp tục giảng dạy, vừa để giúp đồng bào 
sớm nhập tịch Mỹ, vừa có tiền để làm thiện nguyện.  

Hiện cô cộng tác với hội ROHINI BELIEF 
INTERNATIONAL mà hội trưởng là một cựu nữ 
sinh Gia Long. Cô hiện đang cư ngụ tại Fountain 
Valley, tiểu bang California. 

Cô là cựu nữ sinh Marie Curie cùng lớp với cô Diệu 
Chước, dưới cô Diệu Lan một lớp. Ngày nay tại 
Hoa Kỳ ngoài Anh Văn cô còn dạy Pháp Văn, tiếng 
Tây Ban Nha và đảm nhận luôn lớp tiếng Việt. 
Theo Cô, ở Mỹ nhờ đầy đủ dụng cụ và sách vở, 
việc dạy học dễ hơn. Tuy không phải là người bản 
xứ nhưng giáo sư VN sẽ không gặp khó khăn với 
học trò Mỹ vì có trình độ cao, kiến thức rộng và khả 
năng sư phạm vững.Việc thay đổi hoàn cảnh sống, 
theo cô, người phụ nữ VN vốn tôn trọng đạo đức 
Đông Phương nhưng khi hội nhập vào nền văn 
minh Âu Mỹ thì không gặp khó khăn đối nghịch 
nào giữa hai nền đạo lý. 

Làm vợ và làm mẹ trong một gia đình, cô Huệ 
Khanh nhắn nhủ đến chúng ta: 

"Dầu người phụ nữ thành công đến đâu, có địa vị, 
sắc đẹp, nhà cao cửa rộng... muốn có hạnh phúc 
với chồng, hay bạn trai, người yêu thì phải tỏ ra tôn 
trọng người đó. Dù thua mình nhiều thứ nhưng ít 
nhất họ cũng có cái giỏi hơn mình. Có kính nể mới 
có tình yêu lâu dài. Cần nhất là đừng làm họ bị 
chạm tự ái. Mình tôn trọng họ, nói năng nhỏ nhẹ thì 
họ sẽ càng vui lòng chiều chuộng, thương mình. 
Cuộc sống bao giờ cũng hai chiều: cho đi, nhận lại. 
Phụ nữ lúc nên tỏ lòng khiêm nhường, săn sóc 
chồng con…. 

Còn đàn ông thì phải biết thương vợ chứ không thể 
“chồng chúa vợ tôi” được. Nhất là mình ở một 
nước có nhân bản như Mỹ đây, chồng phải tôn 
trọng nguời phối ngẫu của mình. Vả lại, với những 
người đàn ông qua Mỹ lúc đã lớn tuổi, thì cơ hội 
làm tiền không dễ như các bà đồng lứa. Vì thế, các 
bà càng nên thận trọng trong việc đối xử với chồng 
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mình. Người đàn bà khôn ngoan muốn có hạnh 
phúc thì nói gì cũng “vâng dạ, thưa anh” một cách 
ngon lành. Càng mềm mỏng thì chính ra là mình 
"muốn gì được nấy". Tôi vẫn phải tập tính khiêm 
nhường như thế. 

Bí quyết để có được những đứa con ngoan là đừng 
chỉ trích nó. Cứ chê bai nó hoài khiến nó mất tự tin, 
sẽ xa lánh mình. Tôi cũng phải học hỏi nhiều trong 
v

Lời khuyên của cô là kim chỉ nam cho các học trò 
GL, chúng em sẽ noi gương cô và giữ gìn mái ấm 
gia đình VN trên quê hương thứ hai này. 

(Phi Nga trích bài bài phỏng vấn của báo Viễn 
Đông và phỏng vấn trực tiếp cô tháng 8/2012 khi cô 
sang Đức 

iệc dạy dỗ các con của mình." 

Giáo S

ọc. Ngoài tài viết truyện ngắn, hồi ký, cô còn dịch 

ư Hoàng Quỳnh Hoa 

Tình cờ đọc truyện ngắn “Thuở ấy” của Cô Hoàng Quỳnh Hoa, em 

quyết định tìm hiểu về Cô và biết được Cô là Giáo Sư Gia Long thì em 

càng thích thú. Văn phong dí dỏm duyên dáng của cô lôi cuốn em tìm 

thêm các bài khác để đ

sách, khảo cứu về đạo Phật. 

Cuốn Tái Sinh ở Phương Tây do Thái Hà Books xuất bản và tái bản năm 

2012; Cuốn Cộng Nghiệp Biệt Nghiệp, Đông Phương xuất bản. Cô còn 

khảo cứu về nhân quả luân hồi, bệnh nghiệp ở xã hội Tây phương. Có 

thể tra cứu các tác phẩm của cô qua art2all.net. Xin trân trọng giới thiệu 

đến quý thầy cô và các bạn. 

Cô sinh trưởng ở Huế. Xong trung học cô vào Sàigòn vì hồi đó Huế chưa có đại học. Khi học Luật 

ỳ. Năm 1965 được đề nghị dạy Đại Học nhưng cô từ chối  

a Dr. 
Marge Rieder nói về tái sinh tập thể có nhan đề "Cộng nghiệp - Biệ ới viết xong 
(bản thảo) tuyển tập về Hàn Mạc Tử và những nghi vấn về mối tình đầu của ông. Cuốn sách sẽ có 
phụ lục nói về giai thoại "Thương Thương + Hàn Mạc Tử." Sách sẽ được in trong năm nay. 

Phi Nga GL73 

thì cô dạy bán thời gian môn Việt Văn và Sử Địa ở Gia Long. Cô thi vào Đại Học Sư Phạm và tốt 
nghiệp ban Anh Văn năm 1961 cô về dạy Gia Long (đệ nhị và đệ nhất). Năm 1963 cô được học 
bổng Fulbright học cao học ở Hoa K
để trở lại làm cô giáo Gia Long cho đến cuối năm 1967 thì đi Mỹ lại và trở thành refugee từ sau 
biến cố Mậu Thân. Vì không định ở luôn nên cô không vào quốc tịch cho đến tháng 3, 1975 cô 
mới trở nên công dân của Hoa Kỳ. 
 Cô làm việc cho Bộ Ngoại Giao một thời gian, sau đó làm việc cho VN Research Bureau của Bộ 
Quốc Phòng cho đến khi office đóng cửa vào 30/4 75! Sau này cô dạy học và đã nghỉ hưu từ 
2007. Vì hai trường cô học ở Huế (Đồng Khánh và Quốc học) xin bài cho đặc san mỗi năm nên cô 
hay viết hồi ký. Gia Long các nơi cũng yêu cầu gởi bài nên cô lại viết về trường GL. Tờ đặc san 
của chùa mỗi năm ra ba kỳ cũng hối thúc cô viết bài và nhờ vậy cô tóm lược các sách tiếng Anh 
về luân hồi, nhân quả gửi cho đặc san. Năm 2010 cô dịch cuốn "Reborn in the West" của Vicki 
Mackenzie, một phóng viên người Anh. Năm 2011 cô dịch cuốn "Mission to Millboro" củ

t nghiệp”. Cô m
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Kính  tặng Giáo Sư Huỳnh Thị Hoa 
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i mở hiền 
ành.  

g 
ó gì đặc biệt vậy mà sao lòng tôi cũng chan  

 đậm đà hương 

ng mẹ về chợ… 

Khi bắt đầu làm đặc san, đêm đêm thức khuya
làm việc tôi thường “chat” với BN hoặc NT. 
Chúng tôi viết những câu bông đùa, bỡn cợt 
nhau… để thấy lòng ấm áp và rộn vui vì nghĩ 
rằng mình đang cùng “ngồi lại” với nhau để 
người thì lo báo chí, người lo du lịch hoặc tổ 
chức,…, tất cả đều đang hướng về Đại Hội Gia 
Long Thế Giới lần thứ VI, kỷ niệm 100 năm 
thành lập trường. Tôi đã được chia sẻ niềm vui 
và sự mệt nhọc với những bạn “đồng hành 
trong đêm” có cùng mục đích. 

Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, có lẽ vì 
công việc nhiều và gấp, chúng tôi “mạnh ai nấy 
làm”. Không ai “lý” đến ai nữa. Tôi vẫn miệt 
mài phần việc của mình nhưng buồn và cô độc. 
Cho đến một hôm tôi nhận được bài viết của 

Giáo Sư Huỳnh Thị 
Hoa nhờ đánh máy dấu 
tiếng Việt dùm Cô. 
Hồi trung học tôi 
không có diễm phúc 
làm học trò Cô nhưng 
tôi biết Cô vì dáng 
người xinh xắn, nét 
mặt luôn tươi vui với 
nụ cười cở
l

Bắt đầu từ hôm đó, tôi và Cô viết mail thường 
xuyên cho nhau. Đêm đêm tôi làm việc với cảm 
giác có Cô bên tôi. Thỉnh thoảng liếc nhìn mail 
box thấy có thư Cô là tôi vội đọc và trả lời 
ngay. Chỉ vài phút sau là tôi nhận được vài 
giòng “reply”… Tôi nghe ấm áp và hứng khởi 
với những lời khuyến khích hoặc góp ý ngắn 
gọn hay những tư liệu Cô dành cho các bài viết 
của tôi. Quý giá nhất là những tấm ảnh xa xưa 
về Gia Long Cô còn giữ lại từ thời là nữ sinh 
Áo Tím, Cô đều lần lượt gửi cho tôi… Đến khi 
phải đi ngủ thì tôi viết “Thưa Cô em đi ngủ, 
nhưng Cô cứ “mail” cho em nhé, mai em đọc”. 
Sáng hôm sau tôi lật đật check mail bằng 
iphone cho lẹ, đến độ “anh xã” tôi phải kêu lên 
“em bệnh thiệt rồi, bệnh ghiền đọc mail!!” Tôi 
cười cười không nói. Dù có hôm thơ Cô khôn
c

chứa niềm vui, phần 
điểm tâm buổi sáng 
sao
vị. 
Có hai lần “giao 
lưu” của chúng tôi 
tạm ngưng. Lần đầu 
tôi đi holiday. Khi 
trở về nhà tôi viết 
ngay cho Cô “Cô 

ơi, em về rồi, Cô tiếp tục gửi hình và mail cho 
em nhé Cô.” Hệt như trẻ con khoe mình mới đi 
chơi về. Sau đó đến phiên cô vắng nhà. Tôi thấp 
thỏm trông chờ… Cứ gửi thư “thăm chừng” 
xem Cô về hay chưa với cảm giác thơ dại ngày 
nào mo

Cũng có lần tôi tưởng Cô giận tôi. Chả là vì sau 
khi viết xong một bài cùng với một tài liệu quý 
giá Cô cho, tôi vội vàng gửi bài viết đến Cô 
xem trước. Cô gửi thư yêu cầu tôi “lấy” tên Cô 
ra khỏi bài viết. Đêm đó tôi buồn lắm, nghĩ rằng 
mình trình bày không khéo hay viết điều gì thất 
thố với Cô. Về sau biết được nguyên nhân tôi 
mới yên tâm: chỉ vì Cô không muốn “xuất hiện” 
nhiều mà thôi. Tôi càng quý và kính mến Cô 
hơn vì tính khiêm nhường, không thích phô 
trương của Cô. Cũng có lúc Cô đùa rằng “Cô lỡ 
phóng lao với em rồi nên phải theo lao, thôi thì 
cái gì cô có cô “cho” em hết đó”. Vì vậy tôi 
được cả một kho tàng hình ảnh Gia Long xưa 
quý giá.   

Bây giờ phần việc của tôi về Đặc San đã vào 
giai đoạn chót. Vậy mà cứ mỗi khi tôi gặp khó 
khăn, ngõ ý nhờ Cô giúp thì hầu như Cô đều 
thỏa mãn được yêu cầu của tôi. Mà lạ lắm, 
nhiều khi Cô chỉ nhắc lại chuyện xưa hay kể 
một giai thoại ngộ nghĩnh nào đó, gần như 
không liên quan đến điều đang làm tôi đau đầu, 
thế mà đọc xong thư Cô, tôi tỉnh người ra và 
nhìn thấu được gút mắc của vấn đề một cách rõ 
ràng. 

Cô ơi, mấy chục năm rồi em đã quên mất cảm 
giác được Thầy Cô chăm chút. Nay nhờ Cô mà 
em có được những phút giây sống lại tuổi hoa 
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mộng ngày nào. Em đã tìm lại được những cảm 
giác ngây ngây lo lắng, sợ Cô Giáo thân yêu 
của mình phật ý. Và cũng rộn ràng vui mừng 
một cách hồn nhiên chỉ vì sự khích lệ và tin 
tưởng của Cô Giáo đối với mình. Dễ gì ở tuổi 
này mà em còn có cơ hội tận hưởng cảm xúc 
ngọt ngào thời mới vào trung học… 

Áo tím kiêu sa ươm đầy mơ mộng 
Sáng tinh mai rộn rã bước đến trường 
Vạt nắng hồng tô điểm bóng dáng em 
Quanh bè bạn bao tiếng cười vang vọng... 

Sân trường vẫn hàng cây cao xanh ngát 
Lá ngập ngừng rơi nhẹ vướng chân em 
Hồn trong sáng dịu dàng qua ánh mắt 
Góp yên vui bên sách vở bạn hiền... 

Tan trường về áo tím ngẩn ngơ bay 
Gieo vấn vương, xao xuyến biết bao ngày 
Em vô tư má hồng đào e thẹn 
Lời tình kia chưa muốn hẹn cùng ai... 

Rồi Xuân sang bên ngàn hoa đua nở 
Cánh phượng Hè lưu luyến phút chia tay  
Thu trở lại Gia Long tà áo tím 
Mùa Đông buồn hiu hắt chút niềm riêng...  

Thuở học trò yêu dấu bỗng qua mau 
Áo tím năm xưa giờ đã phai màu 

Em sang sông lìa xa phương trời cũ 
Kỷ niệm ngọc ngà sưởi ấm đời nhau.. 

Quỳnh Anh  
   Sydney 3/2012 

Những bài viết của em nếu có một ít giá trị thì 
phần lớn là nhờ Cô đã giúp em về mặt tinh thần 
một cách kỳ diệu. Cô ơi, ngày xưa em không có 
duyên may được học với Cô, nhưng có lẽ em đã 
làm một điều gì đó rất tốt cho học trò của em 
nên bây giờ em được ban thưởng bằng sự trìu 
mến và ưu ái của Cô. Nếu cuộc đời mỗi người 
đều có một “quới nhân” trợ giúp thì Cô chính là 
“quới nhân” thương kính của em. Vậy mình 
“hẹn” kiếp sau em sẽ là “học trò thiệt” của Cô 
nhé, mà phải là Thầy-Trò trong một ngôi trường 
hệt như Gia Long mình thời ấy. Còn bây giờ, 
ước gì Cô sang dự Đại Hội GLTG kỳ VI với 
chúng em… Như vậy em sẽ được gặp lại Cô, để 
Cô biết mặt em, sẽ cười nói với em thực sự chứ 
không phải chỉ qua email hằng đêm mong đợi.   

Sydney, tháng 5 năm 2013 
Dương Thanh-Bình GL75 

HÃY TẬN HƯỞNG HẠNH PHÚC 

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh 
phúc đến từ hành động của chính ta. 
Happiness is not something ready-made. It 
comes from your own action 

Mỗi ngày khi thức dậy, bạn hãy nghĩ rằng 
hôm nay tôi may mắn còn sống, tôi có cuộc 
sống con người quí giá, tôi sẽ không phí phạm 
cuộc sống này 
Everyday, think as you wake up, today I am 
fortunate to be alive, I have a precious human 
life, I am not going to waste it 

Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì 
bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời 
Remember that not getting what you want is 
sometimes a wonderful stroke of luck 

DAILA LAMA 

Trăng Mãi Tròn Gương 
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Kim Giao và tôi vào dạy Gia Long cùng năm 
cùng dạy xuất chiều nên dễ quen nhau. Kim 
Giao dạy Việt văn tôi dạy Toán, mỗi tuần vài 
buổi, thường hẹn nhau đi ciné, đi dạo phố Lê 
Lợi mua sách, mua lụa Hồng hoa loại mới may 
áo dài; hôm nào có giờ dạy trùng thì chờ gặp 
bên ngoài phòng hội giáo sư trò chuyện cho tự 
do. 
 
Tôi được dạy môn Toán ưa thích, hợp khả năng 
nhưng với học trò Gia Long có tiếng học giỏi 
tôi phải chuẩn bị kỹ để dạy hào hứng cho học 
trò thích và có cảm tình với mình. Kim Giao thì 
khác. Kim Giao chiếm được cảm tình nồng 
nhiệt của học trò ngay khi vào lớp vì theo bước 
chân cô có hương hoa ngây ngất tỏa ra làm xao 
động tâm trí học trò vì cô là một trường hợp 
đặc biệt hiếm có, cô là cô giáo đẹp. 
 
Kim Giao rất xinh đẹp: dáng người thon thả, da 
trắng mịn màng, tóc xanh mướt hơi bổng bềnh 
buông ngang thắt lưng, khuôn mặt trái xoan 
thanh tú, mắt sáng môi tươi miệng xinh mũi 
đẹp ai thấy đều muốn nhìn lâu. Tuy vậy Kim 
Giao rất tự nhiên chân tình, không điệu bộ kiểu 
cách, không phấn son chải chuốt nên càng trẻ 
trung duyên dáng. 
 
Kim Giao vào lớp nào cũng có nhiều học trò 
gần như quên thực tại giờ học Việt văn, ngồi đó 
say mê chăm chú nhìn cô giáo xinh đẹp của 
mình như bị thôi miên, xem cô là hình mẫu ước 
mơ của mình mà sinh lo ra dệt mộng. Thành ra 
trong khi Kim Giao giảng bài thì nhiều trò  

 
không chú ý nghe cứ mãi nhìn cô say đắm. 
Những đôi mắt đó tựa như những ánh đèn pin 
bất động chỉa lâu vào mục tiêu làm cô khó chịu 
nhưng cô chỉ phản ứng lại bằng lời than phiền 
trong giờ chơi "Bực chi lạ! Nhiều đứa chẳng 
chịu ghi bài gì cả, ngồi nhìn mình phát 
ngượng!" 
 
Tuy vậy điều này không bất thường, đó cũng 
tương tự thái độ học trò đối với các chị học 
xuất sáng được cả trường chọn đóng Trưng trắc 
Trưng Nhị trong lễ Hai Bà Trưng hằng năm. 
Kim Giao hẳn là vui mừng hãnh diện được là 
người đẹp, được yêu mến ngưỡng mộ, chỉ khi 
quá đáng mới bực mình khó chịu. Nhưng học 
trò đâu chỉ có nhìn thôi mà còn nhớ nhung 
mộng mị trằn trọc thao thức khổ sở vì nhan sắc 
cô giáo, rồi không dằn được cảm xúc để nó tràn 
ra giấy thành thư tình ướt át gửi cho cô. Kim 
Giao nhận được hai thư như thế từ hai cô học 
trò ở hai lớp khác nhau: một thư viết sau bài 
Luận đầu tiên làm tại lớp và một thư viết trên 
giấy pelure bỏ vào bì mới, to, đẹp, trao tận tay 
cô khi cô vừa ra khỏi lớp. 
 
Các thư này quá bất thường và bất ngờ làm cô 
giáo trẻ bối rối, không muốn dạy các lớp đó 
nữa mà không dám nói ra, phải chọn cách im 
lặng. Nhưng đâu dễ gặp người đẹp được lâu, 
chưa hết năm học, Kim Giao đã lên xe hoa theo 
chồng bỏ học trò. 
    
Những cô bé học trò từng say mê mộng mị 
nhan sắc cô giáo mình nay dẫu ngoài sáu mươi 
chắc không quên những kỷ niệm xưa xa lắc. 
 
GS Dương thi Hòa  
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HOW OLD ARE YOU? 

Age is quality of life, 

If you have left your dreams behind,  

If you no longer look ahead, 

If your ambitious fires are dead, 

Then you are old,  

But if from your life you take the 

best, 

And if in life you keep in the jest, 

If love you hold, 

No matter how the years go by, 

No matter how the time flies, 

You are not old. 

BẠN BAO NHIÊU TUỔI RỒI? 

Tuổi tác là đặc trưng của đời người, 

Nếu ước mơ  bạn đã tạm quên  rồi, 

Bạn chẳng còn muốn tiến xa hơn nữa, 

Mồi tham vọng cũng đã  tàn đốm lửa, 

Thì bạn ơi! Đã già rồi bạn ạ, 

Nếu trong đời bạn đạt được thành quả,  

Và Bạn luôn biết sống với vui cười, 

Vẫn luyến lưu gắn bó với mọi người, 

Thì xá gì năm tháng đã dần trôi, 

Mặc thời gian cất cánh tung trời,  

Hãy còn trẻ, chưa già đâu bạn ạ ! 

GS Khoa Nghi dịch 

VINH DANH THẦY HÒANG HUYÊN 

Năm tôi học lớp 12, môn toán do thầy Hoàng Huyên đảm nhiệm. Tuy là ban 
toán nhưng với tài giảng dạy một cách đơn giản, dễ hiểu của thầy, chúng tôi 
cảm thấy giờ toán là giờ giải lao, giải trí, rất nhẹ nhàng và đầy thú vị. Mặc 
dù có nhiều giờ toán nhưng chúng tôi vẫn trông cho mau đến giờ của thầy. 
Cám ơn thầy đã cho chúng em những « giờ ra chơi » thoải mái và bổ ích. Xin 
thầy nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của chúng em. 

Hà Đại GL77 
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Chuyện kể thêm cho vui của cô Như Tuyết. 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Hồi xưa dạy Toán ở trường Gia-Long, tôi được 
học sinh thương mến, vì lớp học không khô 
khan, và tôi cũng không "hét ra lửa" như các 
giáo sư Toán (thường bị đề án)! 

Tôi muốn các em giỏi Toán, thông minh, ganh 
đua nhau học, nhưng vui mà học, chứ không 
"sợ" mà "phải học".Học sinh của tôi đã chứng 
nghiệm điều này, phải không các em? Đến nay 
gặp lại, các em vẫn còn nhắc đến những buổi 
làm Toán "chạy" khi xưa. Rất vui và sôi động! 

Sau khi kết thúc bài giảng, đến phần làm Toán 
áp dụng. Tôi ra đề bài, nhưng chỉ chấm 10 em 
đem lên đầu tiên. Các em phải làm thật 
"nhanh", và dĩ nhiên phải "đúng"! Mấy em đầu, 
sẽ được tròn số điểm 20 (khi xưa cho 
điểm20/20). Các em sau, tùy theo chậm hơn 
nhiều ít, sẽ được 19, 18 ...Thế là các em đua 
nhau "chạy"! Em nào giỏi, sẽ gom được nhiều 
điểm 20… Và Thầy-Trò đều vui! 

Có lúc được thư thả một chút, để thay đổi 
không khí, tôi cũng đọc rồi viết ra 
cho các em bài thơ, kể truyện cô thôn nữ "tính 
tiền chợ" với chồng.  
Chắc nhiều người trong chúng ta cũng biết bài 
thơ này : 

Chàng: Một quan tiền tốt mang đi 

Nàng mua những gì mà tính chẳng ra? 

Nàng: Thoạt tiên mua ba tiền gà 

Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu 
Trở lại mua sáu đồng cau 
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng 
Có gì mà tính chẳng thông? 
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi 
Ba mươi đồng mật chàng ơi 
Hai mươi đồng rượu, ba mươi đồng vàng 
Hai chén nước mắm rõ ràng 

Hai bẩy mười bốn kẻo chàng hồ nghi 
Hai mươi mốt đồng bột nấu chè 
Mười đồng nải chuối chẵn thì một quan. 

Nghe cô nói thế, "chàng" có thể hết "hồ nghi". 
Nhưng mọi người đã "thông" chưa? 
Đọc bài thơ, nhiều người lớn còn chưa hiểu rõ, 
huống gì các em!?! Cái gì mà: đã "quan", 
"tiền", lại còn "đồng"!?! Là sao!?! 
Cũng may! Tôi sinh trưởng ở ngoài Bắc, nhưng 
cuối năm 1946, chạy loạn về Quê Nội ở Thanh-
Hóa sống 4 năm ở đó, nên hiểu được bài thơ 
này. 
Dân chúng ở đây tiêu tiền giấy, lại tiêu cả tiền 
"đồng" nữa ! Tiền này bằng đồng đúc, có lỗ 
vuông, in niên hiệu vua trên đó, thí dụ : Gia-
Long nguyên niên, Minh-Mạng tứ niên... 
1 quan tiền đồng = 600 đồng tiền 
1 quan = 10 "tiền" (đơn vị tiền tệ) = 1/10 quan 
1 "tiền" = 60 đồng tiền. 
Tiền còn có tiền "tốt", tiền "xấu" nữa ! 
Tiền tốt (như chồng cô thôn nữ nói trên đưa 
cho cô), là còn mới, còn đẹp, còn nguyên vẹn, 
(giống như giấy bạc mới). Tiền "xấu" là tiền đã 
cũ, xứt mẻ, xấu xí... (giống như giấy bạc rách 
vậy). 
"Phu quân" đưa một quan tiền "tốt" cho "nàng" 
đi chợ, nên mua những gì, nàng phải "tính 
toán" cho phân minh! Vậy chúng ta hãy giúp cô 
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trình bầy rõ cho "chàng": (tính riêng "tiền" và 
"đồng"). Bắt đầu viết ra nhé 

1. "Tiền":
Thoạt tiên, cô mua:3 tiền (gà) 
sau, mua:             1,5 tiền (gạo nếp) 
tiếp theo, mua:    1,5 tiền (thịt) 
rồi, mua:             1,5 tiền (gạo tẻ) 
________________________ 
Cộng lại:            7,5 tiền 

2) "Đồng":
cô mua, trước sau: 3 đồng (trầu) 

6 đồng (cau) 
10 đồng (rau) 
6 đồng (chè) = trà 
30 đồng (mật) 
20 đồng (rượu) 
30 đồng (vàng mã) 
14 đồng (nước mắm) 
21 đồng (bột) 
10 đồng (chuối) 

__________________________________ 
Cộng lại:            150 đồng = 2,5 "tiền" 

Tính tổng cộng (cả hai thứ: "tiền" & "đồng"): 
7,5  tiền 
2,5  tiền 
________________ 
10 tiền = 1 quan 

May quá! rõ rồi! (có Gia-Long) cô thôn nữ 
thanh thỏa được khoản tiền đi chợ với  
"phu quân" của "nàng" rồi! Congratulations!!! 
Giỏi Toán cũng có ích chứ! phải không ạ? 

Đỗ Thị Như-Tuyết 

Cãi nhau 

Ừ trăng khuyết đã ngàn xưa 
Ừ mây rồi cũng đổ mưa ngang trời 

Cuộc chơi bày sẵn xin mời 
Vắt cho cạn kiệt những lời oan khiên 

Chữ thơm tho chữ muộn phiền 
Nỗi đau rồi vẫn còn nguyên trong ngoài 

Nguyễn Nhật Thanh 
GL75 
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Đôi điều về Sắc Phong  
các Thành Hoàng làng Bát Tràng 

Kính tặng đồng tộc, đồng hương 
Nhân ngày giỗ Tổ họ Trần Đồng Tâm năm 2012

Trăng Mãi Tròn Gương 

Sau 60 năm xa quê, năm 2007, khi đã nghỉ
hưu, tôi mới có dịp cùng vợ, con về ở tại làng 
40 ngày, thăm họ hàng làng xóm, viếng phần 
mộ tổ tiên, tôn tạo lại nhà thờ của gia đình, dự 
lễ giỗ Tổ Họ, dự Hội Làng. Tôi hết sức vui 
mừng khi thấy làng Bát Tràng vẫn giữ vẹn 
thuần phong, mỹ tục của một làng nghề truyền 
thống, một làng văn hiến của trấn Kinh Bắc 
lừng danh từ thời phong kiến xa xưa. 

Ông Từ của Làng là Nguyễn Văn Hương, một 
hậu duệ của họ Nguyễn Ninh Tràng, dòng họ 
đã có mặt đầu tiên trên mảnh đất mang tên làng 
Bát Tràng cổ. Tôi hết sức tự hào khi được biết 
“linh hồn”của làng là 44 đạo Sắc Phong của 
các vị vua triều Hậu Lê, triều Nguyễn Quang 
Trung, Nguyễn Gia Long phong cho lục vị 
Thành Hoàng là Lưu Thiên Tử Đại Vương, Lã 
Đệ Tam Hoàng Thái Hậu Đại Vương, Bạch Mã 
Đại Vương, Phan Đại Tướng Quân Đại Vương, 
Hộ Quốc Đại Vương, Cai Minh Tự Đại 
Vương. Dù trải qua bao dâu bể, vẫn được Làng 
giữ gìn nguyên trạng. Do đó, khi được ông các 
ông đại diện Làng đến nhà ngỏ lời, tôi đã 
không quản tài hèn, sức mọn , mạnh dạn nhận 
việc phiên âm dịch nghĩa các Sắc Phong. 

Sau khi đã làm lễ lục vị Thành Hoàng, chúng 
tôi gồm Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Tiến Vị, 
Phạm Văn Hoà, Phạm Huy Thanh, Trần Thế 
Xương đã trực tiếp lo việc phiên âm, dịch 
nghĩa 44 đạo Sắc Phong trên, với sự yểm trợ 
của các vị chức sắc khác trong Làng. Thật là ý 

nghĩa. Nếu trước đây khoảng 600 năm, Tổ tiên 
các họ Nguyễn Ninh Tràng, Vương, Lê, Trần, 
Phạm, Nguyễn chúng tôi đã lập nên làng Bát 
Tràng cổ, khai khoa cho làng Bát Tràng, thì 
nay hậu duệ của các Cụ lại chung lưng, đâu cật 
phiên dịch Sắc Phong Lục vị Thành hoàng của 
Làng… 

Ông Nguyễn Văn Hương và các vị hữu trách 
đã thỉnh các đạo Sắc Phong từ két sắt ra trao 
tận tay chúng tôi. Tại đình làng chúng tôi sắp 
xếp các đạo Sắc Phong theo tên từng vị Thành 
Hoàng, và theo ngày tháng từ xưa nhất đến gần 
đây nhất, rồi tôi thận trọng, chậm rãi đọc hai 
lần âm các đạo Sắc Phong, để hai ông Phạm 
Huy Thanh, Nguyễn Tiến Vị cùng ghi chép và 
dò lại cẩn thận. Khi có chữ nào còn nghi ngờ 
về cách đọc âm ông Phạm Xuân Hoà giúp 
chúng tôi tra cứu hết tự điển này đến tự điển 
khác. Sau đó, hằng đêm, vào lúc nửa khuya, 
khi thân, tâm thanh tịnh nhất, sau khi vào nhà 
thờ của gia đình, thắp hương khấn thân phụ tôi 
(là Trần Thế Thụy, Tú tài Hán học hai khoa thi 
Hương 1909, 1915, người đã dạy tôi chữ Hán 
từ năm 1942 đến 1947) rồi ra giữa sân nhà 
vọng về hướng đình làng, vái lạy Thành Hoàng 
làng, xin các Vị phù hộ, độ trì cho tôi, chỉ qua 
bản phiên âm đang có được, dịch “tín, đạt, 
nhã“ các đạo Sắc Phong trên (vì đã là Sắc 
Phong của Thành Hoàng làng thì không một ai 
được phép mang ra khỏi đình làng). Khi đã 
dịch xong, chúng tôi làm lễ bái tạ Thành 
Hoàng. Chúng tôi chụp ảnh và ghi trên đĩa CD 
các đạo Sắc Phong trên. Khi về tới Sài Gòn, 
các con cháu tôi dùng photoshop chỉnh sửa lại 

hình ảnh các đạo 
Sắc Phong, in ra 
hình đen trắng 
và hình màu. 
Nhờ đó tôi mới 
có hình ảnh 
nguyên bản các 
đạo Sắc Phong, 
cũng như có đủ 
thì giờ, sách vở 
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ắc 
hong trên 

y 25 tháng 7 niên hiệu 
hải Định thứ 9 (1924). 

hữ 
Sắc mệnh chi bảo“ khắc theo lối chữ “Lệ“. 

cuối Sắc 
hong nêu rõ điều nhà Vua 

Đoạn ca ngợi phẩm hạnh các vị Thành 
Hoàng: vừa có nét chung vừa có nét riêng .Cụ 
thể:  

tra cứu, hiệu đính, nhuận sắc lại bản dịch và 
đích thân tôi đánh máy lại bằng vi tính, lập 
Bảng thống kê, rút ra đôi điều về 44 đạo S
P

Về niên đại: xưa nhất là Sắc Phong đề ngày 
8/8 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (1767) và gần 
nhất là Sắc Phong đề ngà
K

Về hình thức: chỉ có một đạo Sắc Phong bị hơi 
sờn mép, còn lại tất cả đều nguyên trạng như 
xưa. Các Sắc Phong đều viết trên loại giấy đặc 
biệt, khổ lớn, hình chữ nhật, dầy và dai, có hoa 
văn rồng mây tuyệt đẹp mang phong cách của 
mỗi đời vua, mỗi triều đại. Trừ vài Sắc Phong 
niên hiệu Bảo Hưng triều Quang Trung, tất cả 
các Sắc Phong còn lại, chữ Hán viết rất đẹp, 
theo lối chữ chân, kiểu phồn thể, không có dấu 
chấm câu, áp dụng đúng phép “đài“ (cách viết 
chữ nhô lên đầu dòng) của thời phong kiến, 
mỗi dòng thường viết 15 chữ. Riêng chữ “sắc“ 
được tách ra thành một hàng. Cuối đạo Sắc 
Phong có ghi niên hiệu của vị Vua và ngày 
tháng phong tặng (nhiều đạo Sắc Phong ngày, 
tháng còn được viết bằng chữ số kép) và có áp 
ấn son ở trên. Trong lòng ấn có khắc bốn c
“

Về nội dung: các Sắc Phong đều có bố cục gần 
giống nhau. Mở đầu, nêu các “mỹ tự“mà vị 
Thành Hoàng trước đây đã được phong tặng. 
Kế đó, là một đoạn văn viết theo thể “tứ lục“ 
(cứ một câu bốn chữ lại đến một câu sáu chữ), 
ca ngợi phẩm hạnh của vị Thành Hoàng được 
phong tặng. Sau đó nêu lý do phong tặng. Cuối 
cùng, là các “mỹ tự“ hiện tại mà vị Thành 
Hoàng có được. Cuối đạo Sắc Phong là hai chữ 
“Cố sắc“ (Nên có sắc này. nếu là Sắc Phong 
của triều Hậu Lê, triều Nguyễn Quang Trung) 
hoặc hai chữ “Khâm tai“ 
(Kình vậy thay, nếu là Sắc 
Phong triều Nguyễn Gia 
Long). Riêng phần đầu các 
đạo Sắc Phong của triều 
Nguyễn Gia Long còn nói rõ 
Sắc Phong gửi cho làng Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, tỉnh 
Bắc Ninh, phần 
P
mong mỏi ở Thần. 

Một sắc phong thời vua Khải Định (1924)1 

Với “Lưu Thiên Tử Đại Vương thì “Mây nâng 
điềm lạ, rồng hiện thần hoá, sông phía bắc một 
phương trời yên định, xóm làng hiển rõ an 
lành, thịnh vượng, công giúp đỡ lớn lao rủ 
xuống bao điều tốt lành, trời phương nam 
nhiều đời vững vàng, nước nhà thịnh vượng, 

rời, gắng 

h mẽ biết 

ng xâm lược khiến núi sông rạng 

t nước, 

mạnh mẽ, tôn vinh, sức âm phù giúp đỡ tốt 
tươi, thực rất linh thiên, công nghiệp rạng rỡ 
đáng nêu rõ trong bài sách mạn “ 
Với “ Lã Đệ Tam Hoàng Thái Hậu Đại Vương “ 
thì “Chí bền vàng đá, tiết sánh băng sương, 
vẹn đức của đất, ban điều phải khiến nhân dân 
sống đúng khuôn mẫu, nương uy của t
sức phù trì vận nước dài lâu, sáng nghiệp cả 
thiêng liêng, vững công lao thần thánh , hiển 
rõ thứ bậc, dương phép tắc thờ cúng, 
Với “Bạch Mã Đại Vương“thì “Chính khí đất 
bắc, thanh danh nước Nam như mây lành ngày 
tốt trời, chói chang, ngất ngưởng giữ gìn, ngăn 
chặn một phương, từng nhận búa vàng, cờ tiết 
trắng, một dạ chống kẻ lấn áp, mạn
bao, giúp giập muôn dặm, tên tuổi lớn lao đã 
rỡ ràng trong sử sách, phẩm trật vinh quang 
đã ghi rõ trong bài văn sách mạnh“. 
Với “Phan Đại Tướng Quân Đại Vương“ thì “Là 
khí thiêng núi sông giáng trần, thực là trời sinh 
đức độ, là dũng sĩ hiên ngang trấn giữ một 
vùng, chố
rỡ, công lao hiển hách chói ngời, vòi vọi đã 
rõ ràng, đáng long trọng khen tặng, biểu 
dương“. 
Với “Triệu Phù Hộ Quốc Đại Vương“ thì: 
“đất đai thai nghén đức tốt, núi non un đúc 
khí thiêng, ngăn hoạn nạn, trừ tai ương, 
mạnh thay sự sáng suốt cao cả, xung vào 
lực lượng chống xâm lược, bảo vệ đấ

1 http://dantri.com.vn/van-hoa/phat-hien-36-sac-phong-
tai-nha-tho-ho-phan-598702.htm 
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thánh, non sông muôn thuở vững âu 

ia phong”; 

;  

vì nước nhà 

o thờ phụng, chính gặp Đại khánh tứ
ần của Trẫm, ban bảo chiếu này, ban ân 

ng-Lã Hậu của Trung 
oa xa xưa. Nếu thế thì chữ “Thiên tử” và 

thuở vững 
u vàng”. Hoá ra, nhân thần hay thiên thần đều 

 sau 
ày có “Phạm Văn Tráng ngày thứ bẩy, 12 

ỏ tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn”. 

Tự hào biết mấy,  làng Bát Tràng của chúng ta. 

GS Trần Thế Xương 

được phong tặng công lao, ngầm phù trì những 
chuyện lớn lao, diệu kỳ, đem đến điều vui 
mừng lớn lao, hiện rõ sự an lạc.  
Với “Cai Minh Tự Đại Vương“ thì: “đất thai 
nghén sự tốt lành, trời un đúc khí tinh anh, 
giúp dân ngầm chuyển oai thần, xóm làng bốn 
mùa thời tiết điều hoà tốt đẹp, giúp nước rộng 
ban ơn 
vàng,duy trì giúp đỡ sự thuần cẩn, thích hợp 
với phép tắc cử hành lễ khen ngợi phong 
tặng“.  
Đoạn  nêu lý do phong tặng của các Sắc 
Phong đều mang dấu ấn của Vua. Cụ thể như:  
Nếu là niên hiệu Cảnh Hưng thì “vị vua kế 
nghiệp đã được tiến phong, Vương vị đã định, 
triều đình đã lập,Tông xã vững vàng, cơ đồ lớn 
lao, lễ có nghi thức đăng trật, nên g
Nếu là niên hiệu Chiêu Thống thì: “vì ngầm 
giúp cơ đồ hoàng gia, khôi phục chính quyền, lễ có 
nghi thức đăng trật, nên gia phong“
Nếu là niên hiệu Quang Trung thì “vì ngầm 
giúp dư đồ Hoàng gia thu về một mối, lễ có nghi 
thức đăng trật nên gia phong”;  
Nếu là niên hiệu Bảo Hưng thì:” 
phong khí sáng sủa, định đô Bắc Hà, lập kỷ 
nguyên mới, ban hành chính lệnh, lễ có nghi 
thức đăng trật , nên gia phong “ ;  
Nếu là niên hiệu Tự Đức thì: “nay Trẫm nối 
nghiệp cả, vâng mệnh Trời sáng suốt, xa tưởng 
tới sự tốt lành của Thần đáng gia tặng;“ 
Nếu là niên hiệu Khải Định thì “nay gặp ngày 
thọ của Vua, được đội ơn ban cấp Sắc Phong, 
chuẩn ch
tu
nhân lễ đăng trật long trọng, xác nhận gia 
phong“ 

Từ nội dung các Sắc Phong ta có thể rút ra đôi 
điều. Trước hết là “Lưu Thiên Tử Đại Vương 
và Lã Đệ Tam Hoàng Thái Hậu Đại Vương“ 
có phải là Lưu Bang và Lã Hậu của nhà Tiền 
Hán bên Tàu hay không. Theo thiển ý của tôi 
thì có lẽ Lưu Thiên Tử trong Sắc Phong không 
phải là Lưu Bang và Lã Đệ Tam Hoàng Thái 
Hậu không phải là Lã Hậu. Vì trước hết: đã là 
Thiên Tử rồi thì sao lại còn là Đại Vương. 
Ngoài ra, đã là Thiên tử của nhà Tiền Hán thì 
sao “Lưu Thiên tử“ lại giúp cho “trời phương 
Nam nhiều đời vững vàng, nước nhà thịnh 
vượng, mạnh mẽ“ Chưa kể, đã là Thiên tử của 
nhà Tiền Hán thì sao “công nghiệp rạng rỡ 
đáng nêu rõ trong bài sách mạnh“ vì “sách 
mạnh“ chỉ là bài văn của nhà vua ca ngợi công 

lao của thần dân. Sau hết, tình tiết “Mây nâng 
điềm lạ, rồng hiện thần hoá“ trong Sắc Phong 
trùng hợp với truyền thuyết của làng: xưa dân 
làng đã có một vị lớn tuổi đang lúc ngồi “tráng 
men” thì trên trời có mây ngũ sắc hiện lên, 
trong chậu men có bóng rồng xuất hiện, vị đó 
đã xúc động mạnh gục xuống mà mất. Mặt 
khác, Lã Hậu là vợ của Lưu Bang, sau này 
thành Lã Hoàng Hậu. Thế nhưng trong Sắc 
Phong lại là “Lã Đệ Tam Hoàng Thái Hậu“. 
Chưa kể, phẩm hạnh của Lã Hậu không phù 
hợp với điều Sắc Phong ca ngợi. Theo Sử Ký 
Tư Mã Thiên thì Lã Hậu là người “độc ác“. 
Sau khi Lưu Bang chết Bà đối xử hết sức tàn 
nhẫn với “ Thích phu nhân“, người từng được 
Lưu Bang sủng ái. Lại nữa, đình làng Bát 
Tràng xưa có 5 nóc. Nóc Ninh Tràng thờ Lưu 
Thiên Tử Đại Vương và Lã Đệ Tam Hoàng 
Thái Hậu Đại Vương. Họ Nguyễn Ninh Tràng 
đầu tiên định cư trên đất Bát Tràng cổ vào 
khoảng triều Lý - Trần (thế kỷ XI đến XV) là 
lúc các vương triều nước ta hết sức thịnh trị, 
tinh thần độc lập, tự chủ rất cao thì lẽ đâu lại 
có một làng thờ Lưu Ba
H
“Hoàng Hậu“ trong các Sắc Phong có lẽ chỉ là 
những “mỹ tự“ mà thôi. 

Kế đó, trong Sắc Phong các vị Thành Hoàng 
còn lại tuy phẩm hạnh khác nhau, nhưng phẩm 
hạnh chung đều là “chống kẻ lấn áp “, ”chống 
xâm lược“ hoặc để “non sông muôn 
â
có công vệ quốc, hộ dân. Đó chính lý lẽ sống 
tự nghìn xưa nhân dân ta đã tôn thờ. 

Ngoài ra ta vô cùng tự hào và trân trọng khi 
thấy các Sắc Phong triều Tây Sơn vẫn được 
dân làng giữ gìn nguyên vẹn. Thế mới biết tự 
xưa ông cha ta đã có quan điểm chính trị sáng 
suốt “Tổ quốc trên hết” bất chấp nguy hiểm, 
dám tàng trữ Sắc Phong của “Ngụy triều“ 
Quang Trung Nguyễn Huệ, vì “Ngụy triều“ đã 
có công “dư đồ Hoàng gia thu về một mối”. Từ 
đó, ta càng hiểu thêm vì sao làng Bát Tràng
n
tháng 4 năm 1913 đã giết tên tên Việt gian đầu 
x

170



Trăng Mãi Tròn Gương 

        Dòng Đời Trên Đất Mỹ 

Sau khi tốt nghiệp đại học, giã từ đời sống 
sinh viên, tôi đã làm bạn với  phấn trắng và bảng 
đen. Được trở lại trường xưa, nơi đã nuôi dưỡng 
tâm hồn và trí tuệ, nơi đã cho tôi một vốn liếng 
kiến thức của bảy năm kỷ niệm thời nữ sinh mộng 
mơ: tôi là một Cô Giáo Áo Tím Gia Long. 
Bây giờ, thời thế đẩy đưa, cô trò chúng tôi kẻ 
chân trời người góc bể, mỗi lần hồi tưởng là hình 
ảnh của các em sống lại trong tôi. Đôi mắt các em 
vẫn trong sáng như thuở nào, nhìn tôi đầy thân 
thương, trìu mến. Giữa những đổ vỡ rách nát của 
xã hội chiến tranh dai dẳng với bao nhiêu nhọc 
nhằn, ưu phiền đè nặng lên kiếp con người, bao 
nhiêu đôi mắt như thế thực sự đã dựng lại trong 
tôi bấy nhiêu niềm tin yêu…. Sau đó tôi lập gia 
đình và có con. Vì cuộc chiến ngày càng khốc liệt, 
nên tôi đã sống những ngày cô đơn ở một tỉnh lạ 
vùng biển với con dại và tiếp tục nghề dạy học, 
trong khi người chồng lo chu toàn nghĩa vụ trong 
quân ngũ, rồi được biệt phái về làm một nghề dân 
sự, hy vọng có một tương lai sáng sủa vững chắc 
hơn, tôi trở lại đại học song song với nghề cô 
giáo. 
Biến cố cuối tháng tư năm 75 khi miền Nam thay 
đổi cuộc diện, cũng như bao nhiêu gia đình tị nạn 
khác, chúng tôi may mắn được định cư tại Hoa 
Kỳ.Vì cuộc sống của người tị nạn, tôi phải giã từ 
ghề giáo. Bên cạnh những khác biệt về ngôn ngữ, 
văn hóa, phong tục, thực lắm đoạn trường kể sao 
cho xiết, tôi phải làm đủ nghề lao động tay chân, 
kể cả nghề bỏ báo (cực và thu nhập rất ít ỏi). Tôi 
vẫn nhớ mãi kỷ niệm suýt là mồ chôn tôi. Một 
sáng đầu đông ở Philadelphia trên lộ trình đi bỏ 
báo, tuyết phủ đầy sườn đồi dốc cao, dưới là hồ 
nước sâu thẳm, không hiểu vì lý do nào chiếc xe 
ủi vào hàng rào ven đường và lao xuống hố. May 
mắn thay, xe bị tan nát còn người lại vô can. Phép 
lạ! Chúa đã cứu tôi! 
Dòng đời cứ trôi qua, đến mùa Thu năm 80, 
chúng tôi chuyển về San Francisco, Bắc Cali để 
hoàn tất nghề nghiệp. Tôi trở lại đời sống một 
sinh viên ngành điều dưỡng (nursing). Ngoài 
chăm sóc gia đình, đưa con đến trường, tôi phải đi 
làm bán thời gian để lo thêm cho gia đình. 

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chung sức gầy 
dựng sự nghiệp. Hằng ngày tôi làm trong phòng 
giải phẫu, tiếp xúc với thân chủ, soạn thảo chương 
trình, chăm sóc bệnh nhân trước và sau cuộc giải 
phẫu. Đôi khi còn phải đưa đón bệnh nhân ở phi 
trường, hotel, hay tại gia….Bên cạnh trách nhiệm 
của người y tá, tôi còn điều hành thẩm mỹ viện 
trong cộng đồng Việt, một niềm vui lớn của tôi: 
làm đẹp cho đời. 

Từ buổi đầu mùa Xuân hoa nở 
Thuh’ Beauty rạng rỡ phố phường 
Hân hoa mừng bà con hớn hở 
Tô hồng đời tở mở sắc hương 
Thuh’ Beuaty tạ lòng nguyện nhớ 
Trang điểm người đáp nợ thân thương. 

Cuộc sống với bao nhiêu bận rộn vì gia đình, nghề 
nghiệp xã hội, những tưởng làm cho tôi quên đi 
cái thích thú và lý tưởng đời dạy học. Từ nhiều 
năm qua, hàng ngày nhìn các em Việt Nam quên 
dần tiếng mẹ đẻ, ưu tư ấy đã thúc đẩy tôi đến với 
trung tâm Việt ngữ với một tấm lòng rộn rã. Niềm 
yêu thương tuổi trẻ ngày xưa, thỏi phấn trắng, tấm 
bảng đen đã trở lại làm tri kỷ, một giải trí lành 
mạnh vào cuối tuần. Niềm ao ước thiết tha trong 
tôi là giúp các Việt Nam: hiểu biết phong tục tạp 
quán Việt Nam, nói tiếng Việt, đọc tiếng Việt, 
viết tiếng Việt, nói-đọc-viết với tất cả tấm lòng 
hồn nhiên trong trắng của tuổi trẻ Việt Nam ngày 
nào. 

Con người tôi tuy nhỏ bé, bao nhiêu bội 
bạc, xấu xa, ích kỷ trong tình người và tình đời cứ 
để thời gian khỏa lấp. Niềm yêu thương còn lại 
trong tôi là nhìn vào những đôi mắt ngây thơ, 
trong sáng, hồn nhiên của các em Việt Nam. 
Người có chí lớn lo cứu dân cứu nước, còn tôi 
tâm nguyện đem khả năng mình để làm một cái gì 
cho tuổi trẻ Việt Nam. 
Huntington Beach là một thành phố hiền hòa ven 
bờ Thái Bình Dương, cách thủ đô tỵ nạn Little 
SàiGòn lối bảy dặm. Tôi vẩn mơ ước nơi thành 
phố này có một trung tâm Việt ngữ để giảng dạy 
tiếng Việt cho bậc trung học và đại học. Ngày 6 
tháng 2 năm 2000, trung tâm Bách Việt ra đời. 
Lớp học là khuôn viên nhà chúng tôi ở. Tôi 
thường nhắc nhở các em: “Tiếng Việt còn, nước 
Việt còn”. Tiếng Việt là cội nguồn căn bản cho sự 
phát triển của nền văn hóa dân tộc. Muốn thể hiện 
lòng yêu thương quê hương và người Việt ở hải 
ngoại, điều ắt có và đủ là phải thông hiểu ngôn 
ngữ Việt Nam, phải biết nói-đọc-viết tiếng mẹ đẻ: 

Ngàn năm còn mãi điệu ca dao 
Xứ xứ ru em vẫn ngọt ngào 
Thơ Kiều, Cung oán, Lời Chinh Phụ 
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Truyền bá nơi nơi tiếng Việt giàu 
Trung Tâm Việt Ngữ nhiều năm lẻ, 
Cộng khổ đồng lao nghĩa đồng bào 
Năm châu bốn bể dù xa nước, 
Tô sắc thêm hương tự thuở nào. 

Bên cạnh dạy Việt ngữ, tôi còn tham gia 
sinh hoạt thiện nguyện, xã hội, văn học, ái hữu, 
ban đại diện chương trình Việt ngữ, hướng đạo, 
cựu giáo chức, khóa tu nghiệp sư phạm, giải 
khuyến học…. 

Bao nhiêu là bận rộn trong cuộc sống hàng 
ngày mà vẫn thấy trống vắng trong tâm hồn, tôi 
tìm sự bình an trong niềm tin tôn giáo. Nhiều 
tháng năm tìm học đạo, tôi và con gái đã đặt niềm 
tin vào Thiên Chúa trong Giáo Hội Công Giáo. 
Hình ảnh bà ngoại tôi là một tấm gương sáng. Bà 
là người Công Giáo duy nhất trong gia đình. Năm 
lên mười tuổi, cứ đến ngày giỗ Bà, tôi theo mẹ 
đến nhà thờ để xin cha làm lễ cầu nguyện cho Bà. 
Đây là ân uệ lớn lao. Bà cầu xin Thiên Chúa 
thưởng công cho lối sống công bằng và bác ái mà 
tôi đã thể hiện từ khi khôn lớn trước khi vào 
đạo… Sau ngày trở thành con của Chúa vào ngày 
6/ 12/ 2002, tôi thường xuyên đi tham dự thánh lễ, 
tham gia ca đoàn và tìm thấy nơi đây niềm vui 
khôn tả để dâng lên Thiên Chúa những bài thánh 
ca đầy ý nghĩa thâm sâu và âm điệu thanh thoát. 
Thiên Chúa đã không phụ lòng ban cho tôi một 
tình yêu thật đẹp, một tình yêu chân thành và mãi 
mãi hạnh phúc. 

Dòng thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến 
tháng 8 /2008 tôi quyết định trở lại với đàn sói 
con hướng đạo của liên đoàn Hải Đăng. Mỗi sáng 
thứ Bảy tôi đến sinh hoạt với các em nơi công 
viên Monroe Park ở Westminster, với những trò 
chơi ngoài trời, kiểm soát bài tập ở nhà, tập hát 
nhạc Hướng Đạo, dạy tiếng Việt. Ngoài những 
buổi cắm trại qua đêm với phụ huynh, các em còn 
tham gia những buổi gây quỹ cho liên đoàn (rửa 
xe, bán thức ăn…) hoặc những sinh hoạt chung 
với các liên đoàn bạn vào dịp Tết Trung Thu, 
Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán…. Càng sinh hoạt 
với các em, tôi cảm thấy phải học hỏi hơn để 
hướng dẫn tốt cho các em. 

Niềm Mơ Ước 
Hai mươi năm qua những mong chờ 
Huấn luyện Bằng Rừng khoá mở ra 
Lãnh đạo chuyên môn cùng thấu đạt 
Con tim rộn rã vui chan hòa 
Dắt trẻ theo con đường lạ 
Hướng mắt trông về cố hương xa 
Ý chí sắt son chung xây dựng 
Vẻ vang Đất Việt nước non nhà. 

Bạch Thu Hà (Eagle) 

May mắn cho tôi được tham dự một tuần lễ cho 
khóa “Bằng Rừng” kỳ 6, vào tháng 6 năm 2010 
(WR_TN_06 Gosher Virginia) lớp học mỗi ngày 
trong phòng hay ngoài trời từ 7 AM – 9 PM. Việc 
học rất bận rộn. Chúng tôi vẫn cố gắng và tự 
nguyện sẽ hoàn tất tốt đẹp vì các huấn luyện viên 
đầy nhiệt tâm, kinh nghiệm và hăng say giúp đỡ. 
Đặc biệt, các vị luôn luôn nở nụ cười trên môi, 
thật đúng với điều luật hướng đạo: luôn luôn vui 
tươi. 
Một kỷ niệm khó quên trong trại huấn luyện. Vào 
buổi sáng lễ mãn khóa để chia tay, Trưởng Võ 
Thành Nhân đi thăm các lều, dừng lại lều tôi ở. 
Trưởng chia sẻ với mọi người, ban giảng huấn 
nghĩ là Cô Bạch Thu Hà sẽ bỏ cuộc không quá ba 
ngày. Đó là khích lệ lớn cho tôi. Sau khoá huấn 
luyện, chúng tôi phải hoàn tất năm đề tài (tickets) 
trong 18 tháng, viết bằng Anh ngữ những gì đã 
thực hiện lúc sinh hoạt với các em. Nhọc nhằn 
biết bao! 

Rồi ngày vui cũng đến: 26-02-2012. Tôi 
nhận lãnh chứng chỉ “Bằng Rừng” ở Huntington 
Library Park (Huntington Beach City). Giữa rừng 
người các em hướng đạo sinh, phụ huynh, bạn bè 
nhất là các nữ sinh Áo Tím Gia Long đến ủng hộ 
và chúc mừng, tôi được Trưởng Nguyễn tân Tiến 
(Patrol) trao chứng chỉ, khăn quàng và gỗ. Rất là 
xúc động, giấc mơ đã dược thực hiện trong đời 
tôi, từ thuở còn là nữ sinh Áo Tím Gia Long. Còn 
niềm vui nào bằng, nước mắt đã chảy dài bên đôi 
má. Tôi còn nhớ, khi Ông Cụ không cho tôi vào 
hướng đạo vì sợ đi hội họp, cấm trại – ngày đêm 
sẽ dễ bị hư hỏng. Ước chi Ông Cụ còn sống để 
chia sẻ niềm vui của tôi. Tôi đã nên người và đây 
cũng là một danh dự cho gia đình, cộng đồng và 
người tỵ nạn. 

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Ba Má! 
Niềm vui chưa qua, nỗi buồn lại đến. Tháng 4, 
2012, hai người thân yêu lại ra đi. Bà mẹ nuôi ở 
Montréal. Và, anh rể ở Việt Nam bị tai biến mạch 
máu từ 20 năm qua. Anh nằm liệt giường từ 10 
năm nay. Anh nhìn thấy sự hy sinh vô bờ bến của 
chị tôi, đó là một an ủi lớn dù anh đã ra đi. 

Tháng 3, 2013 thêm một nỗi đau khó nguôi 
của gia đình, nhất là cho chính tôi, vì tôi thương 
yêu, kính phục Anh vô cùng và tôi hiểu được cuộc 
đời đau khổ của anh, anh rất cô đơn. Anh đã ra đi 
vội vã vì chứng bệnh nan y: ung thư tuyến tiền liệt 
(Prostate). Nỗi bất hạnh là bệnh chỉ phát hiện 
chưa đầy ba tháng, bác sĩ đành bỏ cuộc (Xin các 
rể Gia Long nhớ đi khám bác sĩ và thử PSA nhé!) 

Tôi chi biết nguyện cầu cho hương hồn Anh 
sớm vể cõi niết bàn. 
Xin tạ ơn Thiên Chúa! 

Monica Bạch Thu Hà  
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Bà Tùng Long Khóc Bà Nguyễn Như Hằng 
Cựu Giám Hoc Trường Nữ Trung Học Gia Long 

Lời giới thiệu của Ban Biên Tập 

Trăng Mãi Tròn Gương 

Bà Tùng Long (1915-2006), nhủ danh Lê Thị 
Bạch Vân, là một văn sĩ nổi tiếng ở Việt Nam 
vào các thập niên 1950, 1960 với hơn 40 tác 
phẩm ca ngợi đạo đức, hạnh kiểm của người 
phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra Bà còn nổi tiếng vì 
được sự mến mộ của độc giả mục Gỡ Rối Tơ 
Lòng của nhật báo Sàigòn Mới; mục Tâm Tình 
Cởi Mở của nhật báo Tiếng Vang. Bà còn là 
một nhà giáo dạy ở các trường Trung Học Tân 
Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers ở Sài Gòn (1950 
– 1954) và là hiệu trưởng trường Tiểu học Bình
dân Học hội ở Nghĩa Kỳ – Quảng Ngãi1.  

Bà học tiểu học ở Đà nẵng rồi ra Huế học năm 
đầu tiên Bậc Cao Đẳng Tiểu Học ở trường 
Đồng Khánh. Lên năm thứ hai Bà vào Saigon 
học trường Áo Tím khi trường còn mang tên 
Collège de Jeunes Filles Indigènes cho đến hết 
bậc Cao Đẳng Tiểu Học. Bà và Bà Nguyễn 
Như Hằng, sau này là cựu Giám Học Trường 
Nữ Trung Học Gia Long, là bạn cùng thời ở 
trường Áo Tím.  

Khi Bà Nguyễn Như Hằng tạ thế (năm 1964) 
với tư cách một người bạn thân Bà Tùng Long 
đã làm bài thơ liên hoàn với 2 khổ thất ngôn 
bát cú khóc bạn.  

Nhờ duyên may Ban Biên Tập Đặc San Áo 
Tím Trăm Năm đã được chị Trần Đăng Thanh 
Khâm, con gái của Bà Nguyễn Như Hằng, trao 
tặng báu vật mà chị đã gìn giữ gần 50 năm nay. 
Ban Biên Tập xin được ngỏ lời cám ơn chị 
Trần Đặng Thanh Khâm đã tặng cho Đặc San 
và xin được trân trọng gửi đến quý đọc giả bài  

1 http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-
nhan-viet-nam-khac/8658-ba-tung-long 

thơ được viết bằng chính thủ bút của Bà Tùng 
Long. 

173

http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac/8658-ba-tung-long
http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac/8658-ba-tung-long


Trăng Mãi Tròn Gương 
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Hôm nay ngồi nhắc nhau ngày cũ 
Bỗng thấy thời gian như mênh mông 
(Thơ Quỳnh Châu GL65) 

Cho đến hôm nay người trẻ nhất trong 
chúng ta, vào trường năm 1974, cũng đã 
bước vào tuổi 50, tuổi mà ngày xưa đã được 
gọi là "Cụ". Nhưng chúng ta vẫn không 
"Cụ" chút nào, vì mỗi lần gặp nhau trong 
các buổi họp mặt; ta có bạn có thầy; có kỷ 
niệm thơ dại tưởng chừng mới hôm qua... 
Chúng ta lại là những cô gái bé nhỏ mới 
ngày nào được mặc chiếc áo dài trắng đầu 
tiên trong đời, hãnh diện bước vào ngôi 
trường nổi tiếng của Saigon để bắt đầu một 
cuộc hành trình mới: làm nữ sinh trung học 
Gia Long. Chúng ta lại là những thiếu nữ 
chan chứa mộng xuân với xanh rờn mơ 
ước: chuẩn bị rời trường với huy chương 
mai vàng trên ngực áo… Bẩy năm trời dưới 
mái trường thân thương là thời gian đẹp 
nhất của đời người. Các kỷ niệm thời ấy nay 
đã thành niềm tự hào của mỗi chúng ta... 
Trong niềm tự hào ấy ta sẽ cùng nhắc lại 
chuyện xưa với bao dạt dào luyến nhớ… 

Phố xá dọc ngang tìm lối cũ 
Gia Long kỷ niệm nhớ chơi vơi 
Chuông chùa Xá Lợi ngân xa vắng 
Con đường Bà Huyện lá me rơi…  

Người xưa gió cuốn đi muôn lối 
Chuyện cũ chung nhau một quãng đời 
Suối xưa trong trẻo hồn nhiên mãi 
Vui buồn tan hợp áng mây trôi.. 

Trích "Suối xưa" 
Thơ Ak-GL68. 

Tự Hào Luyến Nhớ  
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Tự Hào Luyến Nhớ 

Năm 1991 Hội Ái hữu Gia Long vùng Đông 
Bắc Hoa Kỳ mời họp mặt. Lý do là có bạn Gia 
Long từ Australia sang Virginia, chị Trần 
Thanh Khâm, con gái của Cô Nguyễn Như 
Hằng. 
Nhớ lại ngày xưa Cô Nguyễn Như Hằng, Giám 
học trường Nữ Trung Học Gia Long, có dáng 
người mảnh khảnh, không trang điểm son phấn, 
tóc ngắn gọn, luôn luôn mặc áo dài trắng. 
Người hoạt động nhanh nhẹn, nghiêm trang. Cô 
là giám học của hai chương trình Pháp và Việt. 
Chương trình Pháp còn lại hai cấp lớp Seconde 
Moderne va Première Moderne. Chương trình 
Việt đã phát triển từ lớp Đệ Thất đến lớp 12, 
Tú Tài toàn phần đủ các ban Văn Chương, 
Toán và Khoa Học Thực Nghiệm …. Cô còn 
phụ trách dạy Việt Văn lớp Première Moderne 
của chúng tôi, mỗi tuần 3 giờ. Cô đem hết sức 
để lắp những thiếu sót về kiến thức của chúng 
tôi về văn học Việt Nam, văn học sử Việt Nam 
và còn truyền đạt niềm tự hào là người Việt 
Nam, tin tưởng về sự trường tồn của đất nước 
Việt Nam, tin tưởng người Việt Nam sẽ góp 
mặt anh tài khắp thế giới. Những lúc cô nói về 
đất nước và con người Việt Nam trong tương 
lai, mắt cô sáng rực ánh lên niềm tin. 

Tôi còn nhớ một buổi sáng, Cô đang giảng bài 
về văn học Việt Nam thì có một em bé với 
gương mặt khả ái của học sinh đệ thất hay đệ 
lục, mặc đồng phục áo dài trắng vào lớp. Các 
bạn thì thầm: “Thanh Khâm, con gái cô”. Sau 
phút ngạc nhiên Cô ngồi xuống ghế trên bục 
giảng, khẽ nghiêng người lắng tai nghe con, rồi 
cô gật gật đầu nhoẻn nụ cười của mẹ hiền. 
Chúng tôi cảm nhận như có một làn gió mát 
thổi qua lớp. Chúng tôi lặng lẽ ngồi yên, tôn 

trọng và chiêm ngưỡng tình mẹ con của cô 
đang biểu hiện trước mặt chúng tôi .... Phút 
chốc em bé bước ra khỏi lớp, cô vui nhìn theo 
và đứng lên tiếp tục giảng bài. 
Ngày đi họp mặt, tôi vội gỡ khỏi album một 
bức ảnh của lớp học Première M1, niên khóa 
1955-1956. Nhớ lại trước ngày lớp hẹn với thợ 
chụp bức ảnh, chị trưởng lớp Đặng Kim Chi đã 
dặn dò không ai trong lớp được vắng mặt vì đó 
là bức ảnh cuối của lớp chúng ta trước khi ra 
trường và chị còn nhắc là khổ công năn nỉ cô 
Nguyễn Như Hằng, với tài của các bạn khéo 
nói; như Nguyễn thị Tố Nga, như Huỳnh Thị 
Trang, như Trần Thị Châu, như Phạm Thị Bảo, 
như Hà Thị Huê, cô mới chịu chụp hình với 
chúng ta. Nhìn vào bức ảnh đen trắng có dấu 
của ảnh viện Duy Hy, hình Thầy Cô Giáo Sư 
ngồi hàng đầu có thể kể Ông Bùi Xiêm, Giáo 
Sư dạy Sinh Vật; Cô Nguyễn Như Hằng, Giáo 
Sư dạy Việt Văn; Ông Đặng Quốc Quan, Giáo 
Sư dạy Vật Lý; Ông Nguyễn Thanh Khuyến, 
Giáo Sư dạy Toán; Cô Pierrette Poli, Giáo Sư 
dạy Sử Địa; Ông Maurice Journet, Giáo Sư dạy 
Văn Chương Pháp. Sau lưng quý vị giáo sư là 
học sinh lớp chúng tôi mặc áo dài đồng phục 
trắng mang huy hiệu trường, hàng đầu là những 
người thấp, trong số đó có tôi, có Đặng Thị 
Nguyệt, Hồ Thị Manh, Nguyễn Thị Sinh, Phạm 
Kim Trinh, Nguyễn Kim Liên, Huỳnh Thị Hợi, 
Lê Ngọc Lan, Trương Ngọc Lan… hàng kế tiếp 
có Nguyễn Thị Tân Anh, Dương Thi Lớn,Võ 
Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị 
Hạnh Nga, Nguyễn Thị Thu Hồng, Tôn Thị 
Yến, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phấn Hoa 
tự là Yến Ngọc, Lê Thị Cẩm Hồng, Trần Kim 
Hạnh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh 
Hương, Nguyễn Kim Hoa… hàng cuối có thể 
kể Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Tố Nga, 
Đặng Kim Chi, Vũ Thị Xuân, Lưu Thị Kim 
Vân, Trịnh Thị Xuân Lang, Hà Thị Huệ… . 
Nền của tấm ảnh là dãy lớp Bà Huyện Thanh 
Quan, dãy lớp học mới xây lúc bấy giờ, nơi có 
kiến trúc cân đối bên trong trường hoc, nơi có 
ánh nắng buổi sáng rất đẹp để chụp hình lưu 
niệm ngôi trường thân yêu 

Nơi họp mặt là ngôi nhà khang trang của chị A. 
Nhà đủ rộng cho đông người họp mặt vui vẻ. 
Gặp Thanh Khâm tôi tự giới thiệu và nói ngày 
xưa học với Cô Nguyễn Như Hằng, mẹ em, có 
hình của Cô đem theo đây. Cầm bức ảnh, 
Thanh Khâm nhìn rất lâu, tay run run,
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ngước mắt long lanh nhìn tôi hỏi sao chị có 
được hình toàn thân, mặc áo dài, ngồi đường bệ 
của mẹ em mà từ lâu em chỉ có hình chân dung 
hoặc hình Mẹ đứng, có thể nào chị cho mượn 
đem về Úc Châu nhờ thợ chụp hình phóng to 
hình mẹ để tưởng niệm mẹ, rồi em sẽ gửi trả 
ảnh cho chị có được không? Nên nhớ thuở thập 
niên 1990 chưa có email, IPod, IPad như bây 
giờ! Tôi không thể từ chối lý do chính đáng của 
người con kính yêu hình mẹ. Tôi nói nhỏ với 
chị bạn học cùng niên khóa với tôi ở trường 
Gia long, người cho tôi quá giang xe đi họp từ 
Maryland qua Virginia, “tiếc tấm hình quá Th . 
Anh ơi!”  Chị trả lời nhỏ đủ tôi nghe “ai biểu 
có bảo vật mà đem khoe thì ráng chịu!”. Tôi 
luyến thương nhìn tấm ảnh lần cuối, tấm ảnh 
được tôi gìn giữ từ 1956 đến1991 và nhìn 

Thanh Khâm nói: Em hãy giữ hình Cô. Ngày 
nay Trần Thanh Khâm sống ở Melbourne, 
Australia chắc đã tiếp tôi trân trọng gìn giữ với 
thân tình ấm cúng hình ảnh của mẹ hiền… . 
 
Năm nay 2013, Hội Ái Hữu Gia Long NSW- 
Úc Châu, mời họp mặt kỷ niệm 100 năm thành 
lập ngôi trường Gia Long, tôi xin phép Hội 
không đi dự và xin góp mặt bằng một bài viết 
về trường, về Thầy Cô, về bạn bè với kỷ niệm 
mà tôi đã gìn giữ từ lúc học Năm Thứ Nhất, 
1ère année của chương trình Cao Đẳng Tiểu 
Học Đông Dương, năm 1950 
 
 
GS Huỳnh Thị Hoa (Florida) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ba mươi năm em đi 
Gia Long còn hay mất 
Bảy năm từng mùa thi 
Làm sao quên được hết? 
 
Trên hàng cây xanh biếc 
Trên ghế đá xuân thì 
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Trên bảng đen lớp  học 
Thơ em vẫn còn ghi.. 
 
Những lời Thầy Cô dạy 
Tập vở mực chưa phai 
Văn Chương và Đạo Đức 
Lịch Sử buồn từng ngày! 
 
Thầy dạy em tương lai 
Cô cho em hy vọng 
Quên bom giữa tim người 
Xương cốt anh, anh ơi! 
 
Em có một quê hương 
Đẹp như Văn Học Sử 
Nay đầy những mã mồ 
Những hài cốt vô danh 

 
 
 
 
 
Mai đây về trường cũ  
Đứng dưới ngọn đèn lu 
Bao cuộc đời dang dở 
Chìm khuất trong sương mù 
 
Ba mươi năm em đi 
Mộng vàng son khép lại 
Lớp học rồi cũng đầy 
Người xưa nay là ai? 
 
Lúc nào em cũng nhớ 
Lúc nào em cũng thương 
Nếu còn Phan Thanh Giản  
Cho em ở lại trường.. 
 
Có con chim nào khóc 
Giữa mùa Xuân giá băng 
Soi bóng đời đã mất 
Ngôi trường em yêu thương 
 
Nguyễn Hồng Phương  
GL 1968 
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Hôm nay là Mồng 4 Tết! 

Một mùa xuân nữa lại qua đi! Ngày Tất niên 
thường lệ của trường GIA LONG hôm chủ nhật 
tôi cũng không dự được, dù đã có hẹn trước với 
bạn cùng lớp. Bây giờ tôi đang nuối tiếc và hi 
vọng ngày chủ nhật (sau rằm tháng Giêng) tới 
đây tôi sẽ không bị công việc cuốn đi nữa. 
Ngày ấy là ngày họp mặt HTR (học trò ruột) tại 
nhà Cô Huởn ở Cách Mạng Tháng 8. 
 
Mái trường trung học Gia Long thân yêu thuở 
đó giờ cô đọng lại trong hai từ Cô Hưỡn trong 
ngày chủ nhật sau rằm hàng năm! Không biết 
nó có phải là thông lệ của các học sinh Gia 
Long khác hay chỉ riêng cá nhân tôi thôi? Cứ 
mỗi lần tết đến, sau chuổi công việc đa đoan  
vừa chấm dứt là: Tôi đón giao thừa,và mồng 1 
là giỗ cha tôi ở pháp viện Minh Đăng Quang, 
mồng 2 viếng Pháp Hoa Ni Viện ở Tân Phú, 
(chùa của dì Út tôi), rồi đến họp mặt chủ nhật 
sau rằm thường lệ ở nhà cô Huởn. 
 

 
Tết của tôi thường lệ là thế đấy các bạn ạ! Hai 
từ  “cô Huởn” hôm nay cũng gợi cho tôi nhớ kỷ 
niệm đã qua khó quên khi còn là giáo viên ở 
quận 11. Những giây phút nhớ về người thầy 
(người mẹ hiền) thân thương ấy: Tháng 3 năm 
1997 tôi đã viết 1 bài về cô, được đăng trong 
tạp chí số 4 GIÁO VIÊN & NHÀ TRƯỜNG ở 
Hà Nội. Mục tình huống ứng xử sư phạm hay 
với tựa đề “CÔ GIÁO PHÁP VĂN CỦA TÔI”. 

 

 
Bài viết đó như sau : 
Hồi còn học ở trường Nữ Gia Long tôi rất kém 
môn sinh ngữ chính Pháp Văn. Tôi rất sợ giờ 
của các bà đầm Pujos Trimardeau đã đành. Giờ 
của cô Kha Thị Huởn tôi cũng rất sợ. Để tập 
cho chúng tôi quen nói tiếng Pháp, cô thường 
dùng toàn tiếng Pháp trong giờ học y như giờ 
các bà đầm dạy, không khác chút nào! Tính cô 
rất nghiêm, khi cô bước vào lớp nào, toàn thể 
lớp ấy phải đồng loạt đứng dậy nghiêm chào 
đúng phép. Dù chỉ một bạn chậm trễ hay đứng 
nghiêng nghiêng cô cũng không “ aseyez 
vous!”  
 
Năm ấy tôi đang học lớp Tứ 13 (lớp 9 bây giờ) 
và đang bị bệnh rối loạn kinh nguyệt nặng đã 
hơn hai tháng. Hôm đó có giờ Pháp Văn cô 
Huởn, và là ngày kinh thứ mười lăm của tôi. 
Mỗi lần đứng lên hoặc ngồi xuống là cả một 
cực hình vì kinh rất nhiều. Hai giờ đầu và cả 
giờ chơi hôm đó tôi đều cố tình trì hoãn để 
không phải đứng lên xê dịch ra khỏi chỗ. 
Nhưng đến giờ cô Hưởn, tôi không thể có can 
đảm trì hoãn nữa. Khi cô bước vào, cả lớp bật 
dậy, nghiêm chào mạnh mẽ như nhà binh. Tôi 
cũng thế! 
 
Ánh mắt nghiêm nghị của cô đảo khắp lớp 
dừng lại ở tôi. Tôi càng run dữ. Bàn chân tôi 
cảm thấy âm ấm, ươn ướt, dinh dính. Cô từ từ 
đi xuống bàn tôi và hỏi bằng tiếng việt : 
-Em Cúc sao vậy? 
 
Tôi lắp bắp trả lời: 

-  “Dạ, em bị…” 
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Cô nhìn tôi quan sát kỹ. Tôi ngồi đầu bàn nên 
cô thấy rõ đôi guốc trắng tôi mang đầy máu đỏ.  
Giọng nghiêm khắc của cô biến mất. Chỉ còn 
lại sự dịu hiền của một bà mẹ trước đứa con gái 
nhỏ vụng về. 
-Em kẹt mấy ngày rồi? Sao nhiều dữ vậy? Lớp 
trưởng đâu mau xuống bệnh thất lấy băng ca 
đưa bạn Cúc xuống cho bác sĩ chữa! Mẹ em 
đâu? 
 
-Dạ mẹ em mất lúc em mới chín tuổi. 
 
-Sao em không nói 
cho ba biết… 
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Các bạn khiêng tôi 
xuống bệnh thất 
trường để bác sĩ 
chích Vitamin K 
cầm máu. Tôi 
không đau nhưng 
nước mắt cứ chảy 
dài xúc động. Hôm 
sau cô liên lạc ngay 
với ba tôi để trao đổi, hướng dẫn tìm bác sĩ phụ 
khoa giỏi chữa trị cho tôi. Khi vào bệnh viện 
thăm tôi cô vuốt tóc tôi an ủi. 
-Em ráng chích thuốc chữa cho hết bệnh rồi 
mới học tiếp được. Đúp một năm cũng không 
sao, mình bị bệnh mà! Bạn bè biết, cô biết, đâu 
có ai cười em đâu mà sợ! 
 
Tôi sung sướng quá! Ôm chầm lấy cô tưởng 
như mẹ tôi còn sống, thấy thật ấm áp trong tình 
thương của cô. Đôi mắt cô âu yếm không còn 
nghiêm khắc đáng sợ như hồi trước nữa. Em 
nhớ mãi mãi cô ơi!... 
 
Bây giờ đi dạy, tôi không có được nét nghiêm 
khắc đáng quý như cô Huởn. Nhưng tôi luôn 
học cử chỉ âu yếm thương yêu học trò của cô. 
Cử chỉ ấy đã động viên an ủi tôi rất nhiều trong 
những năm còn đi học để bây giờ tôi gửi lại 
học sinh đáng thương của tôi hôm nay. 
 
Sau, thầy giáo Nguyễn Mộng Hùng quận 11 
Saigon, bình luận bài viết của tôi như sau : 
 
Trong đời người, chúng ta khó quên những kỷ 
niệm dưới mái trường, dù là một ngôi nhà 
tranh vách ván ở một miền quê xa xôi hoặc 
những dãy nhà uy nghi trong thành phố lớn. 
Đó là những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, tình 

cảm gia đình liên quan tới tuổi học trò…Bằng 
lời văn chân tình, tác giả đã kể lại sự việc có 
thật, kỷ niệm về một cô giáo Pháp-Văn có đầy 
đủ bản lĩnh sư phạm cùng với lòng yêu thương 
học trò một cách sâu sắc và đáng trân quý.... 
 
Và cho đến tháng 11 năm 2001, thầy Đặng Văn 
Liếu dạy hóa ở trường Cao Đẳng Sư Phạm 
Nam cũng lại có bài bình luận về “CÔ GIÁO 
PHÁP VĂN” lần nữa trong tạp chí số 6 GIÁO 
VIÊN & NHÀ TRƯỜNG với tựa đề: “TÔI 
KÍNH TRỌNG CHỮ TÂM và TÀI CỦA CÔ 
GIÁO PHÁP VĂN”. Bài viết này đã làm cô tôi 
xúc động và rơi nước mắt khi đọc. Trích bài 
bình luận của thầy Liếu: 
 

“Tôi dạy học đã hơn 30 năm, tôi nhận ra một 
điều quan trọng là: Những nghề có liên quan 
trực tiếp với cuộc sống con người như thầy giáo, 
thầy thuốc v.v… phải có được cả hai chữ TÂM 
và TÀI thì mới giáo dục được con người. Tôi 
kính trọng cô giáo Kha Thị Huởn bởi vì cô giáo 
có cái” tài” trong giờ lên lớp và cái “tâm” 
trong mối quan hệ với học sinh”. 
 
Giờ đây nhớ lại những kỷ niệm đó, tôi rất vui 
và thật hạnh phúc vì tấm lòng quý mến cô của 
tôi đã lay động đến người khác đang ở xa xôi 
trên đất nước, dù chưa một lần gặp mặt. Tấm 
chân tình của cô chính là cầu nối đến những 
trái tim lành đồng cảm. Giờ đây hồi ức ghi lại 
những dòng này mùa xuân đang nở hoa trong 
tôi và sẽ nở hoa trong tất cả mọi người đồng 
cảm, hiểu biết và thương mến nhau! 
 
Saigon ngày Mồng 4 Tết Qúy Tỵ (13/02/2013)  
THU CÚC 
.GL 1963-1970 

179



CẢM KHÁI VỀ “TRĂM NĂM ÁO TÍM” GIA-LONG. 

Lê Mỹ-Sương GL 57 

Hội ái-hữu cựu nữ sinh GL/Arizona miền TN Hoa-Kỳ 

Chủ đề “Trăm năm Áo Tím - Gia-Long“ của
Đặc san Đại-hội Gia-Long Thế giới kỳ VI tại 
Úc-Châu đã gây cảm hứng cho tôi ghi lại hồi 
ức này. 

Tôi là cô bé nhà quê học Tiểu-Học ở trường 
tỉnh nhỏ vào thập niên 40-50. Thời đó miền 
Nam VN còn là thuộc địa của Pháp, tỉnh tôi 
chưa có trường Trung-học. Học sinh học hết 
lớp Nhất phải thi vào trường Trung-học 
Nguyễn Đình-Chiểu Mỹ-Tho hoặc Gia-Long 
Saigon, mỗi kỳ thi chỉ có vài người được trúng 
tuyển. Vì vậy trường tiểu-học tỉnh mở thêm lớp 
Tiếp-Liên luyện thi cho học sinh rớt, chờ năm 
sau thi lần nữa, nhưng cũng chỉ có thêm vài ba 
người đậu. 

Năm tôi đang học lớp Nhì thì ở Saigon xảy ra 
biến cố lớn: phong trào học sinh biểu tình rầm 
rộ chống thực dân Pháp, mà dân chúng hiểu 
đơn giản là xuất phát từ lòng nhiệt huyết yêu 
nước của tuổi trẻ. Anh Trần văn Ơn, tôi không 
rõ anh học trường nào, nghe nói khi cảnh sát 
đàn áp, anh bị đạn chết làm khí thế chống Pháp 
càng tăng. Các trường được lệnh tạm thời đóng 
cửa để tránh sự tụ tập đông đảo của học sinh. 

Lúc còn học Tiểu-Học tôi có nghe các dì, các 
cậu ở Saigon nói về Nữ-Học đường Áo Tím, 
nữ sinh mặc áo dài tím. Ngoài ra còn có 
Trường Trung-học Sư- phạm và Trung-học Kỷ-
thuật Cao-Thắng, không có trường Đại-học. 
Sau khi đậu bằng Tiểu-học cả lớp được cô giáo 
hướng dẫn viết đơn bằng tiếng Pháp xin thi vào 
“Năm thứ Nhất Collège Gia-Long’’. Nửa tháng 

sau đơn bị hoàn trả, bảo viết bằng tiếng Việt: 
”Thi vào lớp Đệ Thất Trung-học Gia-Long’’. 
Tôi ở ngoại trú, nhà dì. Ngày tựu trường tôi dẫn 
xe đạp theo dòng người nhập trường, mặt ngơ 
ngác nhìn lên chiếc đồng hồ ở cổng trường, 
hình ảnh đặc biệt này không sao phai mờ trong 
trí não chị em chúng ta. Hàng chữ nhũ tuyến 
vàng lấp lánh tên Lycée Gia-Long đập vào mắt 
tôi. Từ đó tôi tự tìm hiểu sự khác biệt giữa 
Collège và Lycée như thế nào? Phải nhìn nhận 
rằng lối giáo dục thời tôi học còn quá cổ điển, 
chúng tôi rất vất vả với lối học từ chương. 
Đáng lẽ khi thay đổi tên và chức-năng của 
trường như vậy phải có thông báo qua thư từ 
hay treo thông cáo trước cổng trường để mọi 
người được biết. Hoàn toàn không! Không hề 
có sự liên lạc nào giữa nhà trường và phụ 
huynh học sinh như sau này. 

Lớp Đệ Thất chương-trình Việt tiên phong 
tuyển 350 học sinh, chia ra làm 6 lớp A, B, C, 
D, E, F. Tôi học lớp A sát với lớp Năm thứ Tư 
của chương-trình Pháp. Buổi giao thời giữa 2 
chương trình giáo dục cũ mới. Chương trình cũ 
Pháp văn được dùng làm chuyển ngữ trong các 
môn học và trường chỉ dạy đến Năm thứ Tư thi 
bằng Thành Chung. Chương trình Việt bắt đầu 
từ Đệ Thất được nhà trường tổ chức song hành. 
Cứ sau mỗi năm thì bên chương-trình Pháp xóa 
bớt lớp cũ còn bên chương-trình Việt lại mở 
thêm lớp mới. Học sinh của 2 chương-trình đều 
mặc quần dài, áo ngắn bà ba hay sơ-mi. Chỉ có 
Giáo Sư - thời chúng tôi gọi là Giáo Sư - mới 
mặc áo dài. Riêng Cô Hiệu-trưởng Nguyễn Thị 
Châu, quốc tịch Pháp, luôn luôn vận đầm; 

Tự Hào Luyến Nhớ 
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chúng tôi gọi Cô bằng Mademoiselle. Như vậy 
cái tên Nữ-Học-Đường Áo Tím phải chăng đã 
chấm hết theo cuộc xuống đường của học sinh 
năm 1950 đã kể trên? Cuộc chiến tranh Việt-
Pháp đến hồi quyết liệt, rồi chấm dứt bởi Hiệp-
định Genève. Pháp công nhận bên VN Quốc 
gia hoàn toàn độc lập nhưng nước Việt bị chia 
đôi từ vĩ-tuyến 17. Hơn cả triệu đồng bào miền 
Bắc trốn chạy Cộng-sản di cư vào Nam trong 
đó có trường Trưng-Vương. Máu chảy ruột 
mềm, trường Gia-Long đã giang tay đón nhận 
toàn bộ tổ-chức của trường TV tạm học tại 
trường sở của chúng ta, vài năm sau mới có 
trường riêng ở gần Sở Thú cho đến bây giờ. 

Vận mệnh của tổ-quốc Việt-Nam từ một thuộc 
địa khá lâu đời của nước Pháp đã chuyển mình 
qua bao biến cố lịch sử và sự thay đổi đó đã 
ảnh hưởng mạnh đến nền giáo dục là lẽ đương 
nhiên. Để thích ứng với thời thế mới, Bộ Quốc-
Gia Giáo-Dục gấp rút đưa môn Anh-Văn vào 
giảng dạy nên bọn chúng tôi đến Đệ Ngũ mới 
học tiếng Anh và học nhiều giờ trong tuần cho 
kịp thi Trung-Học Đệ Nhất Cấp, phải làm được 
1 bài dịch Anh Văn ra Việt-Văn! Tôi muốn kể 
phần này cho quý bạn có chút khái niệm mà 
thông cảm cho đám đàn chị chúng tôi đã phải 
hứng chịu sự đổi thay chương trình học xoành 
xoạch thì còn nói gì đến chuyện đồng phục. 

Năm l952 Cô Hiệu-trưởng Châu cùng các 
Giáo-sư Pháp rút về nước. Bà Huỳnh Hữu-Hội 
mà chúng tôi gọi Madame Hội, về thay cô 
Châu. Cuộc thi lấy bằng Trung-Học Đệ Nhất 
Cấp đầu tiên được tổ chức làm 2 kỳ trong năm. 
Mỗi kỳ thi 2 lượt: thi viết trước, chấm bài niêm 
yết kết quả xong mới vào vấn đáp. Kỳ I vấn 
đáp nếu học sinh nào rớt thì kỳ II chỉ thi lại vấn 
đáp thôi, và nếu rớt thì sang năm phải thi lại cả 
2 phần. Kỳ II được tổ chức 2 tháng sau kỳ I. 
Đến năm Đệ Nhị phải thi Tú Tài I, đậu Tú Tài I 
mới được lên học Đệ Nhất để thi Tú Tài II và 
cách thi cũng giống THĐNC. Lối thi cử này 
ngăn cản bước tiến của nhiều học sinh. Tôi thi 
xong Tú Tài I thì thi vào trường chuyên nghiệp 
có chánh-phủ nuôi vì gia đình ở nông thôn bị 
Việt-Cộng cướp mất ruộng đất, không còn khả-
năng nuôi tôi đi học. Tôi có bạn nhờ sống tại 
Saigon cứ đeo đẳng mãi cái bằng Tú Tài II 3 
năm vẫn không đậu! 
Nền Đệ Nhất Cộng-Hòa đã ló dạng từ năm 
1954. Năm 1955 lúc chúng tôi ở Đệ Tam thì 
nhà trường bắt đầu bàn về phù hiệu. Trường 

Gia Long chọn phù hiệu Hoa Mai Vàng. Năm 
Đệ Nhị tôi hân hạnh khoác lên mình chiếc áo 
dài màu thiên thanh gắn phù hiệu hoa mai vàng 
trong những ngày lễ hội, chỉ 1 năm thôi tôi từ 
giả trường GL. Chỉ 1 năm ngắn ngủi đó, màu 
áo thiên thanh cũng đủ đi vào tiềm thức và cả 
cuộc đời tôi, như lời nhạc của Trần Thiện-
Thanh, bài nào cũng có chữ xanh mà MC Nam-
Lộc đã khôi hài giới thiệu trên Asia. Theo thời 
gian và tuổi tác áo dài tôi khi thì xanh da trời, 
xanh nước biển, xanh ngọc thạch, xanh lá mạ, 
xanh rêu rồi cuối cùng là xanh dương. Sau mấy 
năm bôn ba vì sinh kế, năm 1963 tình cờ tôi 
gặp cô em họ là nữ sinh GL mặc áo dài trắng đi 
học, hỏi ra mới biết trường xưa đã không còn lễ 
phục xanh nữa rồi. 

Khi ra hải ngoại, tôi lại được thấy báo chí nhắc 
nhở nhiều đến “Gia-Long áo tím” nhờ các hội-
đoàn GL tích cực hoạt động và đã tổ-chức 
những kỳ Đại-Hội Gia-Long Thế-Giới. Tôi cứ 
suy nghĩ mãi về hàng chữ “Áo Tím - Gia-
Long”? Có lẽ các chị dùng nhóm từ ngắn gọn 
này nhằm kết hợp tất cả cựu nữ sinh từ Nữ-
Học-Đường Áo Tím đến Gia-Long? Thực tế, tà 
áo dài đồng phục màu tím của nữ-sinh chưa hề 
được phất phơ trong khuôn viên trường thời kỳ 
trường mang tên Lycée Gia-Long. Trong tôi 
mãi mãi vẫn là “Gia-Long áo thiên thanh” của 
những ngày hội hè lễ lộc, các bạn Gia-Long 
thân thương ơi! 

Tình cờ đọc báo tôi được biết tiểu-sử của bà 
Tùng-Long, một nhà văn nữ miền Nam nổi 
tiếng thời Đệ nhất Cộng-Hòa, là cựu nữ-sinh 
của trường Collège Indigène , tức Nữ-Học-
đường Áo Tím mà tuổi đời bà nay hơn 90. Như 
vậy thì “tuổi thọ” của Nữ Học Đường Áo Tím 
không dài hơn GL đâu các bạn à! Thế mà màu 
áo dài tím đã tràn ngập trong Đại-Hội GLTG 
lần V, làm lu mờ thiểu số áo dài màu xanh. Tôi 
thấy chỉ có đoàn đại-biểu GL/VN là mặc đồng 
phục xanh trong ĐHGLTG tại San Jose. Có lẽ 
giờ này tuổi đời của đa số chúng ta thích hợp 
với màu tím hơn màu thiên-thanh? Nếu vậy tôi 
hy vọng về sau cũng sẽ có nhiều cựu nữ sinh 
mặc áo xanh bên cạnh áo tím, áo trắng. Như 
vậy các màu áo sẽ kết hợp chị em cựu nữ sinh 
Nữ Học Đường Áo Tím và Nữ Trung Học Gia 
Long thành một khối «Áo Tím – Gia Long» 
thân thương. 

Lê Mỹ Sương - GL57 
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Thương kính tặng tất cả Thầy Cô của chúng em. 
Thương Thương ( GL 62-69) 

    “Trường xưa”... hai chữ sao mà dễ

thương gợi nhớ cả một thời con gái áo trắng 
ngây thơ thuở nào….  

Tự Hào Luyến Nhớ 

Đệ Thất 4: Năm 1962 tôi rất hãnh diện đậu 
vào trường Gia Long với thứ hạng 75. Ngày 
đầu tiên vào trường tôi đã xúng xính trong 
chiếc áo dài lụa trắng, cũng mặc cọt xê như ai, 
nhưng không làm cho chiếc áo đẹp hơn chút 
nào. Lớp Đệ Thất 4 của tôi nằm ở dãy nhà 
ngang dưới Bệnh Thất. Lơ ngơ ngày vào lớp 
tôi và bạn mới, người đẹp Tuyết Lan, phải 
ngồi bàn cuối, làm cho dân tình xóm nhà lá 
này càng rộn ràng, vui vẻ hơn. Lớp tôi bị Thầy 
Cô mắng vốn dữ quá. Thương Cô dạy Việt 
Văn Huỳnh Thị Nữ, GS chính của lớp tôi, với 
giọng ân cần xen lẫn năn nỉ chúng tôi đừng 
quấy phá nữa, làm Cô xấu mặt với các GS 
chính lớp khác! Tôi quý nhất Cô Bình Thạnh  

dạy Lý Hóa, Vạn Vật. Cô dạy rất tận tâm, 
giọng nói ấm áp, say sưa như GS Việt Văn 
đang giảng bài. Cô khuyến khích chúng tôi 
học với thái độ ân cần của một người thân. 

Đệ Lục 4: Chúng tôi đã quen với ngôi trường 
này và vững vàng bước lên Đệ Lục. Cô Thân 
Thị Tố Tâm dạy Việt Văn để lại sự ngưỡng 
mộ trong lòng các nữ sinh. Bạn Mai người Bắc 
thường hay nói lẫn 2 chữ L và N. Cô Tố Tâm 
kiên trì sửa, tế nhị giải thích cho bạn hiểu là 
nên sửa. Mai cảm động sự ân cần của cô nên 
cố sửa đến khi thành công. Với vóc dáng cao, 
gầy, nụ cười duyên dáng, ai nhìn vào cũng 
thấy sự quý phái, sang trọng của người phụ nữ 
giòng họ "Thân" xứ Huế, nhất là với  lũ học 
trò chúng tôi. Sau mấy chục năm thầy trò lưu 
lạc, tình cờ biết được địa chỉ email của Cô tôi 
viết thơ và được Cô trả lời ngay, lời lẽ vẫn ân 
cần như ngày nào. 

Năm đó tôi và bạn Hoàng Yến đã làm tờ báo 
viết tay bằng thủ bút của tôi vì chữ tôi.... đẹp. 
Tờ báo xinh xinh, khổ nhỏ cở bàn tay có 16 
trang kể cả bìa, chỉ viết 1 mặt giấy. Có đủ 
truyện ngắn, truyện cuời, danh ngôn, nhắn tin, 
trang điện ảnh và 1 mẫu đơn xin... gia nhập tờ 
báo. Tiếc là tờ báo chỉ ra đúng 1 số và nó là 
một trong những báu vật tôi vẫn giữ đến nay.  

Đệ Ngũ 4: Năm Đệ Ngũ trôi qua êm ả. Môn 
Toán Cô Phi Phụng dành hầu hết thời gian 
để.... làm toán đua, ai giải nhanh thì được điểm 
cao. Tôi là người trên mây, không cảm nổi 
toán nên "muôn đời là kẻ đến sau"! Ngược lại 
Cô Kim Oanh với giờ Nhạc vui tươi, dí dỏm. 
Giờ Vẽ Cô Huỳnh Thị Báu sinh động, Cô 
Phương Nghi dạy Việt Văn, ngày đầu vào lớp 
Cô chấm ngay tên tôi, đọc 2 câu thơ: 
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"Đêm qua nằm mộng thấy Thương Thương, 
"Má đỏ au lên đẹp lạ thường1" 

Tôi thẹn thùng như chính mình là nàng 
Thương Thương thứ thiệt! 

Đệ Tứ: Chúng tôi đã trở thành con gái, biết e 
thẹn, và tôi cũng đã có người yêu. Chàng học 
Chu Văn An, cao, ốm và... đẹp trai nữa! Mỗi 
lần đón tôi thì " Anh chạy đã 8 vòng trường 
GL rồi". "Chạy" là cỡi Vespa... mượn của ba, 
chứ chàng đi học bằng xe đạp. Tôi ngồi sau 
xe, chàng đi thật chậm để đường về nhà dài 
thêm và tôi cứ muốn đường dài mãi... bất tận... 

Thầy Bùi Trọng Bạch dạy Lý Hóa, Vạn Vật 
rất hiền nên bọn chúng tôi không kiêng nể gì 
cả. Bàn đầu tinh nghịch chuyển xuống cuối 
lớp một tờ giấy ghi: "Danh sách học sinh đi 
bal với Thầy Bạch". Viết đến đây tôi cũng 
không thể nín cười được, vì Thầy Bạch tuy 
chưa già nhưng dáng vẻ lụ khụ như một cụ đồ. 
Thầy ít nói, ăn mặc rất xưa nên bị học trò chọc 
phá. 

Đệ Tam C1: Lớp chúng tôi hội tụ những 
người yêu mây trời và gió mưa ngoài cửa sổ. 
Cũng năm đó tôi đã... thất tình. Nhóm bàn đầu 
có bốn bạn học rất giỏi, xinh đẹp, con nhà khá 
giả, nhưng...  ăn chơi cũng một cây! Tưởng họ 
bồ bịch dữ lắm nhưng sau này Liên Chi hé lộ: 
tuy "ăn chơi", nhưng chỉ đi chơi "bal famille" 
và không ai có một mối tình... “vắt vai". Còn 
xóm nhà lá chúng tôi thì rộn ràng kén chọn bồ 
bịch, có người còn… chấm cả Thầy trong 
trường. Cám ơn trời, nếu Liên Chi không thố 
lộ nhóm ấy vẫn bị hàm oan vụ ăn chơi. 

Giáo sư môn Sử, Thầy Mai Khắc Bích, đẹp 
trai pha chút lãng tử nên bao con tim non dại 
run rẩy, đập loạn nhịp. Bạn KT đã công khai 
nhận mình... yêu Thầy, chắc để không em nào 
dám... nghĩ tới Thầy nữa? Thầy rất mê máy 
hình nên thường giảng thêm về… máy chụp 
hình…. Cô Phạm Ngọc Quới dạy Anh Văn rất 
dễ hiểu, ai cũng thương quý. Cô Phạm Thị 
Nhung dạy tôi năm Đệ Tam và Đệ Nhị, đã ảnh 
hưởng đến chúng tôi nhiều nhất. Cô Nhung có 
lý tưởng, yêu nghề, dạy học rất tận tâm và 
thương học trò. Thật may mắn vì đã được học 
với Cô hai năm liền. Với vẻ đẹp thanh tú, dịu 

Tự Hào Luyến Nhớ 

1 Thơ Hàn Mặc Tử 

dàng, kín đáo, giọng Bắc trong trẻo, rõ ràng 
Cô đã gây cho chúng tôi sự hào hứng, chúng 
tôi đã mê Cô ngay buổi học đầu tiên. Cô dạy 
và truyền cả lòng say mê văn chương cho 
chúng tôi. Khi giảng Cô xúc động như đang 
sống với nhân vật trong bài. Giọng nghẹn 
ngào, nước mắt rưng rưng... chúng tôi cũng 
cảm động theo. Cô hiền và đặc biệt rất công 
bằng, thương học trò như nhau. Cô chưa la 
mắng hay phạt ai, chỉ lấy lời nhẹ nhàng 
khuyên bảo như một người mẹ hiền chỉ dạy 
con gái. Ai gặp chuyện buồn Cô ân cần thăm 
hỏi và kín đáo giúp đỡ. Cô luôn nhắc nhở học 
trò giữ giá trị người phụ nữ Việt Nam. Ngày 
nay, chúng tôi mái tóc đã phai màu, chiêm 
nghiệm những điều Cô dạy khi xưa, thấy quả 
thật quá đúng. 

Đệ Nhị C1: Chúng tôi quyết tâm lấy cho được 
mảnh bằng Tú Tài 1. Cô Nhung tiếp tục là 
GSViệt Văn và là GS Hướng Dẫn lớp tôi. 
Chương trình học năm thi quá dài, thầy trò 
chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Cô Kim 
Phượng dạy Công Dân, Cô Nguyễn thị Yến 
dạy Sử Địa, Cô Lan Phương dạy Vạn Vật... 
Lần đầu tiên tôi được đứng hạng 10 môn toán 
và được Cô Lệ Dung phê GIỎI! Văn nghệ của 
trường không thể nổi bật nếu thiếu Cô Lan 
Phương (nay là Thầy Lân) chỉ đạo. Cuối năm 
Đệ Nhị tôi phải xa người đẹp Diên Hồng vì 
người bạn thân này rẽ đường sang Sư Phạm
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Chúng tôi buồn nhưng biết làm sao hơn… Sau 
này tình cờ gặp lại nhau, dĩ vãng được lật lại, 
nụ cười được tìm lại và ánh nắng len qua liếp 
cửa hình như trong hơn và mây cũng xanh hơn 
... 

Đệ Nhất C1: Đậu Tú Tài 1 xong, tôi hãnh 
diện ngẩng cao đầu bước vào Đệ Nhất. Chúng 
tôi tự cho là đã thành "người lớn", không 
mang cặp nữa mà sách vở phải cầm tay mới... 
oai. Một thế giới mới, thế giới TRIẾT HỌC 
đến với chúng tôi. Tôi đã thấy mình tan biến 
trong một buổi chiều: 
"Chiều rơi trên đường vắng,… có ta rơi giữa 
chiều. Hồn ta theo vạt nắng..."  
 Và khắc khoải: "Như mũi kim mềm,.. sẽ khâu 
liền,… kín khung cửa tình duyên." 

Tự Hào Luyến Nhớ 

Như là đêm dịu dàng hương hoa mộc 
Như là sương lành lạnh vuốt bờ vai 
Như trăng khuya âm thầm hôn lên tóc  
Người xưa về khơi lại chớm mê say…. 

Sydney  March 2011 
GTB-GL75 

Hay chờ được thoát thai: "Hồn ta như gò mối, 
đang chờ phút đầu thai2 

Cô Chu Kim Long và Thầy Vĩnh Đễ dạy Tâm 
Lý Học và Đạo Đức Học hấp dẫn đến nỗi 
chúng tôi tưởng mình là những Triết gia. Mở 
miệng là phun ra: "không bao giờ có thể tắm 2 
lần trên một giòng sông", hay "To be or not to 
be"... Cô Tỵ trong thời gian làm Hiệu Trưởng 
chỉ dạy môt mình lớp tôi, môn Pháp văn. Điều 
này làm chúng tôi rất "nghinh ngang". Một lần 
trong giờ vắng Giáo Sư chúng tôi đi lang 
thang trong sân, một bà Giám Thị trợn mắt từ 
xa: - Đi đâu giờ này? lớp mấy? - Dạ Nhất 
C1.  

- Thôi, đi đi. 
Đó là nhờ "uy" của Bà Hiệu Trưởng. Em gái 
tôi vừa đậu Tú Tài 1 muốn vào học GL. Tôi 
đánh bạo thưa trình, không ngờ Cô gật đầu 
chấp thuận ngay. Thế là em tôi được hân hạnh 
làm Nữ Sinh GL. Năm 2011 đến thăm Cô tôi 
nhắc câu chuyện trên, Cô cười nói: 
- Em con đậu Tú Tài rồi tức đủ trình độ thì Cô 
cho vào! 
Năm đó Trưởng Ban Báo Chí của lớp tôi, Lý 
Kim Hà, "dám" cãi lời Cô Hiệu Trưởng, nhận 
làm chung 1 tờ báo với Ban Báo Chí Chu Văn 
An. Giai phẩm" Nhất C Chu Văn An và bạn 
hữu" là tập san mà chúng tôi không bao giờ 
quên. Buổi học cuối chúng tôi đã cười như 
chưa bao giờ được cười, nói như chưa bao giờ 
được nói, nhưng dấu trong đôi mắt giọt lệ 
chực tràn mi… 

2
 Đường chiều lá rụng, Phạm Duy 

Hơn 40 năm xa trường nhưng kỷ niệm khi lật 
lại vẫn tươi nguyên như mới hôm qua. Ngày 
nào các cô gái GL tưởng có thể "chết" vì một 
mối tình vậy mà khi ra đời vẫn làm tròn thiên 
chức làm Vợ, làm Mẹ. Và dẫu ở bốn phương 
trời trong chúng tôi trường GL vẫn là nơi Tình 
Thầy Trò gắn kết và Tình Bạn luôn tồn tại 
cùng với tháng năm. 

Đinh Thị Thương Thương ( GL 69) 
 19/9/20 
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ĐÔI BẠN GIA LONG 

Tự Hào Luyến Nhớ 

Năm nay chúng tôi được 89 tuổi, ở cái tuổi 
đang xếp hàng dưới sự giám sát của Bác Vô 
Thường, để lần lượt đi du lịch sang một thế 
giới mà chúng tôi không định trước được! 

Nhớ lại … Cách đây hơn 70 năm, duyên may 
khiến chúng tôi lần đầu gặp gỡ ở Trường Áo 
Tím Gia Long, sau kỳ thi tuyển vào lớp đệ 
nhất niên năm 1938. Tôi tên V. ở Long An, chị 
T. ở Thủ Dầu Một. Nhờ ở tỉnh lẻ nên chúng tôi 
được ở nội trú, đóng tiền trường mỗi tháng 18 
đồng bạc. Nhà trường xếp hai chúng tôi vào 
lớp 1B, cùng ngủ ở phòng D ăn cùng một 
mâm, tên được ghi gần kề trong sổ điểm. Nhờ 
sự sắp xếp thuận tiện này, chúng tôi hai cô gái 
nhà quê đỡ phần nào bỡ ngỡ. Thế là chúng tôi 
học hành, ăn, ngủ, giải trí, lúc nào cũng gần 
nhau. Hầu hết các môn học đều dùng tiếng 
Pháp trừ môn Việt ngữ. Vì vậy chúng tôi nghe 
nhiều nói ít, lúc đầu khá vất vả rồi dần cũng 
quen. 

Ba năm trôi qua, mỗi năm T.V. đều được lên 
lớp; đến năm thứ tư chuẩn bị ráo riết để lấy 
bằng Thành Chung. Đó là cái đích mà hai 
chúng tôi phải đạt 

Đời sống nội trú sinh không thoải mái chút 
nào, học hành, ăn ngủ, tắm rửa, gội đầu, nhất 
nhất phải theo qui định của trường. Trong thời 
gian luyện thi, bài vở nhiều, ban ngày học 
không đủ,  

chúng tôi tranh thủ lén giám thị học đêm dưới 
ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn xanh trong 
phòng vệ sinh, kém vệ sinh lại còn làm mồi 
cho đám muỗi khát máu! 

Ngày thi đến… Hai chúng tôi đã ôn hết 
chương trình, sẵn sàng ứng thí. Trong thời ấy, 
muốn “giựt” được mảnh bằng Thành Chung, 
thí sinh phải qua 3 kỳ sàn lọc. Kỳ một thi môn 
Pháp Văn, rồi môn Toán, cuối cùng là vấn đáp 
toàn bằng tiếng Pháp. Năm này chị T. bị hỏng 
ở vòng đầu, tôi rơi ở môn sau. Thế là chúng tôi 
thi rớt.Với chủ trương: Thua keo này gầy keo 
khác, cả hai chúng tôi xin học lại để năm sau 
thi nữa. Sau một năm lưu ban, hai chúng tôi thi 
đậu vẻ vang, rồi xin thi luôn bằng Trung Học 
Pháp, đậu luôn. 

 Phòng ăn của các nữ sinh nội trú

Thế rồi T. và tôi bàn tính tương lai, chọn một 
nghề thích hợp là nghề giáo. Sau một năm học  
nghề ở trường Sư Phạm thực hành, chúng tôi 
mỗi người nhận một nhiệm sở ở hai tỉnh khác 
nhau.  
Sáu năm sống nội trú, giờ đây xa nhau, lòng 
cảm thấy rười rượi buồn. 

Tôi sống với nghề gõ đầu trẻ nhẹ nhàng đơn 
điệu gần 30 năm. Hiện giờ tôi sống đời hưu 
viên với chế độ không lương chỉ lãnh trợ cấp 
người già 240.000 đồng/tháng, nhờ các con 
cháu săn sóc.  Phòng ngủ của các nữ sinh nội trú 
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Chúng tôi: V. và T. hiện ở Saigon nhưng 
không thường đến với nhau vì lẽ giá Taxi cao 
quá. Hơn nữa cả hai bà lão cẳng chân suy yếu, 
lười đi chơi, nhưng hai chúng tôi thường liên 
lạc nhau bằng điện thoại, đôi khi cả tiếng đồng 
hồ. Ngoài việc hỏi thăm nhau sức khỏe, chúng 
tôi hứng lên, đồng thanh đọc to những bài thơ 
đã học thuở trước ở trường, những bài văn 
lãng mạn của Lamartine, những bài ngụ ngôn 
dạy đời của La Fontaine. Chúng tôi còn nhắc 
lại những kỷ niệm thân thương của đời nội trú 
dưới mái trường trung học Gia Long. 

Còn bạn T. góa chồng với 3 con gái, chị ấy ra 
nước ngoài (Pháp) không ở với con. Nhờ có 
sức khỏe lại dạn dĩ, cương quyết, chị không 
thấy tự ái khi đi làm công cho một ông chủ 
người Hoa, lương bổng khá cao. Một thời gian 
sau, với số tiền gom góp được, chị xuống miền 
Nam nước Pháp mở một quán ăn nhỏ. Lúc già 
yếu chị trở về Paris để gần con, với tiền trợ 
cấp người già của Chánh Phủ Pháp 
700€/tháng. Hiện chị có một căn nhà nhỏ ở 
Phú Nhuận, mỗi năm về Việt Nam 6 tháng để 
trốn lạnh, sống một cuộc đời nhàn nhã thong 
dong. 

Nghĩ  lại: sống ở đời không có một người bạn 
thân là một thiếu thốn lớn lao vậy. Đôi khi hai 
chúng tôi tỏ lời tri ân những vị Bề Trên nào đã 
ban cho chúng tôi trí nhớ bền bỉ và tránh cho 
chúng tôi cảnh lú lẫn của tuổi già.  

Tôi và T. mỗi người một tánh nhưng rất 
thương nhau như ruột thịt. Điều đáng nói là T. 
có trí nhớ rất bền bỉ, bằng chứng là chị thuộc 
vanh vách số điện thoại luôn cả địa chỉ của 
một số bạn bè và thân quyến. Rõ là một bà lão 
hiếm có. Trần Thị Vân 

Saigon tháng 2 năm 2013 

CHO NGƯỜI TÌNH GIA LONG 

Nắng Saigon trải dài trên nỗi nhớ 
Anh trở về thành phố đã vắng em 
Đường Nguyễn Huệ xôn xao bao màu áo 
Áo trắng Gia Long giờ lưu lạc phương nào! 

Đường Bà Huyện những sáng chiều đưa đón
Phố Thanh Quan hương dạ lý ngạt ngào 
Chuông Xá Lợi ngân nga buồn tê tái 
Cảnh còn đây, người xưa ở nơi đâu! 

Saigon hỡi anh về gom kỷ niệm 
Những con đường phố cũ đã thay tên 
Lá tương tư héo vàng theo năm tháng 
Tóc ngả màu, tình xưa mãi vấn vương! 

Rể Gia Long 
(GL70/77 - 12D11) 
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Chị Buổi Sáng
Minh Hạnh GL67 

Em xin được một lần duy nhất trong đời đứng 
trịnh trọng cúi đầu cám ơn, dù muộn màng, 
công ơn dạy dỗ của quý Thầy Cô từ mấy mươi 
năm trước. Với Thầy Cô đã qua đời em xin 
thắp một nén hương lòng hồi hướng với sự biết 
ơn và tôn kính. 

Riêng chị buổi sáng, chị Hoa của em, em xin 
trân quý và cám ơn tình thương chị dành cho 
em ngày xưa. Em đã quá vô tư không hề nghĩ 
đến mình sẽ không còn được gặp lại nhau 

Tôi may mắn được trúng tuyển vào trường nữ 
trung học Gia Long. Đây là ước mơ chẳng 
những của riêng tôi mà còn của hầu hết các bậc 
cha mẹ ở Saigon có con gái học xong bậc tiểu 
học. 

Ngày tựu trường tôi một mình xách cặp đi học, 
không có bạn, cũng không người nhà đi cùng. 
Tôi thẹn thùng xúng xính trong bộ áo dài trắng 
may rộng và dài để trừ hao (may mà thời đó áo 
không quá dài như bây giờ). Nhưng tôi nhỏ con, 
chậm lớn nên chưa mặc vừa thì áo đã sờn. 

Tôi được xếp vào lớp Đệ thất 11. Lớp nằm ở 
tầng trệt trong góc của hai dãy lầu đường Phan 
Thanh Giản và đường Bà Huyện Thanh Quan. 
Nhờ nhỏ con nên trong suốt bảy năm bậc trung 
học tôi luôn được ngồi bàn nhất hoặc xa lắm là 
bàn nhì. Từ đây tôi và hai đứa bạn ngồi gần kết 
thân cho đến ngày nay dù đã ba khung trời cách 
biệt Việt Nam, Hawaii và Sydney. 

Đầu năm Đệ Thất, Cô Hoa giáo sư Việt văn dạy 
chúng tôi một kiệt tác văn xuôi. Sau này mỗi 
mùa tựu trường tôi và con bạn thân hân hoan 
vừa đi học vừa đọc lại đoạn văn tâm đắc này. 
Cho đến nay tôi vẫn thuộc nằm lòng:“Hàng 
năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều 
và trên không có những đám mây bàng bạc. 
Lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm hoang 
mang của buổi tựu trường 

Năm Đệ lục lớp dời xuống dãy gần Bệnh Thất, 
song song với đường Ngô Thời Nhiệm. Giáo sư 
Pháp văn là Bà Diệp, người Thầy tôi rất thương 
kính. Cô rất đẹp, dịu hiền và tận tụy với đám 
học trò… Trước giờ Pháp văn là giờ nữ công 
của giáo sư Họa Mi. Lần đó chúng tôi làm bài 
thi thêu con gà mái dẫn bảy con gà con, và sẽ 
thêu trong vài tuần liên tiếp. Hôm ấy là ngày 
phải nộp bài, ai nấy đều chăm chú làm việc, đầu 
óc rất căng thẳng. 

Nộp bài thi xong là học Pháp văn. Khi Cô Diệp 
đã giảng hơn nửa giờ, bỗng tôi nghe đau ở ngón 
chân, khom người xuống quan sát tôi thấy cây 
kim may đâm vào đầu ngón chân trỏ rất sâu, 
đuôi kim chỉ ló ra ngoài độ 2cm. Tôi thút thít 
khóc, sợ đau không dám rút kim ra. Cô Diệp hốt 
hoảng ngưng dạy bước xuống chỗ tôi hỏi 
nguyên nhân rồi cúi xuống dùng ngón tay cái và 
ngón trỏ nhẹ nhàng rút kim ra. Trái với sự lo sợ 
của tôi, nỗi đau không bằng kiến cắn vì kim đã 
gẫy trước khi đâm tôi. Cô nói “mới có một chút 
xíu mà như vậy, sau này lớn lên sinh con thì 
sao”. Nghe vậy tôi rất xấu hổ vì mình mít ướt, lí 
nhí cám ơn Cô. 

Sân trường có những cây già, rất lâu đời. Có 
những mùa chúng tôi nhặt những” hoa chuồn 
chuồn” khô để tung lên trời, nhìn hai cánh hoa 
màu nâu nhạt xoay tròn như chiếc chong chóng, 
từ từ rơi xuống thật thú vị. Tôi còn nhặt những 
mảnh trái khô giống chiếc guốc không quai. Về 
nhà tôi dán thêm quai guốc vào. Hôm sau trên 
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bàn tôi, trước mặt mỗi đứa đều có những chiếc 
guốc xinh xắn với đủ kiểu quai khác nhau. Có 
lần thầy Trương Văn Minh gọi tôi là nhà sản 
xuất guốc.Chỉ vậy thôi mà tôi đã mơ sau này 
mình sẽ có cơ sở làm guốc, dép. Ôi tuổi học trò! 
Lúc anh họ tôi về quê, tôi thích mượn xe đạp 
của anh để đi học. Có lần tan lớp, theo thói quen 
vừa đi bộ về vừa trò chuyện với bạn, tôi quên 
mất chiếc xe đạp để ở trường. Đêm đó tôi lo 
lắng; vừa sợ mất xe, vừa sợ bị đòn…Sáng sớm 
hôm sau tôi đến trường thật sớm, tới thẳng nhà 
để xe và mừng muốn khóc khi thấy chiếc xe đã 
được cẩn thận treo lên bên dưới mái fibro 
ciment. Tôi chạy đi tìm Bác Hiền, biệt danh Bác 
Ba Bụng vì bụng Bác to, là nhân viên làm vệ 
sinh, nhờ Bác lấy xuống giùm. Tôi hết lời cám 
ơn Bác, Bác cười thật hiền... Tưởng chỉ quên 
một lần thôi, nhưng tính nào vẫn tật nấy; năm 
sau tôi lại quên xe. Hơn thế nữa khi lên đệ nhị 
cấp, học buổi sáng tôi cũng để quên xe đạp 
thêm một lần nữa! Nghĩ lại ngày xưa ít có người 
gian tham  nên tôi không mất xe và khi lấy xe 
về cũng không bị ai nghi ngờ. Tôi thầm tiếc và 
tự hỏi bao giờ xã hội Việt Nam có lại được 
phong cách đạo đức và tình người như xưa!  

Năm Đệ Tam được tin Bà Kỳ (tức Bà Tuyết 
Mai, phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao 
Kỳ) sẽ viếng trường và sẽ đi thăm phòng thí 
nghiệm Hóa Học gần sân thể thao. Lớp tôi được 
đón chào Bà vì có giờ học ở đó. Giáo sư lý hóa 
của lớp chọn chị Ánh Tuyết lên phụ Cô làm thí 
nghiệm. Cô chỉ vẽ và sắp đặt mọi thứ rất chu 
đáo từ tuần lễ trước. 

Ngày mong đợi đã đến, Bà Kỳ bước vào phòng 
thí nghiệm. Cả lớp lễ phép đứng lên chào xong 
Cô cho ngồi xuống. Cô bắt đầu giảng, chị Ánh 
Tuyết được gọi lên để phụ Cô dùng các ống 
nghiệm thủy tinh sang sớt hóa chất. Bà Kỳ chủ 
động bước lần xuống cuối phòng rồi trở lên. 
Thỉnh thoảng Bà dừng lại hỏi chuyện một vài 
chị. Từ lúc khách vào phòng, gần như chúng tôi 
đã quên hẳn Cô và chị Ánh Tuyết, cứ mê mệt 
dõi mắt theo khách không rời vì Bà Tuyết Mai 
nổi tiếng là mỹ nhân. Sự kiện đó xảy ra rất 
nhanh độ chừng mười phút. 

Khách về rồi Cô rất giận, Ánh Tuyết bị Cô quở, 
vì giống lũ hư chúng tôi, chỉ lo nhìn người đẹp 
mà không chú ý đến công việc, đến nỗi dùng 
ống nghiệm nứt, hóa chất chảy mà không hay. 
Trước “tai nạn” này Cô bình tĩnh, khéo léo chờ 

khách về mới rầy đám học trò ham vui. Sau lần 
thăm viếng đó Bà Kỳ hứa tặng trường một hồ 
bơi. Chúng tôi vui mừng khôn xiết.  

Kỷ niệm sâu đậm nhất và cũng làm tôi ray rứt 
đến bây giờ là người “chị buổi sáng”. Cuối năm 
Đệ Thất một buổi chiều tôi nhận được một trang 
vở học trò xếp làm tư ngay ngắn, để trong hộc 
bàn. Tôi rất vui mừng vì đó là thư chị Hoa, 
người ngồi cùng chỗ với tôi, hỏi tôi có muốn 
làm em của chị không? Tên tôi là gì, học lớp 
nào?. Hôm ấy tôi rất vui mừng... chắc chắn là 
có lo ra. Cô bạn thân ngồi cạnh cũng có “chị 
buổi sáng” như tôi, chị Tuyết Mai. 

Từ đó tôi có niềm vui mới. Thỉnh thoảng tôi 
được đọc thư và viết thư cho chị dù thư viết rất 
vắn tắt, ngắn gọn nhưng là niềm hạnh phúc lớn 
với đứa bé xa gia đình ở nhà Dì đi học như tôi. 
Món quà đầu tiên chị cho tôi hộp đựng viết màu 
xanh có dây kéo rất đẹp. Sau này tôi biết ra hộp 
viết đó làm ở Nhật nên rất đắt tiền.  
Chừng hai tháng sau, chị vào trường buổi chiều 
tìm gặp mặt đứa em mới quen. Tôi bẽn lẽn rụt 
rè dù rất vui và mong gặp chị. Sau đó chị đến 
nhà Dì để thăm tôi, lần khác chị đến xin phép 
chở tôi về nhà chị gặp Ba và người em trai của 
chị. 

Năm Đệ Lục tôi ghi tên tham dự môn chạy tiếp 
sức 200m vì Cô huấn luyện viên thể thao kêu 
gọi tham dự Đại Hội Điền Kinh. Ngày tổng 
dượt ở sân Cộng Hòa chị Hoa tình nguyện đưa 
đón tôi trên chiếc velo solex của chị. Tôi sung 
sướng và hãnh diện được chị thương yêu chăm 
sóc. Chị còn mang nước và trái cây cho tôi giải 
lao. Tôi mong ước chóng được học buổi sáng để 
thường gặp chị hơn. 

Gần cuối năm Đệ Lục chị Hoa báo tin sắp lập 
gia đình và sẽ về Bình Long dạy học. Tôi suy 
nghĩ và hỏi ý kiến hai cô bạn ngồi bên cạnh để 
tìm món quà tặng chị. Cuối năm, lợi dụng lúc 
được về sớm vì Thầy Cô bận rộn chúng tôi kéo 
nhau đi bộ ra chợ Sàigòn tìm mua quà cho chị 
Hoa. Tôi vào nhà sách Khai Trí và thấy rất ưng 
ý quyển sách tựa đề Bạn Gái Trước Ngưỡng 
Cửa Hôn Nhân nên mua tặng chị Hoa ngay mà 
không cần biết nội dung bên trong… Ra khỏi 
tiệm sách tôi mới giật mình và mắc cỡ vô cùng 
vì có mấy chàng thư sinh với phù hiệu trung học 
đã theo dõi chúng tôi mua sách. Có anh còn nói 
“ Em ơi còn nhỏ quá mà đọc chi sách người 
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lớn”. Tôi lo âu không biết mình chọn sách có 
đúng không! Đến bây giờ tôi cũng không biết 
sách nói gì và nó có giúp gì cho chị không. Đó 
là món quà duy nhất tôi tặng chị. 

Tự Hào Luyến Nhớ 

Tôi xa chị từ đó. Vì bận rộn với việc học, việc 
nhà nên thỉnh thoảng có thoáng nhớ đến chị 
Hoa nhưng không thể tìm cách viếng thăm! Đến 
khi học năm thứ nhất Đại Học Đàlat tôi nhận 
được thư chị. Tôi rất vui mừng, thật bất ngờ, 
cảm động và thấy ấm lòng dù ngoài trời gió 
lạnh và giăng giăng sương mù. Chị hỏi thăm và 
tặng tôi hình anh chị chụp nửa người. Chị mặc 
áo dài anh mặc quân phục Thủy Quân Lục 
Chiến cấp bậc trung úy. Dáng anh gầy cao, nét 
mặt thư sinh. Các bạn tôi xem hình và nói là 
anh yểu tướng. Tôi sợ và thương cho anh chị 
Hoa nên thường khấn nguyện cho anh chị được 
an bình trong cuộc chiến. 

Khi trở về Việt Nam lần đầu tôi tìm lại tấm ảnh 
đó, tin rằng nó sẽ là chìa khóa giúp tôi tìm lại 
được anh chị. Nhưng tôi không sao tìm được 
ảnh dù đã lục khắp nơi. Tôi bắt đầu có linh cảm 
không ổn. Em tôi nói có thể hình đã bị đốt vì 
những lần bị truy xét “văn hóa ngụy”. Mắt tôi 
chợt cay cay! Nhiều lần tôi có ý định lên Bình 
Long tìm đến Sở Giáo Dục để xin truy lục hồ sơ 
Cô giáo Hoa, nhưng người quen khuyên không 
nên vì “họ” không mấy khi lưu trữ hồ sơ của 
nhân viên chế độ trước. Tôi chưa nản lòng tìm 
“chị buổi sáng” của tôi. Những gì liên quan đến 
Bình Long đều gợi sự quan tâm của tôi. Tôi còn 
tìm đọc kỹ chiến trận Bình Long, tìm và xác 
định vị trí tỉnh Bình Long trên bản đồ Google 
mà trước đây tôi chưa hề có ý niệm. 

Tháng Bảy năm 
2011 nhân chuyến 
về Việt Nam tôi tìm 
chị Hoa tích cực 
hơn. Tôi nhờ đài 
truyền hình Bình 
Phước (Bình Long 
và Phước Long) 
nhắn tin tìm chị nội 
dung như sau: 

‘’ Em là Nguyễn Thị 
Hạnh tìm chị Ngô 
Thị Hoa sinh năm 
1945, trước kia học 
Trường nữ trung 

học Gia Long tại Sàigòn. Nhà chị ở đường Hòa 
Hưng. Từ đường Lê Văn Duyệt (nay đường 
Cách Mạng Tháng Tám) nếu đi hướng Sàigòn 
lên Ngã Tư Bảy Hiền thì rẽ trái vào đường Hòa 
Hưng, hẻm đầu tiên bên phải, nhà chị là căn 
thứ tư hoặc thứ năm bên phải. Trước năm 1975 
chị dạy học ở Bình Long, nhận được tin này xin 
chị liên lạc với số điện thoại Mob……. Nếu quý 
vị nào biết tin tức gia đình chị, dù chị không 
còn nữa, cũng xin vui lòng liên lạc với số điện 
thoại trên tôi xin vô vàn cám ơn”. 

Tôi yêu cầu để tin nhắn trong 20 ngày, 20 ngày 
trong khắc khoải chờ đợi ,cầu nguyện trong hy 
vọng lẫn tuyệt vọng. Tôi rời Việt Nam mà vẫn 
chưa có một tin tức gì về chị! 

Tháng Mười Một năm 2012 một nhóm bạn ở 
Sydney và Melbourne tổ chức đi chơi Vanuatu 
12 ngày, trong nhóm có một chị người Bình 
Long thế là cả buổi tôi hỏi chị đủ thứ, chị say 
sưa kể về quê hương có trận chiến để tên trong 
lịch sử Việt Nam. Những cảnh chết chóc, bom 
đạn gây đổ nát điêu tàn, dân quân bị bao vây 
nhiều người bị thương thiếu thuốc men, lương 
thực… Tôi nghe trong xúc động, xót xa…lén 
quay chổ khác tôi lau vội nước mắt. Cuối cùng 
chị kết luận trận đánh khủng khiếp như vậy 
những công thự kiên cố, những doanh trại 
phòng thủ còn đổ nát làm sao con người sống 
sót được! Chị cho biết gia đình chị di tản trước 
xuống Saigon, khi trở về không tìm ra được nơi 
nào là nhà mình. Qua tài liệu tôi được biết trận 
này quân Việt Nam Cộng Hòa bị bao vây, các 
chiến sĩ anh dũng chiến đấu, mãi ba tháng sau 
mới chiếm lại được Bình Long. 

Tôi rất buồn vì nghĩ anh chị Hoa khó mà sống 
sót. Tôi âm thầm cầu nguyện cho anh chị được 
siêu thoát để bù đắp một phần cuộc sống đầy 
khói lửa đau thương ngày nào ở trần thế. 
Chị Hoa ơi! bây giờ em ước mơ, hy vọng biết 
đâu có ai đó đọc bài này rồi cho em tin tức về 
chị, hoặc một phép lạ là anh chị đã đi H.O và 
định cư ở Mỹ như bao nhiêu sĩ quan QLVNCH 
khác, đọc được bài này và chị lại tìm em 

Sydey mùa hè năm 2013
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Hình lớp Đệ Tam B1 
niên khóa 1961 – 1962 
Chị Ngô Thị Hoa người 
thứ sáu, đứng hàng đầu 
từ T-P 

Tấm ảnh này là kỷ vật 
duy nhất của chị Hoa 
tôi còn giữ được với bút 
tích của chị 

Từ em tóc xỏa ngồi hong, 
Hồn anh chìm nổi trong dòng suối nâu.  
Từ em mi chớp chớp mau,  
Hồn anh đờ đẫn trong màu mắt nhung. 
Từ em chúm chím môi hồng, 
Hồn anh ngây ngất hương nồng thơm tho. 
Từ em bẻn lẽn chuyện trò, 
Hồn anh mê muội nguyện thờ trăm năm. 
Từ em mộng những đêm trăng, 
Hồn anh rón rén chỗ nằm gối chung.  
Từ em e thẹn chịu ưng, 
Hồn anh địa ngục chung thân cũng liều.  
Tại em hồn mất, đời tiêu… 

Nguyễn P. Thúy, 05/17/2012 

Tự Hào Luyến Nhớ 
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NNggầầnn  NNggạạii  
  TTặặnngg  LLaauussaannnnee  vvàà  NNggỗỗnngg  

Em e sợ, ngày nào Gia Long khép lại
Những bóng người ngần ngại bước chân đi 
Nhìn trộm nhau mà không biết nói gì! 
Đành im bặt cho lòng mình bớt khổ.. 
Em đâm sợ những buổi chiều nhung nhớ 
Bài thơ buồn chết lặng giữa cô liêu 
Bóng hình ai hòa lẫn với sương chiều 
Lausanne, Paris có bao giờ gặp lại! 

Em hãi sợ cả những chiều nắng quái 
Áo ai bay sao thiếu áo em thương 
Hàng cây xanh ngơ ngác giữa sân trường 
Còn đâu nữa tóc em bồng sóng gợn 
Em khiếp sợ những đêm dài mưa lớn 
Nước loạn cuồn dâng ngập đất trường yêu 
Làm buồn thiu những khuôn mặt diễm kiều 
Và nhớp nháp bàn chân ai xinh đẹp 

Em rất sợ vì sao em luyến tiếc 
Những bóng người như những cánh chim bay 
Và một mình em, ghé tạm nơi này 
Nhìn hạnh phúc lỡ cho nhau rất lạ! 
Em còn sợ những buổi chiều băng giá 
Sương chiều rơi thay giọt lệ chia ly 
Lac Léman hay đường phố Paris 
Những cánh mai vàng không mong gì gặp! 

Em quá sợ những đêm trường thao thức 
Lời thơ buồn biết gửi tặng ai đây? 
Mới biết lòng mình không nhẹ hơn mây 
Parc des Sceaux hay Champ de Mars 
Em đi đâu giấu thơ buồn trong gió 
Gia Long ơi, em thương nhớ vô bờ 
Suối vẫn còn reo tiếng nhạc bâng quơ 
Như một chút hương tình ai sót lại..! 

Rose GL 68 
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Kính tặng cô Phạm Thị Nhung 

Như ánh trăng rằm hiện ra trên bầu trời trong 
vắt, cô đã thị hiện trong chuỗi ngày mới lớn của 
chúng em. Hai năm được học với cô đó là năm 
Đệ Tam 1970-71 và Đệ Nhị 1971-72, hai năm 
học so với một đời người thật ngắn ngủi nhưng 
hai năm học đó tối quan trọng, vô cùng ý nghĩa 
và quyết định mấu chốt để cô tạo cho học trò cô 
nhân cách Gia Long. 

Ngày cô đến lớp, dưới mắt chúng em cô như 
một cô tiên bước ra từ một câu chuyện thần 
thoại đầy quyến rủ và màu sắc. Học trò nhỏ yêu 
mến cô không chỉ vì nét duyên dáng về sắc diện 
mà còn do cảm nhận từ cô sự tận tâm, sự thâm 
sâu kiến thức về văn chương Hán Việt và trên 
hết sự hoan hỷ, niềm chân tình rất dễ gần của 
cô. 

Lũ học trò nhỏ đã tròn xoe đôi mắt, chăm chú 
nhìn và nghe cô giảng bài. Chúng em cảm nhận 
nỗi đam mê trong việc truyền dạy, cô đem hết 
tài sức và tấm lòng ra giảng dạy, như con tằm 
rút ruột nhả tơ, cô muốn chuyển hết những ý 
hay lời đẹp từ các áng thơ văn cổ, kim đến tâm 
hồn các học trò bé nhỏ. Chúng em như bị hớp 
hồn bởi giọng Bắc Hà Nội xưa, ngọt ngào 
caosang, thanh âm trầm bổng của từng nốt 
nhạc, bởi nhân dáng quý phái thanh thoát, đôi 
mắt đen huyền lóng lánh, cái má hơi lúm đồng 
tiền bên cạnh khóe môi tươi với đôi hàng răng 
ngọc. Tưởng như không gian đang nín lặng để 
chúng em tập trung nuốt từng lời giảng của cô 
vào tâm khảm. Hàng hàng câu thơ văn từ duyên 

dáng, thanh tao, ý tứ lại thâm trầm, thấm thía 
trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh; hay 
những câu thơ tràn ngâp cảm xúc với nhạc điệu 
luyến láy kéo dài trong tác phẩm Chinh Phụ 
Ngâm Khúc; hoặc những vần thơ yêu nước sôi 
nổi, hào hùng của Nguyễn Công Trứ; khắc 
khoải, nghẹn ngào của Nguyễn Khuyến, 
Nguyễn Đình Chiểu, Tản Đà... Còn nhiều nữa, 
những áng thơ tình bi thiết của Vũ Hoàng 
Chương, những tình tiết. lời nói lãng mạn trong 
Đoạn Tuyệt của Nhất Linh… đã đi thẳng vào 
tâm hồn những đứa học trò mới mười lăm, 
mười sáu tuổi. Để rồi bốn mươi năm sau, dù 
sinh sống tại ngoại quốc, ít có dịp lật lại những 
áng thơ xưa, chúng em vẫn nhớ những giờ bình 
giảng thơ văn của cô với hình ảnh cô in đậm 
nét...  

Tháng 12 năm 2012 tại Paris, vào những ngày 
thiên hạ lao xao về chuyện Tận Thế, chúng em 
có duyên hạnh ngộ cùng cô. Gần bốn mươi năm 
thầy trò được ngồi riêng tâm sự. Suốt năm tiếng 
đồng hồ hàn huyên, được thật gần cô, được hiểu 
thêm về người thầy mình yêu mến để thấy càng 
yêu quý cô hơn. Những học trò nhỏ của cô ngày 
xưa nay lại học nơi cô biết bao bài học. Cô lại 
truyền đạt và hâm nóng chúng em tình yêu văn 
thơ như ngày nào. Những bài học văn chương 
cũ tưởng đã nhuần nhuyển sau các kỳ thi Tú tài 
I, Tú tài II, chiều nay, với cô bỗng trở nên thật 
mới. 

192



Tự Hào Luyến Nhớ 

Nhờ tiếp tục nghiên cứu từng điểm trong tác 
phẩm Truyện Kiều, tác phẩm Chinh Phụ Ngâm 
Khúc, cô đã có nhiều khám phá thú vị. Cô còn 
cho biết, việc học thêm về âm học, ngữ học 
Pháp cũng giúp cô hiểu rõ hơn về âm học, ngữ 
học Việt; từ đó cô có cái nhìn thấu đáo hơn về 
tính nhạc trong những tác phẩm văn chương 
của ta, giúp cô giải thích được tình ý của đoạn 
thơ một cách chính xác, linh động hơn. Buổi 
nói chuyện này cô lại làm lũ học trò há hốc 
mồm và tròn xoe mắt vì kinh ngạc và thích thú. 
Niềm yêu văn chương, nỗi đam mê nghiên cứu 
truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm… của cô một 
lần nữa cho chúng em thấy rõ người thầy dạy 
văn của chúng em sao hay quá, sao đáng quý 
quá! Tình yêu của cô về đồng nghiệp cũ, về 
ngôi trường Nữ Trung Học Gia Long xưa được 
cô nhắc nhở có lúc với những nụ cười thật tươi, 
lúc lại nghẹn ngào với đôi giòng nước mắt. Cô 
ơi, con tim cô vẫn tràn đầy xúc cảm, tình yêu 
của cô vẫn nồng nàn như thuở cô còn đứng 
trước phấn trắng bảng đen. Sau ngày tan đàn xẻ 
nghé, những đứa con Gia Long chiều nay tìm 
đến cô để nghe tình thầy trò còn đầy ắp trong 
tim. 

Chúng em rất may mắn được nghe cô tâm tình 
và được biết thêm những mẩu chuyện về các vị 
Hiệu Trưởng của trường Nữ Trung Học Gia 
Long, như Bà Hiệu Trưởng Huỳnh Hữu Hội, 
như Cô Hiệu Trưởng Trần Thị Tỵ. Theo cô, hai 
vị Hiệu Trưởng này chẳng những có đức tính 
công minh, chính trực; có lòng quả cảm và 
nhân ái, biết bảo vệ che chở cho các nhân viên 
của mình; lại có tài  lãnh đạo khôn ngoan, sáng 
suốt, vừa gần gũi vừa kỷ luật nghiêm minh, 
khiến các nhân viên đều nể phục. Họ đúng là 
những bậc chỉ huy đáng được vinh danh. 

Cô với trái tim vô cùng nhạy cảm, không chỉ 
rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, nét 
lãng mạn trong thi văn hoặc thương cho những 
cuộc tình tan vỡ ngoài đời. Trái tim cô không 
chỉ chất chứa tình yêu gia đình, yêu lũ học trò 
của cô, mà cô còn gửi gắm tình thương cho 
những mãnh đời kém may mắn của bà con, bạn 
bè xa xưa nơi quê hương miền Bắc, hay cảm 
thông trước những khó khăn của các đồng 
nghiệp cũ nơi quê hương miền Nam để tìm 
cách giúp đỡ, chia sẻ với họ. 
Mỗi năm căn nhà ấm cúng của cô tại Paris lại 
nhiều lần được làm nơi tiếp đón các đồng 
nghiệp, đặc biệt là Bà Hiệu Trưởng Huỳnh Hữu 

Hội, và học trò các nơi trên thế giới khi họ có 
dịp Âu du. Như trưa hôm nay, cô đích thân nấu 
ăn cho lũ học trò đến thăm và nhờ vậy chúng 
em khám phá thêm là ngoài tài nấu ăn rất nhanh 
và rất ngon cô còn là một họa sĩ vẽ tranh Thủy 
mạc. Hai tấm tranh lụa lớn Cô vẽ Tùng và Bách 
được lồng kính, treo trên bức tường chính nơi 
phòng khách. 

Cô Nhung của chúng em hơn 20 năm qua 
nghiên cứu không ngừng các tài liệu cổ kim để 
viết thành nhiều tiểu luận có tính cách biên 
khảo về văn hóa, văn học nước nhà, hầu đáp 
ứng cho những buổi thuyết trình văn hóa của 
cộng đồng VN tại Pháp và nhiều nơi trên thế 
giới. Đồng thời Cô đã hoàn thành được hai 
cuốn sách nổi tiếng như Truyện Kiều và Tuổi 
Trẻ viết chung với GS Lê Hữu Mục và Dược sĩ 
Đặng Quốc Cơ với ba ngôn ngữ Việt, Pháp, 
Anh; và cuốn Tiếng Nói Đoàn Thị Điểm Trong 
Chinh Phụ Ngâm viết chung với GS Lê Hữu 
Mục. Cô còn sáng tác một số đoản văn tùy bút 
và khá nhiều thi ca rất hay, đã đăng trong nhiều 
tờ báo hay trên mấy trang mạng của cộng đồng 
người Việt tự do. Hy vọng trong tương lai các 
độc giả, các thính giả từng ái mộ cô cũng như 
các cựu nữ sinh GL khắp nơi sẽ được đón tiếp 
một Tuyển Tập gồm nhiều bài biên khảo cùng 
những sáng tác thơ văn cúa cô. 

Ngoài văn chương thi ca, cô còn yêu ngành Sư 
phạm. Mới 12 tuổi đầu qua hình ảnh cô giáo 
lớp Nhất bậc Tiểu học tại Hà Nội, cô đã tìm 
nghề thấy lý tưởng cho đời mình. Sau di cư vào 
Nam, Cô lớn lên theo học ban Việt Hán trường 
Đại học Sư phạm Saigon. Cô đỗ thứ ba trong 
danh sách thí sinh tốt nghiệp của lớp, nhưng là 
hạng nhất về phái nữ. Bà Hiệu trưởng Huỳnh 
Hữu Hội đích thân xin Bộ Giáo Dục tuyển cô 
về dạy Gia Long. Cô cho biết 14 năm dạy học ở 
GL cô như sống trong mơ và cảm nhận được 
niềm hạnh phúc vô biên vì đang được cùng các 
bạn và các em làm việc chung trong yêu 
thương, gắn bó dưới mái trường thiên đường 
tuổi ngọc này. 

Cô ơi, dưới mắt chúng em, cô hiện thân một 
viên ngọc quý. Nếu năm xưa, khi chúng em 
mười lăm mười sáu tuổi, chúng em nhìn cô đến 
với học trò như một cô tiên bước ra từ những 
câu chuyện thần thoại, thì bốn mươi năm sau 
chúng em nhìn cô như một kết hợp của Nhân 
Ái và Trí Thức. 
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Chúng em rất trân trọng và yêu quý cô, cô ơi! 
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PPhhii  NNggaa  1122CC11//7733  

Những gì em viết xuất phát từ tấm lòng, từ con

giáo sư trong trường Gia Long với các giáo viên 
sau này, nên những tình cảm chúng em dành đến 
các vị giáo sư cũ rất trân trọng và kính mến.Em 
biết, quý thầy cô, cựu gíáo sư Gia Long rất khiêm 
nhường, không muốn được ngợi khen nhưng xin cô 
cho phép chúng em được nói những gì thật sự 
chúng em nghĩ về cô 

tim của các học trò của cô. Xin cô hiểu tâm tình 
chúng em, nhất là những học trò theo bước chân cô 
đi ngành Sư phạm và tốt nghiệp sau năm 75, chúng 
em có những so sánh về thiên chức dạy học của quý 
.

**********

Lớp 2B chúng tôi học môn Sử và Địa với giáo sư Nguyễn Thị Châu, sau đó không lâu Cô Châu 
được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng người Việt đầu tiên của trường nữ trung học Gia Long.  Đây là 
một giáo sư được đào tạo ở Pháp nói tiêng tây rất giỏi. Người gầy, thấp, lúc nào Cô cũng mang 
giày đế rất cao. Luôn ăn mặc giản dị với chiếc áo đầm màu nhạt, Cô không trang điểm nhiều 
nhưng vẫn đẹp, vẫn sang. Với giọng rõ ràng, Cô giảng bài rất dễ hiểu. Điều đáng nhớ là cô rất 
nghiêm, ít thân mật với học sinh. Tuy nhiên chúng tôi ai cũng quí kính Cô. 
Tôi còn nhớ một chiều nọ, chúng tôi trên 30 bạn, xếp hàng ở hành lang một phòng học song song 
với đường Điện Biên Phủ (lúc ấy tên Legrand de la Liraye). Đang chờ cô giáo sư Châu đến, bỗng 
nghe nhiều tiếng xù xì ở các hàng phía sau, tiếng của chị T rõ nhất. Chị kể chuyện vì mải mê đọc 
tiểu thuyết Người anh Cả của tác giả lãng mạn Lê Văn Trương nên chị không thuộc bài Địa Lý và 
định sẽ nói dối rằng bị đau bụng nhiều nên không học bài được. Chị hỏi các bạn: Có phải 
“coliques” là đau bụng không? -  Ừ đúng rồi, chúc được êm xuôi, một bạn trả lời. 
Tiếng giày cộp cộp của Cô Châu đến đem sự im lặng cho hàng ngũ. Chúng tôi lần lượt vào lớp… 
Sau tiếng bonjour như thường lệ, Cô cho chúng tôi ngồi xuống. 
Năm bạn lần lượt được gọi trả bài. Cô tỏ ra rất hài lòng.  Người thứ 6 được gọi tên, đó là chị T. 
Chúng tôi ai cũng hồi hộp nhìn T. chậm rãi đứng dậy bình tĩnh. Mắt nhìn xuống đất, chị nói nhỏ 
giọng “Pardon Mademoiselle, je ne sais pas ma lecon parce que j’ai eu des alcooliques” 
Cô giáo trố mắt nhìn T. và hỏi gặng: Comment? vous? Des alcooliques? Et puis alors.  

Cô Châu là người đầy kinh nghiệm giàu tâm lý học sinh, dù biết chị T. vì quá bối rối nên phát 
ngôn lộn xộn, thay vì nói coliques chị lại nói alcooliques. Chúng tôi cười rộ lên, có thể nói cười 
nôn ruột vì phạm nhân có tên Tửu (rượu) vì bị Trời phạt về tội nói dối, nên khiến bạn bị líu lưỡi, 
nói coliques thành alcooliques rõ một sự trùng hợp lý thú! (alcoolique là người uống rượu)… Cô 
Châu không cười, nghiêm nét mặt, cầm bút gõ gõ nhẹ trên quyển sổ điểm và se sẽ nói: C’est pour 
la prochaine fois! 
Thế là chị T. thoát nạn. Chúng tôi im lặng nhìn Cô giáo sư trẻ trong thái độ khoan dung hiếm có. 
Cô giảng bài mới, cũng dõng dạc, cũng rõ ràng, nhưng chẳng bạn nào tiếp thu được trọn vẹn. 
Tiếng trống (do Cô concierge Odette đánh) vang lên, giờ Địa Lý chấm dứt. Chúng tôi chào Cô rồi 
trật tự ra sân. 
Thế rồi câu chuyện nói dối của chị bạn T. được nhắc đi nhắc lại ở sân cỏ, ở nhà ăn, ở phòng ngủ 
tập thể và mãi đến bây giờ (hơn 70 năm sau ngày từ giã ngôi trường thân yêu). 

Trần Thị Vân 
Saigon tháng Giêng năm 2013 

T.B. Chúng tôi, hiện ở Saigon, thỉnh thoảng gặp nhau trong điện thoại. Một hôm tôi nhắc lại 
chuyện colique và alcoolique, chúng tôi cười quá trời, cười ôm bụng, cười chảy nước mắt vì chúng 
tôi là hai bà cụ có dịp sống lại với đời sống của nội trú sinh.  Xin lưu ý rằng một trong chúng tôi 
là chị Tửu người đã mê tiểu thuyết và đã nói dối với Giáo Sư Châu trong câu chuyện kể trên. 
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17 tuổi mơ trăng 

Lượt là tà áo trắng 

Khép nép cổng Gia Long 

Nắng hông làn tóc xõa. 

Một hôm đại diện trường 

Theo cánh Apollo 

Phiêu lưu viếng nguyệt điện 

Chuyến đi và chuyến về. 

Apollo 17 

       Gắn bó với Gia Long 

       Qua cô học trò nhỏ 

       40 năm, ngày xưa… 

Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Pan
American kia rồi. Chiếc phi cơ khổng lồ mà Cô 
sắp lên đây. Phòng chờ đợi không đông lắm. 
Cô chọn một góc yên tỉnh, có thể nhìn ra sân 
bay ngồi chờ. Phi trường San Francisco (SF) 
lớn quá. Cô vẫn còn thấy lạ, không nhận ra các 
chỗ chung quanh mặc dù đây là lần thứ 6 Cô 
đến phi trường này trong 3 tuần vừa qua. Cô 
nhẩm lại trong đầu. Lần đầu đến phi trường SF 
một mình  

Lần thứ 2 đi từ SF qua Washington D.C. với 
anh Australia. Lần thứ 3 về lại SF với cả phái  

đoàn. Lần thứ 4 rời SF với cả phái đoàn. Lần 
thứ 5 từ  New York City về SF một mình, và 
hôm nay là lần thứ 6. Cô nhìn đồng hồ, thấy 
còn sớm, Cô cất vé máy bay và sổ thông hành 
vào xách tay, ngồi dựa vào ghế. Vé máy bay do 
ông Giám Đốc người Mỹ của hãng Pan 
American ở Sàigòn hổ trợ. Chiếc áo khoác Cô 
đang mặc là của chị Hồng Yến cho mượn. Chị 
Yến là bạn trong gia đình, tốt nghiệp kỹ sư ở 
Đại Học Berkeley, California, mới trở về. Mai 
mốt đi trả áo lại cho chị sẽ kể cho chị nghe. Cô 
đã đến viếng trường Berkeley của chị. Trường 
đại học thật đẹp và thơ mộng, nằm trên đồi 
nhìn ra biển Thái Bình Dương. Cô thích thành 
phố San Francisco. Lần đầu tiên đáp xuống San 
Francisco, trời đã tối, từ phi cơ nhìn xuống 
những ánh đèn li ti. Bước ra ngoài, trời lành 
lạnh, mù mờ. Ông Miller, nhân viên của cơ 
quan NASA, đón Cô và đưa về nhà. Trên 
đường đầy sương mù, thấp thoáng những cây 
thông GiángSinh, những ngôi nhà treo đèn 
trang trí nhiều màu.  

Ngày hôm sau, ông Miller đi đón anh học sinh 
từ Australia vừa đến. Ngày sau đó thì anh ấy và 
Cô cùng bay từ San Francisco qua Washington, 
D.C., nơi mà 80 học sinh khoa học từ các quốc 
gia trên thế giới cùng đến đề bắt đầu chương 
trình International Youth Science Tour, song 
song với chuyến thám hiểm trăng của phi 
thuyền Apollo 17. Mỗi quốc gia tự chọn một 
học sinh đại diện để tham gia. Chương trình có 
mục đích giáo dục nhằm khuyến khích thế hệ 
trẻ theo học các ngành khoa học. Thêm vào đó 
là mục đích làm tốt đẹp tình bang giao giữa 
Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, nhất là 
các nước trong Liên Hiệp Quốc. Chương trình 
này do cơ quan NASA đề xướng và đài thọ với 
sự hỗ trợ của State Department, U.S. 
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Information Agency và The National Science 
Teachers Association. 

Tất cả phái đoàn học sinh được cho ở tại Đại 
học xá của trường đại học Maryland trong thời 
gian 3 ngày viếng thăm Washington D.C. 
Viếng Capitol, The White House, và Bảo Tàng 
Viện Smithsonian. Viện Bảo Tàng thật vĩ đại, 
đi xem mấy ngày mỏi cả chân mà chưa hết. Cô 
thích nhất là được xem lịch sử của sinh vật trên 
trái đất với những bộ xương khủng long khổng 
lồ. Cô cũng được nhìn thấy những chiềc phi 
thuyền đã đi thám hiểm không gian trở về 
thành công và được gặp vài phi hành gia. 

Mỗi ngày, sau buổi ăn sáng phái đoàn có điểm 
danh theo thứ tự tên quốc gia như Algeria, 
Argentina,… Belgium, … Miss South 
VietNam, v.v… Lần đầu tiên nghe gọi “Miss 
South VietNam” Cô thấy bở ngỡ, rất lạ tai. 
Những ngày sau đó, sáng sớm đi ăn sáng thì đã 
tíu tít chào nhau “Good morning, Miss South 
VietNam.”, “How are you Miss South 
VietNam?”.  Nghe như người ta đang gọi cô 
hoa hậu nào. Trong số 80 học sinh tham dự đa 
số là nam sinh, chỉ có khoảng 10 người là nữ 
sinh. Ở chung phòng với Cô là Miss Thailand. 
Cô bạn đi chung xe bus hàng ngày với Cô khi 
đi thăm viếng các nơi là Miss New Zealand. 
Tất cả các lời hướng dẫn, những bài thuyết 
trình trong chuyến đi đều được phát biểu bằng 
3 ngôn ngữ: English, French và Spanish. 

** 
Cô nghe có tiếng nhộn nhịp chung quanh, chắc 
sắp đến giờ lên phi cơ rồi. Cô mở xách tay lấy 
Sổ Thông Hành và vé phi cơ. Chiếc xách tay 
của Mẹ Cô. Cô thấy nhớ Mẹ ghê lắm. Đã 3 
tuần rồi, có bao giờ Cô xa Ba Mẹ lâu nhứ thế. 
Có lẽ Ba Mẹ cũng nhắc Cô mỗi ngày. Cô thấy 
thật nôn nao. Các bạn trong lớp nữa, thèm nói 
chuyện ghê đi, thèm nói tiếng Việt, nghe tiếng 
Việt. Thèm cơm và thức ăn Việt Nam. Suốt 3 
tuần ăn đồ Mỹ, chỉ ăn cơm một lần khi phái 
đoàn đi viếng  phố Tàu ở San Francisco. 

Lên phi cơ, Cô được ngồi cạnh cửa sổ, và chỗ 
kế bên không có ai. Phi cơ không đông người 
lắm. Máy bay cất cánh, Cô nhìn xuống thành 
phố San Francisco, nói thầm lời từ giã, thành 
phố sương mù thơ mộng trong mùa Giáng Sinh 
thật đẹp.  

Cô lấy quyển sổ tay ra. Quyển sổ tay của Ba 
đưa cho trước khi đi với lời dặn Cô ghi nhật ký 
mỗi ngày. Từ hôm phái đoàn đến New York 
City, trạm cuối cùng của Tour, đến nay Cô 
chưa có dịp ghi nhật ký.  

Lúc ở New York City, phái đoàn đi viếng 
Liberty Statue, phải đi thuyền đến đảo nhỏ, trời 
mùa đông gió thổi trên nước mênh mông thật 
lạnh. Trời hôm đó lạnh hơn lúc đến Boulder, 
Colorado mặc dù lúc ở Colorado tuyết phủ 
trắng xóa. Ngày hôm sau đến viếng Liên Hiệp 
Quốc (United Nations), và theo dõi trực tiếp 
chuyến trở về từ cung trăng của Apollo 17. Cô 
và tất cả học sinh tham gia nhìn Apollo 17 
“splash” vào biển Thái Bình Dương với niềm 
thán phục, hân hoan cho chuyến khám phá 
không gian thành công, tuy có chút thoáng 
buồn biết rằng International Youth Science 
Tour đã đến lúc kết thúc. Sau lễ bế mạc long 
trọng, học sinh chào từ giã nhau, ôm nhau bịn 
rịn. Từng nhóm học sinh tuần tự được đưa lên 
phi trường theo giờ chuyến bay. Chào nhau thật 
nhanh thêm lần nữa ở phi trường rồi mỗi học 
sinh như một con chim nhỏ bay về tổ ấm của 
mình.Cô bay về San Francisco bắt đầu hành 
trình trở về Sàigòn. Cô ngưng viết, nhìn ra cửa 
sổ. Sau 3 tuần lễ thật bận rộn, đi từ sáng sớm 
đến tối mới trở về phòng, lúc nào cũng đông 
người chung quanh, mỗi ngày một chỗ mới, 
một việc lạ, bây giờ ngồi một mình trên phi cơ 
Cô thấy nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ trường vô cùng. 
Nỗi nhớ dâng lên cao mặc dù Cô biết rằng sắp 
về tới nhà rồi. Cô nhớ chiếc áo dài trắng thật 
nhiều, thèm được mặc áo đi học.  

Một hôm ở Florida, Cô có khoảng 2 tiếng free 
time, không phải họp phái đoàn. Trời ấm, Cô 
mặc áo dài trắng Gia Long ra sân đi dạo bộ, 
không cần áo khoát. Nắng chiều vàng thật đẹp, 
gió mát như trời Sàigòn mùa gần Tết. Cô nhẹ 
nhàng, thơ thới đi dạo trong sân cư xá đại học 
trong chiếc áo trắng Gia Long. Không ngờ lại 
nhớ bộ áo dài đồng phục nhiều như thế. Đang 
mơ màng nhớ bạn, nhớ trường, Cô giật mình 
nghe tiếng Việt: “Cô ơi Cô, Cô là người Việt 
Nam hả ?”. Cô dừng chân, quay nhìn thì thấy 
một chiếc xe Jeep quân đội vừa trờ tới, ngừng 
bên cạnh. Một thanh niên lái xe, mặc quân 
phục mỉm cười nhìn Cô: 

- Chào Cô 
- Chào anh 
- Cô là sinh viên đại học này hả? 
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- Dạ không. Tôi là học sinh Gia Long. 
- Sao Cô lại ở đây? 
- Dạ, tôi ở đây để đi xem phóng phi 

thuyền Apollo 17 sắp tới. Tôi đại diện 
trường Gia Long tham gia chương trình 
này, gồm có 80 học sinh thế giới tham 
dự. 

- Thế à! Tôi không biết. Cô đi chơi 
không? Từ đây ra biển gần lắm, tôi đưa 
Cô đi. 

- Cám ơn anh, tôi sắp phải vào họp mặt 
với phái đoàn rồi. 

Cửa sổ của phi cơ nhỏ xíu. Cô nghiêng người 
vào cửa sổ nhìn xuống. Trời xanh, mây trắng 
từng khối, lớp lớp chồng lên nhau, di chuyển 
thật êm, ánh nắng pha lẫn nhiều màu vàng, 
hồng hồng, cam cam thật đẹp. Có lẽ nhật ký ghi 
như thế đủ rồi. À, hôm nay là ngày Đông Chí. 
Cô chấm dứt quyển nhật ký của chuyến đi với 
4 câu thơ của Huy Cận mà Cô Kim Oanh dạy 
cho  hồi năm trước: 

“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc 
 Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa 
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 Lòng quê dợn dợn vời con nước 
 Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.” 
  ** 

Ra cửa phi cơ, nắng sáng choang và hơi ấm tỏa 
vào mặt, vào người. Một tay vịn thành cầu 
thang, Cô bước từng bước xuống sân bay. Tới 
nhà rồi! Thật vui mừng.  

Vừa ra cửa phi trường Tân Sơn Nhất, Cô thấy 
đông người thân quen, nét mặt tươi cười. Bất 
ngờ quá, có bao giờ Cô nghĩ là sẽ có đông 
người như thế đến đón Cô ở phi trường. Bà 
Tổng Giám Thị Kha thi Huỡn, bà Giám Học 
Huỳnh Thanh Nhạn nè, hai Cô thật vui xiết 
chặc cánh tay Cô. Ba Mẹ này, Mẹ đứng tuốt 
phía sau. Bạn trong lớp đi thật đông, có cả cô 
em gái còn nhỏ cũng mặc áo dài Gia Long như 

các chị 12B1. Đầy đủ chị em.Thầy Nguyễn 
Ngọc Diêm và Cô học trò trong ban Nhiếp Ảnh 

của Thầy cũng có mặt với máy chụp ảnh trong 
tay. Chưa bao giờ Cô thấy mình vui như ngày 
hôm đó. Một lần trở về phi trường Tân Sơn 
Nhất mà Cô sẽ nhớ mãi. 

Trở lại đi học, điều đầu tiên được biết là Cô đã 
vắng mặt 2 chuyện quan trọng: Lễ phát Huy 
Chương Bông Mai Vàng Gia Long 1972 và kỳ 
thi đầu tiên cùa niên học. Nghe các bạn kể lại 
và cho xem hình, hôm phát thưởng vui lắm vì 
lớp Cô nhận được hơn 25 Bông Mai Vàng.  

Bài vở thiếu vắng thì Cô đã được Dung Hạnh, 
Cô bạn ngồi kế bên chép lại tất cả cho Cô. Một 
sự giúp đỡ chân tình, lo lắng của người bạn học 
quý mến… Cô chỉ muốn chú tâm vào việc học, 
nhưng chưa được vì còn nhiều bổn phận liên 
quan đến chuyến đi xem Apollo 17. Bà Giám 
Học Huỳnh Thanh Nhạn quyết định và hướng 
dẫn Cô trong những hoạt động này.  

Một buổi phỏng vấn trong văn phòng Bà Giám Học 

Buổi sáng Cô đi học như bình thường, buổi 
chiều Cô vào trường gặp Cô Nhạn để được Cô 
hướng dẫn. Cũng giống như những tuần lễ 
tranh đua với các trường bạn để được tuyển đi 
Mỹ xem phóng Apollo 17. Những buổi chiều 
Cô vào trường gặp Cô Thanh Nhạn để được cô 
“luyện thi cấp tốc” cho các buổi vấn đáp, 
interviews, bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Có 
vài lần, bà Giám Học buổi chiều Cô Nguyễn 
Ngọc Anh cũng vào phòng ngồi nghe, theo dõi 
buổi học với Cô Thanh Nhạn. Cô biết mình 
may mắn lắm, có được 2 cô Giám Học dành thì 
giờ dạy dỗ, chăm sóc tận tình cùng một lúc. 

Ngoài Cô Thanh Nhạn, khi tham gia các hoạt 
động này, Cô luôn luôn có Trưởng Lớp Huỳnh 
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Ngày 19/12/1972, viếng United Nations 
tại New York City. Trong một giảng đường với 
màn ảnh lớn, tất cả phái đoàn học sinh theo dõi 
trực tiếp Apollo 17 đáp xuống Thái Bình 
Dương. Phi hành gia Cernan và Schmitt là 
người thứ 11 và thứ 12  đặt chân lên trăng. Phi 
thuyền của hai ông đáp ở mặt trăng 3 ngày và 
hai ông đã ra ngoài phi thuyền thám hiểm trăng 
khoảng 22 tiếng. (So với Neil Armstrong đi bộ 
trên mặt trăng khoàng 2 tiếng 30 phút.)  

Ngọc Thanh và một số bạn trong lớp tham dự 
hoặc cùng đi để ủng hộ tinh thần. Một buổi 
chiều, khi Cô và các bạn lớp 12B1 vào trường 
để lo việc liên quan đến Apollo 17 thì được 
Thầy Nguyễn Ngọc Diêm tổ chức chụp cho 
một tấm hình kỷ niệm với Bà Giám Học Huỳnh 
Thanh Nhạn, Bà Giám Học Nguyễn Ngọc Anh, 
Bà Tổng Giám Thị Kha thị Hưỡn và các nhân 
viên văn phòng hiện diện hôm đó. 

Apollo 17 đã hoàn tất thành công và an toàn 
chuyến tham hiểm cung trăng với các phi hành 
gia trở về bình an. International Youth Science 
Tour cũng chấm dứt nhưng những điều học hỏi, 
nghe thấy, những kinh nghiệm trải qua sẽ còn 
ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài trong tương lai 
của những người học sinh được may mắn tham 
gia. 

Buổi thuyết trình và phỏng vấn mà Cô lo lắng 
nhất là khi Trường Gia Long tổ chức một buổi 
trình bày về chuyến đi xem phóng Apollo 17. 
Ngoài các Giáo sư và học sinh Gia Long, 
trường còn mời nhiều học sinh các trường nam 
nữ ở Sàigòn đến tham dự. May mà Cô có ghi 
nhật ký chuyến International Youth Science 
Tour. Quá bận nhất là phải học gấp để bắt kịp 
các bài vở của tháng qua, Cô nhờ Ba Cô đọc 
quyển nhật ký và viết bài tóm tắt giùm để Cô 
làm thuyết trình.  Ba ngày quan trọng khó quên 
trong chuyến đi là: 
Đêm 6/12 rạng ngày 7/12/1972, phái đoàn học 
sinh tụ họp ngoài trời ở Kennedy Space Centre, 
cách dàn phóng phi thuyền khoảng 5km, để 
theo dõi buổi phóng phi thuyền Apollo 17. Khá 
hồi hộp vì có trục trặc kỹ thuật bị trể 2 tiếng. 
Vừa hồi hộp, vừa nôn nao đến khi Apollo 17 
được bắn đi bay lên không trung, sáng chói 
giữa trời đêm thì cảm giác bàng hoàng và hân 
hoan không tả được. Phóng phi thuyền vào ban 
đêm là việc rất hiếm khi thực hiện, tăng thêm 
phần huyền bí, kỳ ảo. 

  Với Bà Giám Học Huỳnh Thanh Nhạn 

Đến gần Tết Nguyên Đán thì các hoạt động liên 
quan đến Apollo 17 lắng đọng xuống, trả Cô 
trở lại đời sống bình thường của một học sinh. 
Lớp Cô xôn xao làm quyển báo Xuân Quý Sửu. 
Trưởng ban báo chí đa tài Như Kim vui hớn hở 
phát báo xuân trong buổi tiệc Tất Niên,  cả lớp 
tưng bừng biết rằng  sau đó sẽ không còn dịp 
ăn Tết ở trường Gia Long nữa.  

Ngày 13/12/1972, viếng Manned 
Spacecraft Centre , NASA, tại Houston, Texas. 
Trong một giảng đường rộng, tất cả học sinh 
trong Tour cùng với nhiều nhân viên NASA 
theo dõi trực tiếp buổi “moonwalk” đi bộ thám 
hiểm mặt trăng của 2 phi hành gia  Eugene 
Cernan và Harrison Schmitt. Không kém phần 
hồi hộp và thích thú khi xem hình ảnh và nghe 
âm thanh trực tiếp từ mặt trăng vọng về trên 
màn ảnh. Trong lúc chú tâm theo dõi 2 phi 
hành gia vừa lái chiếc xe đặc biệt vừa đi bộ 
chọn những mẫu đá trăng (moonrock) mang về 
thì ông Schmitt, một nhà Địa Chất Học, chọn 
một mẫu đá khá lớn, trao cho ông Cernan, phi 
hành gia chỉ huy Apollo 17. Ông Cernan, nhìn 
vào ống kính thu hình, chào các học sinh đang 
theo dõi và nói ông “dedicate” khối đá này cho 
các học sinh thế giới. Thật ngạc nhiên và bất 
ngờ. Một giây phút lịch sử mà Cô còn cảm giác 
rất rõ. 

Tan trường về đến nhà, bước vào phòng khách 
Cô nhìn thấy bức hình mới, khá lớn treo trên 
tường. Bên dưới có ghi hai câu: 

 “Tuyển dự khán phóng Apollo 17 
     Văn Mỹ-Tiên đoạt giải Mỹ du.”. 

Cô mỉm cười, nhìn Ba Cô và cám ơn món quà 
Tết nhiều kỷ niệm. 
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Vụn Vặt 
Nguyễn Nhật Thanh –GL 75 

Lớp học hãy còn vắng hoe.

Áo dài trắng mới tinh tóc bum bê cao đến 
mang tai thở dài nhẹ nhõm, đặt cái cặp-táp da 
lên bàn rồi đi lòng vòng qua mấy lớp hàng xóm 
Thất 11, 13, 14 và 15 … xem ra sao … 

Khi trở lại thì cặp đã bị dời qua một bên và 
băng ghế đã có một con nhỏ ngồi ngay chỗ 
“của mình”. 

- Chỗ này của tui, tui để cái cặp ở đây 
trước  mà. 

Một cô dáng vẻ sang trọng trong chiếc áo dài 
bông tiến đến  

- Bạn nhỏ con lắm, cần ngồi bàn nhứt để 
thấy được bảng 

- Dạ con cũng nhỏ vậy, ngồi bàn nhứt thì ngồi 
phía trong kia kìa, chỗ này của con đã để cái 
cặp trước rồi mà sao đem rê đi chỗ khác. 

Con nhỏ da ngâm ngâm, tóc hoe hoe nâu, yên 
lặng nhích qua một bên, miệng mím lại để lộ 
hai đồng tiền sâu hoắm. Nó tên Ngoc Dung. Và 
cô áo bông là vợ của thầy Vĩnh Ðể quen với gia 
đình Dung nên được nhờ dẫn Dung vào trường 
trong ngày đầu tiên nhập học. 

Vậy mà cho đến hết bốn năm liền hai con nhỏ 
không bao giờ ngồi cách xa nhau. 

Phan Thanh Giản, Ðoàn thị Ðiểm quẹo qua Kỳ 
Ðồng tới số 10C, những “con đường mang tên 
em” thời trung học. Hai mái tóc bum bê đèo 
nhau đi khắp Sài Gòn Chợ Lớn trên chiếc Cady 
màu đỏ tươi. Chị Hạnh và chiếc Honda C50 
chở ba, nhấn hết ga gió vù vù bên tai hai nhỏ 
em đã gọn gàng vén cao hai tà áo. Sau này lớn 
một chút chị Hạnh điệu đàng hơn, lái chiếc 504 
bốn bánh  
đến đón Dung đem thêm rộn ràng cho buổi trưa 
giờ tan học. Dãy lớp đệ lục ngó ra đường Phan 
Thanh Giản qua hàng sứ nở trắng rụng vương 
vãi quanh mấy  

chiếc xe hơi của 
giáo sư đậu rải 
rác bên sân 
ngoài. 

Tựu trường nghe 
tin Thanh Hà đã 
mất trên đường 
đi nghỉ mát 
Vũng tàu cùng 
gia đình. Những 
buổi chiều sau 
đó nắng vẫn 
vàng và Hà hiền 
hậu ít nói với 
mái tóc đen dài 

dường như vẫn đâu đó chờ nhau để cùng đi 
chung một quãng đường về. 

Thỉnh thoảng cô V lại đến lớp trễ. Biết vậy 
nhưng lũ con gái vẫn bị mừng hụt khi nghe 
tiếng guốc cao gót của cô hối hả vọng đến càng 
lúc càng gần. Có hôm nhìn cô thật tức cười với 
mái tóc búi chưa xong hãy còn buộc cọng thun, 
tương phản với chiếc áo dài cổ thuyền điểm hoa 
cùng đôi bông tai lộng lẫy. Cô nói “punition” là 
hiểu tối đó mỗi đứa phải còng lưng chép tới 
chép lui bài ngữ vựng cho đầy hai trang giấy. 
Giờ thi lục cá nguyệt cô mang kiếng râm đen 
nhìn xuống đám học trò nên có muốn cũng 
không đứa nào giở trò dòm ngang liếc dọc với 
cô được. Cô hay la rầy và trừ điểm hạnh kiểm. 
Thà lãnh trứng vịt, chứ bị trừ điểm hạnh kiểm 
và ghi vào học bạ đối với nữ sinh Gia Long là 
hình phạt rất nặng nề. Cô hăm he vậy mà hú 
hồn cuối năm điểm hạnh kiểm đứa nào cũng 
còn nguyên vẹn. Nhờ bị chép phạt hoài nên ngữ 
vựng ba mươi mấy năm rồi còn như in trong trí 
nhớ. Và cả Au claire de la lune … .Ma 
chandelle est morte … thưa cô bài hát cô dạy 
ngày xưa, học trò tóc nhuốm sương vẫn còn 
thuộc làu cô ạ.  

Kim Anh, dưới Kim Yến một lớp hay đến vòi 
vĩnh hờn dỗi chị nó ngoài cửa Lục 13 cạnh bên. 
Yến nhường nhịn để cô em làm nũng suốt hết 
cả giờ ra chơi. Có lẽ hình ảnh Yến rất “thơ” 
năm đệ ngũ với những ngón tay lấm màu ngồi 
dưới tàng cây vẽ tranh đã góp phần cho sự 
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thắng cử của Yến vào chức Phó TTK Buổi 
Chiều.  

Ban A, B hay C thì cũng cùng dưới một mái 
trường nhưng sao nghe cách xa diệu vợi nên 
biết bao nhiêu năn nỉ giận hờn và nước mắt đã 
đổ cho mùa chia ban năm lớp 9. Hai viên ngọc 
Dung và Phượng chọn ban A, để ba đứa chúng 
mình từ đó thôi ngồi chung bàn chung lớp.  

Không chơi với Kim Yến mãi cho đến khi hai 
đứa đều vẽ chữ 10 B3 trên bìa những quyển vở. 
Tình bạn bắt đầu thật ngộ nghĩnh sau một chuỗi 
gây gỗ tóe lửa. 

Yến làm văn làm thơ đăng báo qua nhiều bút 
hiệu. Dường như nổi nhất là Hải Yến Linh Thy 
và Nguyễn Thị Mực Tím. Tiền nhuận bút chỉ 
đủ bao bạn bè ăn bò bía uống đậu đỏ bánh lọt.  

Tết năm đó Yến viết truyện đăng báo Xuân có 
nhân vật chính tên Chu Lai, con nhỏ bạn sanh 
nhằm Tháng Bảy July. Chu Lai một hôm nổi 
máu lãng mạn tiểu tư sản ôm bó hoa to đùng 
đến tặng Yến. Nhà Yến ở mãi trên lầu ba một 
chung cư ngó ra bùng binh chợ Nguyễn Tri 
Phương với những tàng điệp vàng rực. Mẹ Yến 
đi đâu vừa về đến, lớn tiếng dặn dò vai chuyện. 
Yến ngượng ngùng lúng túng đến tội nghiệp. 
Chu Lai lờ mờ hiểu ra Yến có những nỗi niềm 
rất riêng, rất người lớn, và thấy thương bạn 
khôn xiết. 

Lớp Mười những đứa con gái thôi cột áo dài 
chơi u, đã bắt đầu biết vui với gió, thơ thẩn 
cùng mây và buồn khi mưa rơi. Mùa hè Lớp 
Mười tin Kim Yến mất đến quá đỗi đột ngột. 
Nghe nói Yến chết ngộp trong hồ bơi, lại có tin 
Yến tự tử. Gì đi nữa thì con chim yến nhỏ đã 
thôi hót. Yến nằm yên đó mặt tím lạnh. Mùa 
đông chợt bối rối về giữa hè, hỗn loạn xám ngắt 
trên hai bàn tay Yến ngón không còn thuôn nhỏ 
nữa. Ðám tang vắng và buồn, vài tiếng nấc lạc 
loãng trong lào xào lá khô, giọt lệ nào ướt buổi 
trưa miền nhiệt đới.  

Mấy hôm sau Dũng gõ cửa xưng là bạn trai 
Yến và xin hết những bút tích của Yến. Làm 
sao có thể từ chối. Gã con trai cầu khẩn với 
khuôn mặt thất thần. Và Yến, dạo ấy đã vịết 
nhiều bài thơ thất tình. 
Nhiều năm sau này, thỉnh thỏang Yến vẫn về 
trong mơ, mảnh mai với bộ tơ trắng quen thuộc 

có hai chữ Gia Long nhỏ trên góc áo. Lần nào 
cũng mừng rỡ hỏi ủa Yến ơi tao tưởng mày chết 
rồi chớ. Yến luôn cười không nói. 

Lãng mạn của lớp mười một là buổi sáng đứng 
ngắm Thu Mai dắt chiếc mini vào trường từ cửa 
Ðòan Thị Ðiểm, qua ngang sân thể thao đến 
nhà đâu xe gần dãy lớp đường Bà Huyện Thanh 
Quan, rồi nghiêng xuống khóa xe.  Những lọn 
tóc nâu đen buông xõa cong cớn ngỗ nghịch cố 
tình so le trên thân áo sau có may hàng nẹp ở 
giữa, để tang theo kiểu miền Bắc, buồn pha 
chút lẳng lơ như vi đắng ngọt của ly cà phê tập 
tành uống làm người lớn. Có lẽ trái ấu cũng 
tròn nên cả đôi dép thấp cũ đã mòn trên chân 
người đẹp cũng thành duyên dáng đáng yêu làm 
sao.Vậy mà vẫn chưa một lần nói chuyện với 
Thu Mai. 

Năm cuối bác Hai thả lỏng cho Bình được về 
nghỉ trưa ở nhà bạn để tiện chiều đi học thêm 
Toán Lý Hóa. Những buổi trưa lăng xăng 
không ngủ, những ngày tíu tít cổ động cho Bình 
ra ứng cử chức TTK, những giờ trốn học viện 
cớ làm báo hay đi bán báo ở các trường bạn 
dưới tiết Xuân se lạnh có muôn cánh én bay rộn 
rã trong lòng. Là tình văn tình thơ hay tình xuân 
đã khiến bao tà áo trắng Gia Long dường vương 
bụi đỏ để thành cô Ngọ của Ngày Xưa Hoàng 
Thị hay đóa hoa sầu Ẩn Lan thơm ngát ngâu 
vàng…  

Ai mang bụi đỏ đi rồi … 
Chùm hoa ngâu rũ úa tháng tư bảy mươi lăm. 
Mười hai năm GL đã không kết thúc với vé máy 
bay sang Pháp và học bổng Sorbonne. Mười 
hai năm GL kết thúc với kỳ thi Tốt Nghiệp Phổ 
Thông thay vì Tú Tài ba môn, với nước mắt sa 
trên nền cờ đỏ. Những cánh chim thơ dại tan 
tác lạc vào đời, và lạc nhau từ buổi ấy. 

Bạn ơi không nhắc tên bạn không có nghĩa là 
không nhớ. Ðây chỉ là vụn vặt của muôn ngàn 
kỷ niệm trong ngăn ký ức mang tên Gia Long 
luôn nở hoa theo năm tháng mà mỗi khi mở ra 
cố nhân hương vẫn mang đến theo từng nhịp 
tim những môi cười ấm áp và mắt ư ọt 
ngào 

ớt ng

Nguyễn Nhật Thanh GL75 
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Tùy Bút Dâng Mẹ 
Tôi viết bài này không với tư cách một nữ sinh 
Gia Long nói về ngôi trường của mình, mà với 
tư cách của một người đã sống trong khuôn 
viên trường suốt quãng đời thơ ấu và niên 
thiếu, từ năm 1963 đến 1975. Mười hai năm là 
trọn vẹn thời gian từ  lúc bắt đầu đi học đến 
xong bậc tú tài. Thời gian đủ dài để có được 
những kỷ niệm hoa mộng mà đến nay vẫn còn 
lưu lại trong ký ức của một người đã ngấp nghé 
tuổi “lục tuần”. 

Tự Hào Luyến Nhớ 

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức nên từ 
lúc chào đời đến tuổi đôi mươi tôi đều sống 
trong nhà chánh phủ cấp. Ba tôi là công chức 
cấp cao của Bưu Điện Trung Tâm nên được ở 
nhà trong cư xá Bưu Điện, đường Hồng Thập 
Tự. Sau cuộc đảo chánh 1963, Má tôi được bổ 
nhiệm làm Tổng Giám Thị buổi chiều (hay Phụ 
Tá Tổng Giám Thị). Chắc nhiều chị Gia Long 
còn nhớ đến Bà Nguyễn Thị Tám, với biệt danh 
là Cô Tám cao, thường đứng trước cổng trường 
vào giờ nhập học để xem có em nào không 
mang phù hiệu, không mặc áo lót bên trong áo 
dài hay trang điểm má đỏ môi hồng hay không. 

Cuộc đời của Má tôi phải nói là gắn bó trọn vẹn 
với ngôi trường Gia Long. Bà sanh năm 1913, 
cũng là năm ngôi trường được thành lập. Nếu 
năm nay Má tôi còn sống thì tôi đã có diễm 
phúc mừng Bà 100 tuổi thọ vào ngày 29/04 
này. Ông Ngoại tôi là một nông dân vùng Chợ 
Đào, Cần Đước, Long An, nơi sản suất loại gạo 
thơm nổi tiếng “Nàng Hương Chợ Đào”. Ông 
muốn con ăn học nhưng nghèo không thể lo hết 
cho tất cả cùng đến trường nên đứa con lớn 
phải phụ ông làm ruộng để đứa em kế đi học. 
Cứ vậy mà các con ông người thành Bác Sĩ, 
người là Công Chức cao cấp, hai người là Thầy 
Cô Giáo nhưng cũng có người ở quê với nghề 
ruộng rẫy. Đúng ra Má tôi không được đi học 
mà phải làm phụ Ngoại, nhưng dì Chín tôi mất 
sớm nên Má lại được trở thành nữ sinh trường 
“Collège de Jeunes Filles Indigènes”. Sau khi 
tốt nghiệp còn được giữ lại trường dạy học, rồi 
làm giám thị trông coi các chi nội trú và cuối 
cùng làm Phụ Tá Tổng Giám Thị; được cấp nhà 
ngay trong khuôn viên trường. 

Thời làm Giám Thị, thỉnh thoảng Má có dẫn tôi 
vào trường. Tôi hay len lỏi vào các lớp học 
buổi tối xem các chị học bài. Thấy em bé 5, 6 
tuổi dễ thương các chị kéo tôi vào ngồi cùng 
bàn học để hỏi chuyện và đùa chơi. Các chị 
chìu tôi đủ thứ và cho kẹo bánh làm tôi rất 
thích, luôn đòi Má dẫn vào trường. Đôi lúc Má 
tôi phải ngăn: “Thôi con, để các chị học bài”.  

Má tôi ít con. Đã vậy anh tôi lại đi học xa nên 
Má nuôi một đàn cháu, con của các Cậu, Dì ở 
dưới quê. Đó cũng là một cách trả ơn các anh 
chị đã cưu mang mình đi học. Tôi là đứa con út 
trong nhà nên rất được các anh chị nuông chìu. 
Má lo cho các cháu học hành đến nơi đến chốn 
rồi dựng vợ gả chồng cho. Lúc về già Má nhờ 
cháu hơn nhờ con. Âu đó cũng là một an ủi cho 
Má tôi vì con trai Má vắn số, con gái lại ở 
xa…. 

Hình ảnh Má nổi bật nhất trong ký ức tôi đến 
bây giờ là Bà mặc áo dài từ sáng đến chiều 
tối.Các chị nghĩ tôi có mẹ làm trong trường, ở 
trong trường nên chắc tôi cũng học Gia Long 
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Tự Hào Luyến Nhớ 

Không đâu, Ba Má tôi còn chuộng Tây học nên 
cho các con theo học chương trình Pháp. Tôi 
học tiểu học tại trường Lamartine cạnh hồ bơi 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Thảo Cầm Viên. 
Lúc đó nhà còn ở Cư Xá Bưu Điện gần đó nên 
đi bộ rất tiện. Năm 1963 trường bị trúng bom 
lúc đảo chánh nên phải dời về Marie Curie; 
cùng thời gian gia đình tôi dọn về ở trong 
trường Gia Long. Đúng là số tôi sướng được 
học gần nhà vì trường Marie Curie chỉ cách Gia 
Long có hai đoạn đường. Nhìn từ trong trường 
ra ngoài đường thì nhà tôi ở ngay góc phải của 
Trường Gia Long, số 275A, Phan Thanh Giản; 
cách nhà bà Hiệu Trưởng 1 hàng rào. Trên lầu 
lúc trước là dortoir của các chị nội trú, sau này 
được ngăn lại làm lớp học. Những lúc không có 
giờ học được ở nhà tôi thường đứng bên khung 
cửa nghe rõ mồn một giọng giảng bài của các 
giáo sư; coi như tôi được nghe giảng lần thứ 
hai những bài đã học ở trường. Tôi cũng nhiều 
lần qua khe cửa nhìn thấy các chị ngồi cuối lớp 
chuyền cho nhau những viên kẹo, như thỏi ô 
mai tròn như đồng tiền và cả cóc, ổi, me ngâm 
nước cam thảo. 
Tôi cũng làm bạn với các con của nhân viên 
trường như con chú thím Ba Lê Văn Ký; chơi 
vũ cầu với chị Mỹ Dung, con Cô Tư Nhựt, y tá. 
Cũng có khi tôi la cà hỏi chuyện Cô Tạ Thị 
Rớt, nhân viên kế toán, nhà ở sau bịnh thất, 
cạnh hồ bơi. Tôi cũng rất thích diện áo dài 
đứng bên những cảnh đẹp trong sân trường để 
chụp hình. Tôi nhớ những con đường đất bao 
quanh bãi cỏ và con đường chính tráng nhựa 
mà tôi đã từng tập xe đạp. Chiếc xe đạp có cây 
dài phía sau để anh tôi vịn vào giữ thăng bằng 
cho tôi. Khi thấy tôi chạy vững, anh tôi buông 
tay ra mà tôi không hay, cứ đinh ninh có người 
vịn phía sau, thản nhiên đạp tới. Đến khi dừng 
lại mới hay mình đã biết đi xe đạp một mình 
không cần người vịn. Trong những ngày hè, 

bên trường các học sinh tập trung căng thẳng 
làm bài thi Tú Tài thì ở bên nhà, tôi nằm lắng 
nghe tiếng ve kêu rả rít hay ra cửa sổ ngắm tàn 
phượng vĩ nở hoa đỏ thắm. 

Tôi nhớ hoài tiếng trống trường; sau này là 
tiếng chuông reo; báo hiệu giờ tan học. Liền 
sau đó có tiếng Má tôi vang trên micro: «Các 
em nhớ tắt đèn tắt quạt trước khi ra về!». Có 
năm Má đem cả chồng học bạ về nhà nhờ tôi 
phụ đóng dấu «Được lên lớp». Tôi thầm hãnh 
diện vì nghĩ mình «oai» lắm. Nhất là sau đó 
nghe Má nói lại rằng Bà Hiệu Trưởng rất hài 
lòng vì thấy đóng dấu trong học bạ hay hơn 
viết tay. Có lẽ đó là sáng kiến của Má, nhưng 
lại có «công» tôi trong ấy. Tình thương của Má 
tôi dành cho học sinh đã được các chị ghi nhận 
rất rõ ràng qua đoạn trích dẫn sau đây trong bài 
viết của chị Nguyễn Ngọc Chung, nữ sinh nội 
trú khóa 1955-1962: 

«Cô Tám «láng» (hổn danh của chúng tôi đặt 
cho Cô vì trán Cô bóng loáng) ngày thường tỏ 
ra khó khăn quy cũ là vậy, thế nhưng khi chúng 
tôi, 7, 8 đứa nghỉ lễ không chịu về nhà, ở lại 
trường xem mấy chị lớn thi tốt nghiệp, Cô về 
nhà làm bánh khoai mì nướng thật ngon mang 
vào cho chúng tôi ăn. Đứa nào cũng lé mắt». 

Má tôi làm việc rất nghiêm minh mà cũng rất 
hợp tình hợp lý. Ví dụ như chuyện ông xã tôi 
có lần kể lại cho tôi nghe rằng khi xưa anh đã 
có dịp gặp Má tôi trong lần đến trường xin 
phép cho người chị bà con nghỉ bệnh. Má tôi 
hỏi anh sự liên hệ với học sinh này, đòi xem 
giấy tờ tùy thân. Khi thấy ở cùng địa chỉ với 
học sinh nên mới đồng ý cho phép nghỉ.. 

202



Trong những buổi lể phát thưởng hay những 
buổi trình diễn văn nghệ tại rạp Quốc Thanh, 
tôi háo hức chờ xem những màn ca múa nhạc 
cảnh do các chị đảm trách như bài «Ông Ninh 
Ông Nang», bài «Thằng Bờm»… Tôi say mê 
nhìn các chị uyển chuyển trong các điệu múa, 
say sưa nhìn nàng Tây Thi đẹp mê hồn bên 
chàng Phạm Lãi nho nhã, và cũng vô cùng 
ngưỡng mộ Thành Cát Tư Hản oai phong, 
đường bệ. 

Sau ngày mất nước, thành phố Saigon và ngôi 
trường Gia Long cũng mất tên. Gia đình tôi 
cũng mất luôn nơi cư ngụ quen thuộc. Chúng 
tôi vĩnh viễn rời xa mái nhà Gia Long thân yêu 
cùng với những tháng ngày êm ả. Cuộc đời tôi 
bắt đầu sang trang mới với lắm nỗi thăng trầm. 
Nhưng trong những lúc khó khăn nhất tôi luôn 
luôn làm theo lời Má dạy chúng tôi cũng như 
đã dạy học sinh của Má: 

 Để có một sức khỏe bền bỉ phải tập thể
dục hàng ngày.

Năm 1973 để thưởng tôi thi đậu cả Tú Tài Pháp 
lẫn Việt Má cho tôi tháp tùng các nữ sinh Gia 
Long tham dự chuyến «Du Khảo Phú Quốc Hà 
Tiên» trên chiến hạm HQ10. Tôi được ở cùng 
với một nhóm nữ sinh nhưng thỉnh thoảng tôi 
cũng lén lên phòng của các giáo sư và nhân 
viên. Tiếng là được đi chơi nhưng các Thầy Cô 
có trách nhiệm trông chừng nghiêm nhặt các nữ 
sinh trong vấn đề tiếp xúc với thủy thủ đoàn là 
các chàng hải quân trẻ. Má tôi và các Dì phải 
thay phiên nhau đi tuần. Trong chuyến đi đó tôi 
đã từng chiêm ngưỡng Thầy Cô Tường Minh vì 
họ rất là đẹp đôi. 

 Không sống ích kỷ, phải biết nghĩ đến
người khác.

 Tin vào luật nhân quả cho nên phải
gieo nhân tốt để gặt được những «quả»
ngọt.

Có lẽ nhờ suốt đời theo đúng kỹ cương này nên 
Má tôi đã hái được quả ngọt cho Má qua sự 
thương mến quý trọng và biết ơn từ các học trò 
cũ và từ con cháu, và quả ngọt cho cả chúng tôi 
nữa qua những may mắn và thành công trên 
bước đường tha hương.  

Năm 1968 cả Saigon nhốn nháo vì biến cố Tết 
Mậu Thân. Ngôi trường Gia Long kiên cố lại là 
nơi tạm trú buổi tối của nhiều bà con để tránh 
pháo kích như gia đình Chú Mười tôi, gia đình 
Cậu Mợ Bảy tôi (mợ Bảy, Bà Nguyễn Thị Thể 
cũng là nhân viên phòng kế toán của trường). 
Thế mà năm 1975 đã xảy ra cảnh tượng máu đổ 
thịt rơi ngay tại cổng trường. Cần nói thêm là 
Má tôi đã nghỉ hưu năm 1973, nhưng người 
thay thế Má là bà Lâm Xíu Ngó vẫn để gia đình 
tôi tiếp tục cư ngụ trong trường vì Bà đã có nhà 
riêng. Tháng 4 năm 75, lúc tình hình rất 
nghiêm trọng, trường mở cửa cho dân chúng 
chạy giặc từ miền Trung vào tá túc lánh nạn. 
Tôi nhớ như in vào ngày sinh nhật của Má tôi, 
29/4/75, khi gia đình đang dùng cơm thì chợt 
nghe hai tiếng nổ long trời vì đạn Việt Cộng 
pháo kích. Gia đình chạy xuống núp dưới gầm 
cầu thang. Lúc tạm yên nghe nói có người chết 
và bị thương, tính tò mò trổi dậy, tôi mở cửa 
sau men theo hành lang đi đến phòng Tổng 
Giám Thị. Đi đến phòng Giám Học tôi thấy 
trên tường, chỗ vòng cung cong ngay cổng vào 
những mảng thịt bê bết máu đang dính trên đó. 
Tôi sợ hãi quay về nhà, không còn can đảm đi 
tiếp. 

Nhân lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập 
trường tôi ghi lại những dòng trên như là một 
nén hương lòng để tưởng nhớ đến sinh nhật thứ 
100 của Má tôi; một người mẹ đã là ngọn đuốc 
soi đường cho con thành người có đạo đức và 
nhân cách; một người có tấm lòng bao dung 
nhân hậu lúc nào cũng nghĩ đến tha nhân hơn 
bản thân mình; một người Thầy đã sống tận tụy 
với nghề giáo mà suốt cuộc đời đã gắn liền với 
ngôi trường Gia Long cổ kính. 

Sydney tháng 4 năm 2013 
Hoàng Mai 

Tự Hào Luyến Nhớ 
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Vui thời nữ sinh nội trú 
Lời nói đầu: 

Chị Nguyễn thị Hương là cựu nữ sinh Gia Long 
niên khoá 1947-1951, chị đến Sydney Úc Châu 
khoảng cuối năm 1998. Mãi đến mấy năm sau , 
năm 2002 ,qua thông báo đài SBS của Hội cựu 
nữ sinh Gia Long mời họp, chị đến dự và quen 
tôi từ đấy.Chị ở Úc với con đến năm 2004 thì 
bịnh nặng, chị trở về Việt Nam vào tháng 8, chị 
mất khoảng giữa năm 2005. Trước khi về nước, 
chị gởi cho tôi giữ một tập hồi ức mà chị đã 
viết trong những năm tháng dài ở Úc, chị dặn 
dò tôi nếu có dịp thì sắp soạn vài bài đăng trên 
ĐẶC SAN GIA LONG THẾ GIỚI để đàn em 
sau nầy đọc vui. Tôi làm theo lời hứa với chị 
Hương, chị được ở nội trú, chị tả sinh hoạt của 
nữ sinh nội trú rõ ràng lắm, nhưng đã có nhiều 
người viết rồi. Tôi chỉ nêu ra những gì mà chưa 
ai viết, mà cũng thấy vui vui, tôi để y nguyên 
văn mộc mạc của chị, xin độc giả đừng cố chấp 
nếu có điều chi sai sót. (Châu thị Ngọc Minh)

***
Tôi thi đậu vô Gia Long Năm 1947 được điểm 
học học bỗng. Những học sinh nghèo nhà ở tỉnh 
được lãnh nguyên bổng, ở thành phố thì được 
lãnh phân nửa bổng. Tôi thuộc diện ở thành 
phố, Nhựt Bổn rút về, lúc đầu trường mở bán 
trú, tôi ở lại ăn trưa, chiều về, khỏi đóng tiền. 
Tôi lên lớp bảy, trường mở nội trú, học sinh vô 
nội trú gồm những trò được nguyên bổng 
nhưng rất ít. Những người con nhà giàu ở tỉnh, 
hay ở thành phố muốn vô nội trú trường để có 
giờ học bài tập trung hơn thì đóng tiền nguyên 
như các trò có nguyên bổng, còn tôi thì chỉ 
đóng phân nửa tiền. Gia đình nghèo không mua 
sắm đủ áo quần như trường yêu cầu, anh Hai 
đưa tôi vô, có ai biết được một mình tôi không 
giống ai hết. Có đồ gì đâu mà rương mà trấp. 
Mùng mền chiếu gối chủ yếu và chút đồ cá 
nhân, mấy bộ đồ bà ba thì tôi gói giấy báo, khỏi 
có túi xách, vậy mà tôi không bị mặc cảm nào. 

Ở nội trú , mỗi tuần hai lần gồm thứ ba và thứ 
sáu, chúng tôi bỏ đồ giặt, thu lại đồ sạch, thành 
ra mình phải có nhiều quần áo. Chúng tôi để áo 
quần dơ vào cái túi máng ở đầu giường, cô phụ 
trách cầm sổ, hai người lao công đi theo 
mangcái túi rất to, họ đến mỗi giường, vừa gom 
đồ dơ vừa trả lại đồ sạch, ghi sổ. Hể tới ngày, 

vào giờ trưa, khi lên phòng ngủ, ai ai cũng lo 
kiểm soát lại đồ mình, chỉ có mỗi mình tôi thì 
yên lặng ,không lao xao chi, vì có đồ đâu mà bỏ 
giặt. 

Không có đồ nhiều bỏ giặt, tôi phải tính thế nào 
cho có quần áo thay đổi. Dù kỷ luật rất khó dù 
giám thị rất khó, tôi cũng không sợ, về khuya 
chờ thiên hạ ngủ yên hết, tôi rón rén vào phòng 
lavabo vặn vòi nước nhè nhẹ lén giặt đồ. Cũng 
may giường tôi ở khoảng chính giữa phòng ngủ 
của giám thị đầu  bên nầy, còn phòng rửa mặt 
mút đầu bên kia ,dễ gì cô nghe được. Tôi phơi 
đồ dưới gầm giường, đồ nhỏ tôi giăng dây phơi 
đại ngang cửa sổ, khuya dậy sớm tôi gom hết, 
thế mà chưa lần nào tôi bị bắt phạm kỷ luật. 
Sáng ngày áo quần còn hơi ẩm, tôi gởi chị 
Hường ngoại trú đem về nhà phơi giùm, hôm 
sau đem vô. Chị Hường tốt lắm, biết rõ gia 
cảnh của tôi. 

Phụ huynh giữ thẻ xanh để rước con em về 
ngày chủ nhật, ngày lễ, thẻ đỏ để vô thăm. Sáng 
sớm phụ huynh vô trường để thẻ trên bàn tuỳ 
phái là anh Lan, anh cầm sắp thẻ đứng giữa sân 
gọi tên, học sinh vây xung quanh anh, nghe 
ngóng phập phồng chờ xem có tên mình hay 
không. Ngay từ đầu,tôi biết nhà xa, đơn chiếc 
khó khăn, tôi nhờ cô Giáo Việt văn là cô Năm 
Của giữ thẻ xanh để ghi vào sổ liên lạc mà thôi 
chớ chưa bao giờ dùng đến, chỉ có dịp bãi 
trường anh tôi rước về mới dùng mà thôi. 

Vô nội trú tôi có thêm bạn đồng song, bạn ngủ 
gần giường, ngồi gần dưới phòng học bài. 
Ngoài ra sau bửa ăn tối, chúng tôi ở dưới sân 
chơi lâu mới lên lầu ngủ. Ở nội trú có nhiều lợi 

Tự Hào Luyến Nhớ 
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Tôi còn một chuyện nầy nữa, kể cho đàn em 
nghe luôn, vốn dĩ trong trường không có căn 
tin, và trước trường cả hai bên  hông trường 
không có bóng hàng quà nào cả. Bánh trái của 
các chị nội trú được rước về nhà ngày chủ nhật, 
mang vào, xơi vài hôm là hết. Chúng tôi đang ở 
lứa tuổi ăn vặt, ăn hàng quà, ở trong nầy cái 
miệng phải chịu khép. Bắt được tình hình nầy, 
tôi mới nghĩ ra bán bánh chui, mà bánh gì đây? 
Bánh kẹp, bánh tây thì dễ vỡ, bán ế thì đâu có 
hộp kín đựng, sẽ mềm, hư, và bị lỗ. Tôi suy 
nghĩ hoài, chợt nhớ đến bánh in hiệu Nhiêu 
Thuận Hưng mà ba tôi thích ăn khi uống trà, 
bánh có nhân đậu xanh rất ngon. Tôi liền bàn 
với chị Hường và chỉ chỗ cho chị mua độ bảy 
phong bánh lúc nào ít bài học cặp chị nhẹ, mua 
mười xu một phong, tôi bán một đồng một 
phong. Chị xuất tiền, tôi lãnh khâu bán, tiền lời 
chia hai, mỗi sáng nào có mua bánh, tới giờ mở 
cửa cho học sinh vào, một cô giám thị đứng ở 
cửa, một cô đứng trong sân. Tôi đứng trong sân 
mắt hướng ra cửa trông ngóng chị Hường, đúng 
là có tịch thì nhúc nhích, tôi cứ lo sợ cô Giám 
thị thấy cặp chị phồng to kêu chị mở ra xem, 
thấy bánh là nguy. Buổi chiều xuống phòng học 
bài, giờ ra chơi, tôi lén bày ra góc kẹt, thiên hạ 
vây quanh mua hết, bao nhiêu bánh đó có thấm 
vào đâu. Tôi chia cho chị phân nửa tiền lời, tôi 
được phân nửa cho công bán bánh, nên cũng 
vui vui, nhưng mỗi tuần chỉ được vài lần thôi, 
hôm nào bài vở ít chị mới đi mua được. 

Tôi lại nhớ khoảng đầu tháng giêng năm 1950, 
phong trào sinh viên học sinh nổi lên biểu tình, 
làm reo, bãi khóa chống lại chính quyền Pháp 
bắt bớ giam cầm học sinh yêu nước. Học sinh 
nội trú Gia Long, các chị lớp trên đầu đàn chỉ 
huy. Hai dãy phòng ngủ trên lầu hai bên, phòng 

Giám thị chính giữa. Đêm thức trắng, đợi giác 
khuya, cô Giám thị ngủ say, các chị lớn dãy bên 
kia lén hé cửa nhè nhẹ, mỗi đưá dãy bên nầyđi 
rất êm như mèo, dồn hết qua một bên để các chị 
dễ bề chỉ huy. Tiếng ca hát inh ỏi vang thành 
phố. Tội nghiệp Bà Hiệu trưởng Malleret cùng 
Bà Đầm Hiệu Phó (nhà ở trong khuôn viên 
trường) còn mặc áo ngủ dài thậm thượt qua gọi 
mở cửa. Mặc các Bà ôn tồn năn nỉ, các chị nhứt 
định không chịu mở cửa phòng, hai Bà đành 
gọi hai chú lao công đem búa lên phá cửa mới 
vô được. Cô giám thị nào khó la rầy thì bị đả 
dảo (à bas). Ban ngày, các nàng cứ nằm ỳ trên 
lầu, không chịu xuống phòng ăn. Các người 
phụ trách ẩm thực phải cho hết chén bát, thức 
ăn vào cần xế to khiêng lên lầu, rồi dọn ra cho 
các nàng Tiên “ quậy” mà còn được năn nỉ ăn, 
vì sợ các nàng tuyệt thực rồi sanh bịnh thì mang 
họa. 

Bên trường trung học Pétrus Ký, học sinh cũng 
sinh hoạt y như bên Gia Long vậy, làm reo 
không học. Ngoài đường sinh viên học sinh đi 
biểu tình, cảnh sát xịt vòi nước dùi cui… học 
sinh ban tú tài Trần văn Ơn bị chết vì đạn lạc đó 
là ngày 9/1/1950. Hiện nay có trường mang tên 
vị nầy là do vậy. Ông Thủ tướng Trần văn Hữu 
phái ông Lê Tấn Nẫm, một nhân vật cao cấp 
vào trường Gia Long có buổi nói chuyện với 
các nàng. Ông nói “các con còn nhỏ có biết gì 
chính trị, nghe lời xúi giục, xách động, hùa 
theo. Các con nên lo học tập, không nên làm 
như vầy, khổ cho nhà trường và gia đình”. Qua 
phong trào nầy, trường tạm thời đóng cửa nội 
trú, sợ học sinh dễ tụ tập. Một số học sinh trốn 
nhà vào mật khu theo kháng chiến chống Pháp, 
một số có cha mẹ giàu thì đi Tây du học, chị 
Hường cũng bỏ học vào bưng biền. Tôi không 
còn ở nội trú, về nhà ở Chợ Lớn mà đi học cho 
đến khi tốt nghiệp. 

Tôi nghĩ cũng ngộ, hồi bình thường học sinh 
nào cũng rất sợ Hai Bà Đầm Hiệu trưởng và 
Hiệu phó, các cô Gíám thị, vì họ lúc nào cũng 
nhìn học sinh với vẻ mặt và cặp mắt thật 
nghiêm nghị lạnh lùng. Khi làm reo, học sinh 
không biết sợ ai cả, lại còn đả đảo trước mặt họ 
là khác, thực ra nữ sinh cũng gan dạ không vừa 
gì. 

(Viết tại Campsie, Sydney, Úc Châu, Tháng 
11/2001) 
Nguyễn thị Hương, Gia Long 51

ích lắm, gặp khi có bài toán khó, bạn nào làm 
được chỉ lại hoặc là nhờ các bậc đàn chị chỉ 
bảo. Có những chị khéo tay, ngồi chơi, vừa trò 
chuyện, vừa đan, móc crochet, làm đăng ten, 
thêu thoăn thoắt nhanh như nhà nghề. Tôi mê 
quá, tôi nhờ các chị dạy, nhờ vậy mà tôi biết 
được nhiều kiểu và mũi đan, đan được áo lá 
lạnh, áo dài tay, vớ em bé, móc nón v.v.. Giờ 
rảnh chúng tôi được xem tiểu thuyết ở thư viện 
trường hoặc mượn về, các cô kiểm duyệt cho 
thích hợp với tuổi. Nhớ những mùa thi, chúng 
tôi lén đem bài lên phòng ngủ học dưới bóng 
đèn đêm, hoặc dưới ánh đèn mờ gần nhà vệ 
sinh dưới sân chơi thật là khó nhọc.
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Bà Chị Họ và Tôi 

Giờ học đầu tiên của niên học mới, cả lớp
đang xếp hàng trước cửa lớp nôn nóng chờ 
Giáo sư đến. Đứa nào cũng muốn biết Giáo sư 
hướng dẫn của lớp là ai, lúc đó chúng tôi đều 
nghĩ rằng vị GS đầu tiên đến với lớp sẽ là GS 
hướng dẫn tinh thần của mình.  

Tự Hào Luyến Nhớ 

Tôi giật mình khi thấy bà chị từ xa đang tiến 
đến, cả lớp hồi hộp chờ đợi, các bạn thì thầm 
với nhau hy vọng Cô sẽ đến lớp mình, riêng 
tôi lại cầu mong cho bà chị dừng lại ở lớp 
trước hay đi thêm chút nữa xuống lớp sau. 
Nhưng lời cầu xin của tôi không linh nghiệm, 
bà chị dừng ngay tại lớp tôi và ra hiệu cho 
chúng tôi vào lớp. Ông trời thật không thương 
tôi chút nào hết, làm học trò của bà chị đã là 
một điều "không dám nghĩ đến" mà bây giờ bà 
chị có thể là Giáo sư hướng dẫn tinh thần của 
lớp lại càng khổ hơn. 

Bà chị không để ý đến tôi vì cả đoàn học trò 
hơn 60 đứa đang nối đuôi nhau vào lớp. Tôi 
vào chỗ ngồi, bà chị đứng trên bục cao, bàn 
Giáo sư, nhìn xuống cả lớp mỉm cười nói:  
“Cô sẽ dạy các em môn Việt Văn và sẽ là 
Giáo Sư hướng dẫn tinh thần của các em ... “ 
Thôi rồi, nỗi lo sợ của tôi đã thành sự thật!!! 
Bà chị vẫn chưa nhìn thấy tôi, may phước vì 
cao giò nên tôi chọn chỗ ngồi ở cuối lớp, tôi 
núp sau lưng bạn ngồi trước để dấu mặt vì tôi  

chưa biết phải làm gì khi đối mặt với bà chị. 
Bà chị lấy tờ giấy ghi danh sách học sinh, gọi 
tên từng đứa, bắt đứng dậy cho bà chị nhìn 
mặt, và xếp lại chỗ ngồi nếu cần, tôi biết là sẽ 
không trốn được nữa. Đến tên tôi, bà chị hơi 
khựng lại, cả lớp chẳng ai để ý, vì tên cái tên 
kỳ cục của tôi, thầy cô nào cũng ngập ngừng 
khi đọc lần đầu. Tôi thu hết can đảm đứng 
dậy, "oai hùng" ngẩng mặt nhìn bà chị, rồi cúi 
đầu chào và chờ đợi, bà chị ra hiệu cho ngồi 
xuống.  

Vài tuần sau các bạn trong lớp bắt đầu nghi 
ngờ và tra hỏi: mày có bà con với Cô không? 
sao họ của mày có ghép họ của Cô. Tôi đã trả 
lời tỉnh bơ: tao không biết, bố mẹ tao đặt tên 
cho tao. Cô nói giọng Huế còn tao nói giọng 
Bắc thì làm sao mà bà con được !!! Thế là 
mấy đứa bạn tin ngay, con nít thời đó thật 
ngây thơ. 

Tôi cố giữ "bí mật" với bạn bè nhưng cũng có 
một lần suýt lộ tẩy, bài luận văn đầu tiên được 
trả lại sau khi chấm điểm, bạn ngồi đầu bàn 
nhất được nhiệm vụ đi phát lại bài cho cả lớp. 
Nhận bài, tôi vội vàng úp xuống ngay, con 
bạn thân ngồi bên cạnh cho tôi xem điểm của 
nó xong và đòi xem điểm của tôi, tôi trả lời, 
"chờ chút", vội vàng đứng dậy, cầm bài luận 
lên đưa cho bà chị. Bà chị tìm cục gôm, xoá 
nhanh mấy chữ "cộng thêm 1 điểm bà con" 
bằng viết chì do ông anh rể tinh nghịch của tôi 
đã viết thêm vào bên cạnh lời phê của bà chị 
trong khung lời phê bình của Giáo Sư. May 
quá, nhỏ bạn phát bài không nhìn thấy. 

Trong lớp, tôi gọi bà chị là Cô và xưng Con, 
đó là thói quen của tôi vì Bố tôi đã dậy chị em 
tôi từ khi còn bé: "Thầy Cô là cha mẹ của các 
con trong trường học". Dĩ nhiên là chẳng ai 
xưng Em với cha mẹ, nên với chị em tôi, đã 
thưa Thầy, thưa Cô thì phải xưng Con, và 
cũng vì tiếng Con này tôi đã "gặp nạn" khi 
học lớp đệ Tứ. Trở lại chuyện bà chị, tôi đã 
quen miệng gọi bà chị là Cô và xưng Con 
trong trường đến nỗi mỗi lần có giỗ chạp 
trong họ, gặp bà chị tôi vẫn thưa Cô xưng 

206



Con, người trong họ phải bật cười và bà chị 
nghiêm giọng khiển trách. 

Năm đó tôi tuy làm trưởng lớp nhưng lại là 
người đầu têu cho cả lớp nghịch ngợm, cái 
nghịch vô tội vạ của tuổi mười ba, nhưng có 
lần tôi suýt bị mất bảng danh dự và ban khen. 
Trong giờ hướng dẫn, tôi đã bị bà chị bắt đứng 
lên hỏi tội nhưng tôi đã được các bạn trong 
lớp bênh vực và chứng minh rằng tôi không 
có tội nên trong phiên họp của Hội Đồng Giáo 
Sư bà chị đã xin "ân xá"  cho tôi. 

Tự Hào Luyến Nhớ 

Hết niên học, lên lớp trên tôi không còn lo sợ 
các bạn biết chuyện "bí mật",  mà thật tình các 
bạn cũng chẳng ai để ý tới nhưng trong trường 
tôi vẫn giữ khoảng cách với bà chị, tránh gặp 
bà chị càng nhiều càng tốt, nếu lỡ có gặp nhau 
tôi vẫn cúi đầu thưa Cô. 

Vài năm sau, trong một lớp học thêm Anh 
Văn có hai chị Gia Long đàn chị ngồi bàn sau, 
một hôm hai chị khều vai tôi, hỏi tôi có bà con 
chi với bà chị của tôi không ? Tôi lắc đầu và 
hỏi tại sao các chị hỏi như vậy, các chị trả lời 
tại tôi giống Cô lắm. Tôi rất vui với lời so 
sánh đó nên về nhà soi gương suốt  ngày và 
thất vọng vì tôi thấy tôi và bà chị chẳng giống 
nhau chút nào hết!!! Ngoài cái dáng vừa cao 
vừa gầy giống bà chị, tôi không có được cái 
duyên dáng, dịu dàng, dễ thương của bà chị. 

Quên nói một điều, đến bây giờ còn nhiều bạn 
cùng lớp vẫn chưa biết "bí mật" này. Nếu tình 
cờ các bạn đọc được bài này thì xem như bí 
mật đã được tôi bật mí rồi nhé.  

Xin giới thiệu với các bạn Gia Long, bà chị họ 
Thân thị Tố Tâm của tôi. 

LTCK GL68

               "Con gái Gia Long ăn hàng"!!!
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Thời Cắp Sách 
Trần Thùy Liên - GL75 
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Ôi! Sung sướng là thời đang cắp sách 
Ôi! Vui tươi là lúc hãy còn thơ. 
Đời đẹp đẽ như một giấc mơ 

Và xán lạn như một mùa xuân mới!...  
(Đức Tiến) 

Tôi muốn mượn bài thơ của Đức Tiến để viết 
lại cái thời cắp sách của tôi. Cả một đời tôi là ra 
vô trường học, thời Tiểu học ở ngôi trường 
Đinh Tiên Hoàng, thời áo trắng Gia Long, mấy 
năm đại học Sư Phạm và mấy năm đại học ở 
Mỹ. Đến bây giờ thỉnh thoảng cũng phải trở lại 
trường vì công việc đòi. Trong tất cả những 
mùa xuân đó, có lẽ thời cắp sách ở Gia Long là 
tươi thắm nhất, là thời vô ưu, cơm cha áo mẹ 
nhởn nhơ như bướm trắng. Thời cắp sách ở tiểu 
học là bệnh hoạn, ốm yếu nghỉ học thường 
xuyên. Đại học Sư Phạm học là nơm nớp sợ bị 
khui thân thế, bị lộ những chuyến vượt biên bất 
thành, những âu lo hằn nét trên khuôn mặt của 
ba mẹ. Đại học ở Mỹ là những tất tả lo toan với 
miếng ăn sự sống với bầy em 4 đứa nhỏ dại, chỉ 
có mặt trong các kỳ thi còn ngoài ra là ngủ và 
đi làm.  

Tôi bắt đầu thời cắp sách từ lớp năm trường nữ 
tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Cô giáo đầu đời tên 
Hiếu Nghĩa. Cô luôn mặc áo dài xổ gấu với một 
đường may dài dọc theo thân sau và mảnh tang 
trên ngực, khi trắng, khi đen tùy theo màu áo 
dài đậm, nhạt. Đôi mắt Cô đen u buồn. Cô cưng 
tôi nhất lớp một phần vì tôi luôn đứng nhất, 
phần vì tôi hay lăng xăng giúp cô ôm chồng sổ 
nặng về nhà hay la cà ở nhà cô chơi với bà mẹ 
cô. Cô dạy tôi những bài học đầu đời về lòng 
hiếu thảo trong cung cách cô đối xử với mẹ.  

Cả hai bà nội và bà ngoại tôi đều ở dưới quê 
cho nên tôi thích quấn quít bên bà mẹ của cô 
nghe kể chuyện. Là đứa trẻ ốm yếu hay bệnh  
cho nên năm lớp ba tôi chỉ học được nửa năm, 
khi trở lại trường tôi cũng học rút được để lên 
lớp chớ không bỏ năm nào. 

Cô giáo năm cuối cùng bậc tiểu học, cô Ngọc 
Châu, cũng để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. 
Những lần ăn cơm ở nhà cô bao giờ cô cũng 
gắp cho tôi những miếng thịt to ngon nhất, dịu 
dàng ép tôi ăn vì tôi trông ốm yếu xanh xao. Cô 
cũng ủng hộ chuyện tôi chọn thi vào Gia Long 
thay vì Lê Văn Duyệt rất gần nhà. Ba tôi mơ 
ước cả 5 cô con gái vào được Gia Long cũng 
chỉ vì bà cô thứ ba, chị của ba, là nữ sinh áo tím 
đầu tiên của ngôi làng Đông Đức Đông, tỉnh 
Vĩnh Long mang lại biết bao nhiêu danh dự cho 
gia đình. 

Nhưng ước mơ của ba chỉ thực hiện được phân 
nửa. Trong ngũ long công chúa của ba chỉ có 
đầu rồng, bà chị cả, và mình rồng, là tôi ở giữa, 
vào lọt cổng ngôi trường danh tiếng này. Thời 
cắp sách ở Gia Long bắt đầu từ lớp thất 13. Ah! 
cái con số 13 là con số xui xẻo với mọi người, 
với tôi là một con số may mắn vô cùng. May 
mắn vì từ đó tôi đã trải qua những kỷ niệm êm 
ái đẹp đẽ với những bạn đồng song. Biết bao 
năm trôi qua, tôi bước qua biết bao cánh cổng 
trường, từ những ngôi trường danh tiếng uy 
nghiêm của nước Mỹ, ở Anh Quốc vậy mà cái 
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lớp thất 13 với những khung cửa sổ lao xao 
bóng lá, nhìn qua cổng chùa Xá lợi có những xe 
đậu đỏ bánh lọt, bò bía xếp hàng bên con đường 
mang tên nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan vẫn là 
hình ảnh đẹp nhất trong ký ức tôi. Cái bàn học 
bằng gỗ cũ kỹ, có ngăn với mặt bàn giở lên 
được đã chứa bao nhiêu buồn vui của những 
cánh thư với bà chị "hộc tủ". Lớp 13 nổi danh 
ồn ào, phá phách, nghịch ngợm nhất nhưng 
cũng là lớp giỏi nhất trong những lớp cùng 
khoá với cây cờ danh dự được ban treo như 
niềm kiêu hãnh của dân 13. Tình cờ hay nhân 
duyên lớp mà 13 tụ về những tay xếp hạng cao 
nhất trong kỳ thi tuyển vào đệ thất? Tình cờ hay 
nhân duyên đã cột chặt tình bạn của dân 13 để 
sau bao năm trên đất khách, gặp lại nhau sau 
mấy mươi năm dài của biết bao biến cố lịch sử 
và thăng trầm của cuộc đời, vẫn còn rưng nước 
mắt trong cái xiết tay của Minh Huệ, vẫn nghe 
ấm áp trong cái đập vai của Bạch Huệ, nghe 
lòng rộn rã trong chuỗi cười hồn nhiên của Mai 
Trang vẫn với đồng tiền ở khóe môi, của Anh 
Thư vẫn với hàm răng hô duyên dáng ngày nào. 
Chỉ trong vòng thân hữu ấm áp đó tôi mới biết 
mình đã hạnh phúc biết bao khi hội ngộ với các 
bạn tôi mấy mươi năm trước. Mấy mươi năm là 
một chuỗi thời gian dài, các bạn tôi, những cô 
bé áo trắng tinh nghịch còn chui xuống gầm 
bàn buộc chéo áo dài của nhau dính chùm giờ 
tóc pha sương, làm bà nội, bà ngoại, gặp nhau 
lôi iphone, ipad ra khoe hình cháu nội, cháu 
ngoại vậy mà sao tôi vẫn thấy các bạn không hề 
thay đổi. Tôi vẫn gặp lại một Thanh Bình hay 
lý sự, khi gân cổ cãi chân mày châu lại, là đôi 
chân mày của những lần cãi nhau khi xưa. 
Trong mái tóc búi cao chững chạc bên cạnh dâu 
rể, tôi vẫn nhìn ra được một Kiều Oanh yểu 
điệu xinh đẹp cho tôi mượn vầng nón lá che trái 
mít hái trộm trong sân trường để đem dấu ở 
mảnh đất trong sau lưng bệnh thất, sào huyệt 
của xóm nhà lá tụ tập ăn sinh nhật hay ăn mừng 
những khi có bạn đứng nhất Việt văn trong kỳ 
thi lục cá nguyệt.  

Tôi không nhớ Giáo Sư nào ở Gia Long đã nói: 
"Bây giờ các em đều mặc áo trắng giống nhau 
nhưng khi lớn lên các em sẽ sống những cuộc 
đời khác nhau rất nhiều". Khi nói câu đó chắc 
cô cũng không biết đến những biến cố lịch sử 
sau này để không những khác nhau mà có khi 
chúng em còn không thể gặp lại nhau nữa cô 
ơi!!!  

Có ai đó đã nói với tôi Kim Thu có đôi mắt 
tuyệt đẹp thân thiết thời tiểu học, cùng vào 
được Gia Long nhưng trong một chuyến vượt 
biên bị hải tặc, bạn đã nhảy xuống biển để giữ 
tấm thân trinh trắng không bị hoen ố.  

Khi nghe cô nói câu đó tôi cũng không ngờ 
mình đã đưa tiễn cô bạn gái thân thiết nhất ra đi 
ở tuổi 16. Kim Yến của thời đệ lục đạp xe ra 
nhà bạn chơi, ngồi châu đầu ngoài hành lang 
tán chuyện Nghiêm Xuân Hồng, Krishnamurti, 
 xem hoa cúc nhà ai bày bán vàng ngôi chợ đối 
diện. Ngày tiễn bạn đi, cả căn nhà lá của ngoại 
Yến tràn ngập hoa trắng và ai đó đã viết mấy 
câu thơ bi thương cài trên vòng hoa trước quan 
tài:  

"Trời chớm thu rồi em ở đâu 
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu 
Thu ơi đánnh thức hồn ma dậy 
Ta muốn thăm người chốn mộ sâu.. 

"(Đinh Hùng)" 

Đời đẹp đẽ như một giấc mơ". Phải giấc mơ đó 
đẹp đẽ êm ái quá nên có đôi khi tôi tưởng 
chừng như không có thật khi trời mùa đông cắt 
da, lôi thùng rác ra đổ lúc quét dọn nhà hàng, 
nhìn đám em co ro mặc không đủ ấm của 
những năm lao đao đầu tiên ở Mỹ giữa khi 
thiên hạ an giấc nồng ấm áp, tôi biết rõ mình 
chỉ có một con đường duy nhất để thay đổi là 
bám vào giấc mơ đó mà sống, bám vào cổng 
trường bằng mọi giá. Tôi đã là một con Baku 
trong thần thoại Nhật bản nhờ ăn những giấc 
mơ để tồn tại. 

Có phải giấc mơ muôn đời vẫn là giấc mơ, thời 
gian và biến cố không hề chạm được vào đó 
cho nên bạn ơi, các bạn của ấu thời, của thời 
cắp sách ở Gia Long, những người nằm trong 
giấc mơ của tôi ơi! dù thời gian có thay đổi, dù 
những biến động của cuộc đời làm bạn trở nên 
chua chát hay cằn cỗi, dù bạn đang thành công 
hay thất bại nhưng những điều đó đâu có nghĩa 
lý gì bởi chúng ta đã từng chia sẻ một mùa xuân 
trong ký ức thân yêu, chúng ta đã có  hành 
trang ngọt ngào để vin vào mà đứng dậy, để 
mỉm cười khi nhớ lại và để yêu thương nhau 
trong quãng đời còn lại....  

Trần Thùy Liên Gia Long 75 
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Vốn là một đứa trẻ
năng động, tôi luôn 
luôn tham dự tất cả 
các hoạt động của 
nhà trường, phần 
lớn đó là những dịp 
tôi được trốn những 
buổi học, được rong 
chơi qua những khu 
vực khác nhất là 
những khu vực hoàn 
toàn xa lạ trong 
cuộc sống hằng 
ngày của một học 

trò bình thường trong xóm nhỏ. 

Tôi vốn dĩ được đi họp thường xuyên với các vị 
Giáo Sư, bà Giám Học, bà Tổng Giám Thị hoặc 
được họp với cô Hiệu Trưởng, đó là một vinh 
dự "chức sắc" mà tôi rất khoái dù rằng mất 
được nghe bài giảng trong lớp nhất là các môn 
toán lý hóa, khiến cuối năm thành tích học của 
tôi bị lẹt đẹt về những môn này! Kệ, các project 
trong trường, loại nào tôi cũng biết và loại nào 
tôi cũng bon chen ghi tên xung phong vào. Chỉ 
có môn văn nghệ toàn trường tôi chưa bao giờ 
hân hạnh được lãnh vai, chỉ mới xém! Xém là vì 
cô Kim Oanh dạy nhạc chọn tôi đóng vai ký giả 
trong một vở kịch trình diễn trên sân khấu ngoài 
rạp nhưng khi nhìn lại cô phán "tóc em dài quá 
không đúng vai trò, tôi muốn một em tóc ngắn 
cho vai ký giả" Mỹ Huệ, cô bạn đồng lớp lúc đó 
được chọn một vai diễn đang ngồi trong phòng 
họp giáo sư thấy vậy nhìn tôi thương cảm vì 
nàng ấy biết tôi rất ưa lên sân khấu. Tuy nhiên 
báo xuân với công tác đi đến các trường bạn 
hoặc các trung tâm huấn luyện sỹ quan, hạ sỹ 
quan thì cô giáo chọn tôi ngay vì tôi khá xông 
xáo và dạn dĩ, nhất là tôi rất thích thú làm và 
làm được việc. Một trong những hoạt động của 
trường khiến tôi thích nhất đó là cứ mỗi độ cuối 
năm, trong trường làm báo xuân và sau đó là đi 
ra ngoài bán báo. 

Ba của bạn Mỹ Huệ, một cô bạn rất mến tôi, lúc 
ấy là chỉ huy phó trung tâm huấn luyện Quang 
Trung, nơi đào tạo các hạ sỹ quan cho chiến  

trường miền Nam lúc ấy nên cô bạn kéo tôi vô 
nhóm đi bán báo nơi này. Thời đó xe Hiệu 
Đoàn trường có nhiệm vụ đưa đón chúng tôi và 
bọn tôi gồm hơn mười người cùng xuống địa 

Sống tại Saigon, thời chiến tranh sôi nổi nhưng 
thời gian đó tôi chỉ biết đến chiến tranh qua 
những hàng rào kẽm gai thường vây quanh các 
đồn công sự hoặc các căn cứ lính Mỹ, những 
chiếc xe nhà binh chạy rầm rập trên những con 
đường ngày ngày tôi đi học. Thỉnh thoảng có 
những ngày tin tức trên báo chí, đài phát thanh, 
đài truyền hình sôi động tin chiến sự. Tuy thế, 
Saigon vẫn là nơi trú ẩn an toàn và ít có bóng 
dáng chiến tranh khốc liệt như những vùng khác 
trên quê hương miền Nam. Hình ảnh người lính 
tôi  thân thiết nhất là thời gian khi còn học đệ 
nhất cấp với các khăn tay thêu, những lá thư 
xuân gửi cho binh sỹ ngoài tiền tuyến mà cô 
giáo nữ công bắt thêu và chấm điểm. Lên đệ nhị 
cấp, chiến tranh lan vào đời sống dân thành thị 
nhiều hơn, có pháo kích vô Saigon và trong 
xóm tôi lần lượt có những quan tài phủ cờ vàng 
đưa về làm kinh động hàng xóm với không khí 
tang tóc và những tiếng khóc thê lương kéo dài 
đến ba ngày. Đau đớn nhất họ hy sinh khi còn 
rất trẻ! Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung vì 
thế là một tò mò rất lớn của tôi. 

Bước vào con đường đất, dưới cái nóng của 
những ngày vào Tết Nguyên Đán tôi thấy quân 
trường có rất ít cây to bóng mát. Bọn chúng tôi 
được một sỹ quan dặn dò đôi lời rồi dắt vào một 
hội trường rất lớn, chứa tới ngàn người. Học trò 
Gia Long bước vào hội trường như một luồng 
gió mát và các anh lính vỗ tay vang dội. Chúng 
tôi được phân phối ra ba nhóm, đi theo chiều 
dài Hội Trường để mời báo. Báo bán rất nhanh 
và theo thông lệ, tuy báo bán nhưng anh lính 
nào cũng bắt mấy em Gia Long phải đề thân 
tặng, mến tặng và ký tên phía dưới. Có nhiều 
anh còn vòi cho được tên cô em học trò Gia 
Long và địa chỉ để làm quen. Báo tôi bán còn 
vài cuốn thì tôi gặp một anh lính nói giọng miền 
Trung: "Em ký tặng cho anh một tờ báo nhé". 
Dĩ nhiên tôi không ngần ngại chi, cười mỉm chi, 

điểm này.
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ráng gò chữ thật đẹp đề tặng anh, trao ngay cho 
anh. Anh cầm báo quay đi làm tôi vô cùng bỡ 
ngỡ!  
Cuối bữa bán báo, anh sỹ quan huấn luyện đến 
nhóm chúng tôi hỏi thăm và nhìn gương mặt tôi 
thế nào đó, chắc lúc đó bí xị và lo lắng lắm hay 
sao mà anh hỏi tôi rằng tôi bị chuyện gì. 
Năm đó, tôi khờ quá, phần lo về lại trường thiếu 
tiền thì làm sao ăn nói với thầy cô phụ trách 
đây? nên tôi thật thà khai báo về chuyện một 
anh lính lấy báo mà không trả cho tôi tiền. 
Người sỹ quan dắt tôi đi ngược lại Hội Trường, 
đến khu vực tôi đứng bán và biểu tôi nhìn xem 
ai là thủ phạm. Không hiểu vì sao, dưới bộ đồng 
phục và dưới mái tóc cắt hầu như rất ngắn khiến 
các anh rất giống nhau, thế mà tôi lại nhớ đúng 
y chang cái anh chưa trả tiền báo. Khi bị chỉ 
mặt, anh cũng thật thà nói "thì tôi có nói với em 
là em biếu cho tôi một tờ mà" xong rồi anh ấy 
nói nhỏ "tôi không có tiền". 

Tôi đứng như trời trồng trước sự việc này, tôi 
mếu máo: "em cũng đâu có tiền bù vô!" Hội 
trường lúc ấy ồn ào những tiếng sỉ vã, cự mắng 
anh lính nghèo không tiền mua báo đó và than 
ôi, ngay lúc đó tôi mới hiểu rằng tôi đang kêu 
án phạt quân trường đối với anh!! Anh sỹ quan 
huấn luyện trả tiền báo đó cho tôi và dắt tôi đi 
ra ngoài. Tôi bước đi mà buồn muốn khóc.... 

Ngồi trên xe đi về trường, tôi cứ buồn buồn. 
Nỗi buồn đó, năm mười lăm tuổi của tôi chưa 
đủ trí khôn để hiểu sâu hơn mọi việc về đời 
lính. Tôi sống hạnh phúc quá bình an quá nên 
chưa hiểu rằng có những mảnh đời vô cùng bất 
hạnh, vô cùng cô đơn và vô cùng thèm khát một 
tờ báo học trò! Nhất là cuộc đời của những anh 
lính xa nhà, quê miền Trung nghèo khó và xa 
lắc. Khi lớn lên một chút, tôi quan tâm đến tình 
hình quân sự miền nam hơn, quan tâm đến các 
gia đình có thân nhân bằng tuổi tôi lao vào cuộc 
chiến và trân trọng sự hy sinh của các anh, các 
anh lao ra chiến trường bảo vệ chúng tôi, cho 
chúng tôi được những ngày thơ mộng và an 
bình học tập. 

Suốt những năm tháng sau, cho đến năm 75 
miền Nam mất, tôi luôn nhớ về anh lính mua 
báo không trả tiền năm nọ để lòng dâng lên 
niềm hối hận khôn cùng. Ngày đó, thà là tôi bị 
cô giáo rầy vì mất tiền còn hơn để anh lính đó 
chịu phạt trong quân trường về tội làm mất mặt 
một người lính VNCH. 

Bài viết này hơn bốn mươi năm sau như một 
nén hương tạ lỗi anh, một nỗi ân hận về cái ngu 
khờ trong quá khứ! Xin lỗi anh! 

Phi Nga GL73 

Trăm năm Áo Tím Gia Long 

Ai quên được trường xưa nhiều kỷ niệm... 
thướt tha tà áo, dáng thơ ngây 
tuổi hoa niên, ôi mộng ước tràn đầy 
phượng vỹ đỏ sân trường, màu hy vọng. 

Ai quên được trường xưa thời vang bóng 
tạo nên người con gái dịu hiền ngoan 
yểu điệu nhưng dáng vẻ vẫn đoan trang 

Tự Hào Luyến Nhớ 

giàu kiến thức, thêm công dung ngôn hạnh. 

Ai quên được trường xưa mùa hanh nắng 
lúc hè về bịn rịn tiếng chia phôi 
tung cánh chim bay khắp bốn phương trời 
bao ngã rẽ... bao dòng đời xuôi chảy... 

Bạn, trời nam, Tôi, trời tây, dịu vợi 
nửa địa cầu, xa cách mấy đại dương 
mái trường xưa chưa đậm nét phong sương 
mà trò cũ, muối tiêu hai thứ tóc!    

Đón “mai vàng”từ khắp hướng xa xăm 
mừng “Gia Long Áo Tím” thọ trăm năm 
trường yêu dấu vẫn danh lưu muôn thuở... 

2013  
Sydney, Úc, vòng yêu thương mở ngõ 

Trần Bạch Vân 
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Kính Tặng GS Đỗ Như Tuyết 
GS Thái Kim Oanh 

    háng tám Paris ta nhớ biển 
Ngồi im nghe sóng vỗ lên bờ 
Bờ môi mặn phải chăng vì nước biển 
Mưa chẳng bao giờ về 
Mùa hè nơi đây 

Gần bốn mươi năm xa ngôi trường cũ 
Những con đường bóng mát trên vai 
ta tưởng chừng như ve hát đâu đây 
Xin hát giùm ta những lời thương mến cũ… 
Gốc phượng già 
trổ thêm nhiều nhánh khổ 
Bóng Thầy Cô như thấp thoáng dưới tàn cây 
Cổng trường xưa còn đó hay đã thay, 
Buổi chiều đạp xe 
Qua những con đường lá bay bay 
Qua những con đường tràn đầy bóng tối 

Trường của ta, hay có phải? 
Chỉ còn trong lưu bút ngày xanh 
Trên trán Thầy nhăn 
Trên tóc Cô đã  bạc 
Ôi con chim sâu nào, 
Sót từ cái thuở 

Còn in vết đau hằn trong lá 
Những bạn bè  
người mất trong tù kẻ bỏ xác đại dương  

Tháng tám mùa hè hoa phượng nở 
nhưng em học trò không phải của ngày xưa 
Văn Học Sử thay chương viết lại 
Như tên trường cũng đã thay luôn 
Các em ơi làm sao nói được? 
Nỗi buồn này, 
ta không thể chia chung! 

Tháng tám mùa hè hoa phượng nở 
Thầy Cô ơi 
Xin hãy chờ em 
Dù sương mù che khuất núi 
Xin gắng chờ em 
cho dù giây phút cuối 
Cánh hoa buồn quên nở ngủ yên đây 
Xin hãy chờ em 
Đám lục bình 
Mang những chùm hoa tím về xuôi. 

Bùi Thị Hạnh GLAC Paris
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à i học “Nhân, Ái, Từ Tâm ” đã được Thầy Cô ươm mầm và vun 
đắp trong mỗi nữ sinh Gia Long suốt bẩy năm trường qua lời 
giảng dạy, qua những lần cùng thày cô đi làm công tác từ thiện. 
Hoài bão giúp đời, tương trợ người của một số Thầy Cô đã có 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và hướng đi của chúng em khi 
trưởng thành và sẽ không dừng lại ở thế hệ chúng em… 

B 

...    Thầy Cô dậy tình thương là vô tận,  
      Là phép màu tạo hóa đã rộng ban 

             Là kho tàng dâng tặng khắp nhân gian  
Là tất cả diệu kỳ trên trái đất... 

(Ak GL68) 

Tấm lòng nhân ái của các học sinh Áo Tím - Gia Long không chỉ giới hạn 
trong việc giúp đỡ tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn, chăm lo săn sóc Thầy 
Cô ốm đau, đơn chiếc, hay góp phần với cộng đồng VN tại quê hương thứ 
hai trong các công tác xã hội, mà còn có những công việc làm âm thầm 
nhưng thiết thực và hữu dụng trong nhiều phạm vi khác với hoài bão góp 
được phần nào giúp ích cho người, cho đời. 

Buổi sáng, chỉ một mình  
Đọc bài kinh từ ái  

Lời nguyện cầu bỗng đến,  
Gửi vào ánh bình minh:  
Hạnh phúc và an bình  

Cho những người quen biết 
(Ak GL68)
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THẦY       VŨ ĐỨC CHANG 

Thầy VĐ Chang (bìa phải) và Thầy NT Vinh

Những năm cuối thập niên 1950 và đầu thập
niên 60, Giáo sư Vũ Đức Chang dạy Pháp Văn 
và Sử Địa các lớp Đệ Nhất trường Nữ Trung 
Học Gia Long. Hình ảnh tôi nhớ rõ nhất về 
Giáo sư Vũ Đức Chang là dáng người cao, gầy, 
nước da hơi sạm màu, cặp kính trắng làm tăng 
vẻ nghiêm nghị của Thầy. Thỉnh thoảng tôi 
thấy Thầy bước nhanh trên con đường chính 
ngay giữa sân trường, mà chúng tôi gọi là Đại 
lộ Bonard! Trong những giờ ra chơi có khi 
Thầy nói chuyện với Thầy Hoàng Chu Ngạc. 
Những lúc nhìn thấy Thầy, tôi thường bước 
tránh sang hướng khác để Thầy không nhìn 
thấy tôi, vì tôi sợ phải chào Thầy, sợ không biết 
phải xưng hô thế nào. 
Một số các nữ sinh Gia Long đã học với Giáo 
sư Vũ Đức Chang thời đó, vẫn nhớ Thầy và 
hơn nữa, Thầy vẫn còn nhớ các chị: chị Châu 
Thị Ngọc Minh, chị Nông Thị Chuyên, chị 
Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, chị Thu Hà (ca sĩ Ban 
Tam Ca), chị Nguyệt, chị Phương (phu nhân 
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và các chị khác mà 
tôi vẫn nghe Thầy nhắc tên, ngay cả lúc Thầy 
lâm trọng bệnh  

Chị Nông Thị Chuyên và các bạn trong lớp 
thường gọi Thầy là Papa Longues Jambes (Ông 
Bố Chân Dài). Hôm nay tôi xin được kính cẩn 
nhắc tới Giáo sư Vũ Đức Chang, người Anh 
Cả, người Thầy và cũng là người Cha của tôi. 
Giáo sư Vũ Đức Chang là trưởng nam của Cha 
Mẹ tôi, hai Cụ Vũ Đức Thọ, là Anh Cả của 
mười người em: bảy trai, ba gái. Một em gái là 
Vũ Thị Ngọc Lan, chị kế tôi, đã qua đời khi chị 
mới bốn tuổi. 
Năm Mẹ tôi sinh ra tôi cũng là năm anh Cả tôi, 
Giáo sư Vũ Đức Chang, có con gái đầu lòng, 
cháu tôi, Vũ Thị Thiên Hương. 
Vì hoàn cảnh chiến tranh, Cha tôi và các anh 
lớn sống và làm việc trên tỉnh. Mẹ tôi ở nhà 
quê (làng Hoành Nha, Giao Thủy, Nam Định) 
trông nom các con nhỏ và chăm sóc Ông Bà 
Nội tôi. 

Mãi đến năm bảy tuổi, tôi mới thực sự biết rõ 
Anh Cả tôi. Lúc đó, để tránh nguy hiểm cộng 
sản đang quấy phá các làng quê, Mẹ tôi cho 
chúng tôi lên Trung Linh, Bùi Chu ở với anh 
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Cả. Năm ấy Giáo sư Vũ Đức Chang đang dạy 
học ở Trung Học Hồ Ngọc Cẩn. Anh Cả tôi 
chăm sóc một bầy em và một số anh em họ, ở 
trong một căn nhà thuê chật chội, và cho tất cả 
được ăn học. 

  Đối với một đứa bé lên bảy, tôi thấy Anh Cả 
lúc đó thật nghiêm nghị, sống khắc khổ, tằn 
tiện và lúc nào cũng muốn các em học hành hết 
sức chăm chỉ. 
Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước. Gia 
đình chúng tôi quyết định rời bỏ Hà Nội vào 
Nam. Chưa kịp tản cư thì tôi ốm nặng vì bệnh 
thương hàn. Anh Cả vội đưa tôi vào Bịnh Viện 
Bạch Mai để điều trị. Tôi khóc đòi Anh phải ở 
nhà thương với mình, và chỉ cho y tá chích 
thuốc nếu Anh tôi ở bên cạnh. Sau hơn một 
tháng, tôi được xuất viện. Một hôm cả nhà ngồi 
ăn cơm tối, tôi thèm thuồng xin được ăn chút 
cơm. Tối hôm đó tôi lên cơn sốt dữ dội. Anh 
Cả tôi đi làm về, biết chuyện tôi ăn cơm và 
thức ăn cứng, Anh giận quá, la hét và đá chân 
vào giường:  
“Thế nầy thì chết con bé rồi! Lủng ruột nó chứ 
còn gì nữa?”  
Anh vội bế tôi vào bịnh viện, tôi được cứu 
chữa kịp lúc, vì màng ruột của tôi rất mỏng 
manh. Tôi đội ơn Anh Cả cứu sống tôi! 
Tháng Bảy 1954 gia đình tôi di cư vào Nam, bỏ 
lại tất cả nhà cửa, tài sản, ruộng nương. Thấy 
Cha Mẹ tôi vất vả vì gia đình đông quá, Anh 
Cả nói với Cha Mẹ cho tôi đi Vĩnh Long ở với 
gia đình anh. Còn em Hiền ở với anh chị Vũ 
Đức Nghiêm. 
Lúc đó Giáo sư Vũ Đức Chang dạy trường 
trung học Nguyễn Thông, Vĩnh Long. Những 
ngày học ở Trường Nữ Tiểu Học Bổ Túc chung 
với cháu Hương ở Vĩnh Long, tôi rất nhớ Mẹ, 
nhất là  khi bị bạn bè bắt nạt vì giọng nói Bắc 
Kỳ. Có lần tôi bảo: “Tao sẽ mách “ba” tao bớt 
điểm anh chị mày.” Tụi nó sợ, hết dám bắt nạt 
tôi vì biết các anh chị của chúng là học trò 
Thầy Chang. 
Một lần chúng nó hỏi cháu Hương và tôi có họ 
hàng thế nào. Tôi chưa kịp trả lời thì cháu 
Hương đã nhanh nhảu: “Tao là chị, nó (chỉ vào 
Bạch Cúc) là em.” Cháu Hương không chịu gọi 
tôi là “Cô” vì tôi nhỏ con hơn cháu và hay nhút 
nhát. Tôi mách Anh Cả tôi và đòi về Saigon với 
Mẹ. Anh Cả dỗ dành tôi: “Ở đây với anh chị, 
em được ăn ngon, mặc đồ mới và được anh 
kèm cho học. Về nhà với Mẹ thì đông quá, đâu 
có ăn ngon như ở đây.” Mấy chục năm sau, khi 
cháu Hương và tôi gặp lại nhau ở xứ Mỹ này, 

chúng tôi ôn lại chuyện xưa. Cháu Hương phá 
lên cười: “Cháu xin lỗi Cô nhé. Cháu hư quá, 
dám bắt nạt Cô vậy à!” 
Mỗi buổi tối, anh Chang kèm cho hai cô cháu 
học tiếng Pháp và Toán. Một hôm đang giờ 
học, hai cô cháu lơ đãng, không làm được bài. 
Anh Cả tôi giận quá, xé toang áo sơ-mi anh 
đang mặc, rồi bỏ ra khỏi phòng! Hai cô cháu sợ 
quá và chỉ biết chắp tay xin lỗi, hứa sẽ chăm 
chỉ học hành. 
Thỉnh thoảng Anh cho tôi về Saigon thăm Cha 
Mẹ. Lúc chờ xe đò, Anh cho tôi tiền mua bánh 
mì và quà vặt ở bến xe. Đó là những lúc sung 
sướng nhất đời tôi. 
Khi chúng tôi học lên lớp Đệ Thất (lớp 6) thì 
Anh tôi chuyển công tác về Saigon. Anh 
chuyển trường cho tôi và cháu Hương về 
trường Nữ Trung Học Gia Long. 
Kỷ niệm về những buổi tối họp gia đình thờ 
phượng Chúa, Anh tôi dậy chúng tôi thuộc lòng 
Kinh Thánh, nhiều đoạn Châm Ngôn và Thi 
Thiên mà tới bây giờ tôi còn nhớ.  

Trong tuần lễ chót Anh tôi trên giường bệnh, 
chúng tôi quây quần bên Anh, nắm tay Anh, 
cầu nguyện, đọc những đoạn Kinh Thánh thuộc 
lòng đó, hát những Thánh Ca mà Anh ưa thích, 
và nói những lời yêu thương, tha thứ cho nhau 
cho đến khi Anh trút hơi thở cuối cùng, rất êm 
nhẹ.  
Chúng tôi muốn nối tiếp truyền thống đức tin 
tốt đẹp này cho những thế hệ con cháu kế tiếp. 

Năm tôi học Đệ Nhất trường Trưng Vương, tôi 
thường sang văn phòng của Anh cạnh trường 
để chờ Anh Cả cho tôi đi xe về nhà. Dù Anh tôi 
nắm những chức vụ cao cấp trong Bộ Giáo dục 
như Giám Đốc Nha Tư Thục, Phó Tổng Giám 
Đốc Nha Trung - Tiểu Học và Bình Dân Giáo 
Dục, hay Phó Tổng Thanh Tra Bộ Văn Hóa 
Giáo Dục Thanh Niên, tôi thấy lúc nào Anh 
cũng cư xử rất nhã nhặn, lịch sự, nhân từ và 
khiêm tốn với mọi người. Anh coi người tài xế 
của anh, chú Hổ, như một người em và giữ liên 
lạc cho đến khi chú này qua đời.   
Những người cộng sự với Anh và các nhân 
viên thuộc cấp đều kính trọng Anh, cảm phục 
sự thanh liêm và cách làm việc tận tâm của 
Anh. Sau giờ làm việc, khi Anh tôi có dịp trao 
đổi với những người đến cảm ơn hoặc khen 
tặng, Anh vui vẻ chia xẻ Lời Chúa, biếu họ 
Kinh Thánh hoặc các sách giải nghĩa, làm 
chứng Đạo. 
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Lúc Anh tôi làm Giám Đốc Nha Tư Thục 
(1961-68), ở nhà của chính phủ cấp trên đường 
Cộng Hòa, tôi thường đến thăm Anh sau khi 
tan lớp ở Đại Học Sư Phạm. Một hôm tôi thấy 
có khách ăn mặc sang trọng đến xin gặp Anh. 
Tôi vào cho Anh biết tên họ. Khi biết họ muốn 
biếu quà, Anh tôi rất bực mình, không ra tiếp, 
bảo tôi nói họ đi về và không bao giờ nhận quà 
biếu. Nếu họ thắc mắc gì thì cứ đến văn phòng 
gặp Anh. 
 
Nhớ khi tôi vừa sanh con gái đầu lòng, cháu 
Nguyệt-Cầm, Bác Chang lái xe chở Bà Ngoại 
đến đón ở nhà bảo sanh Hùng Vương về. 
Không bao giờ tôi quên được ngày hôm đó. Bà 
Ngoại bế Nguyệt-Cầm, còn Anh Cả tôi bế tôi 
leo lên đến tầng 4 của Chung Cư Nguyễn Thiện 
Thuật! Cũng may cho Anh, lúc đó tôi chỉ nặng 
khoảng 45 kí! Khi Nguyệt-Cầm được hơn một 
tuổi, chúng tôi dọn về đường Cộng Hòa ở 
chung với Anh chị và các cháu. 
 
Thế rồi một ngày kia, đất nước lâm vào cơn 
nguy biến! 
Cộng sản tiến vào Saigon những ngày Tháng 
Tư Đen 1975. Anh Cả tôi đem Cha Mẹ và vợ 
con di tản. Tôi và các anh em khác bị ở lại. 
Mấy anh lớn (Anh Vũ Đức Nghiêm, Anh Vũ 
Đức Chỉnh, Anh Vũ Ngọc An, Anh rể Nguyễn 
Quang Cảnh) lần lượt vào tù! Chị em chúng tôi 
hụt hẫng, khốn khổ, bị chèn ép, bắt bớ vì có 
người nhà bỏ ra nước ngoài. Trong cơn tuyệt 
vọng, nhục nhã, chúng tôi đau buồn oán trách 
Anh Cả. Rồi bẵng đi một thời gian dài không 
được tin gì của Cha Mẹ, anh chị. Một hôm có 
người mang tiền đến nói là của Cha Mẹ và Anh 
Cả tôi từ Mỹ gửi về, nhắn rằng Cha Mẹ và Anh 
tôi luôn khóc thương chúng tôi và cầu nguyện 
cho. 
Chúng tôi ân hận vì đã có những lúc oán trách 
Anh Cả, nhận biết rằng càng bị hoạn nạn, 
chúng tôi càng thêm lòng tin cậy Chúa, và cúi 
đầu chấp nhận những điều Chúa cho phép xảy 
đến. 
Sau gần 15 năm sống nhục nhã dưới chế độ bạo 
tàn, tôi cùng ba đứa con đến được California. 
Anh chị Cả đón chúng tôi về ở dưới mái nhà 
của anh chị, cho tới khi tôi có việc làm vững 
chắc. 
 
Chúa đã thương xót cho tôi được hầu hạ Cha 
tôi, Cụ Vũ Đức Thọ, bảy tháng trước khi Ngài 
đón cha tôi về. Theo truyền thống gia đình: 

Quyền Huynh Thế Phụ, anh Cả coi tôi như con 
gái của Anh. Lúc đó Anh đang làm Bilingual 
Resource Teacher cho Sở Học Chánh 
Pasadena, nên Anh lo mọi việc học hành của 
các con tôi, và khuyến khích tôi trở lại nghề 
dạy học. 
 
Tôi không có một mảnh bằng hay giấy tờ gì 
chứng minh kinh nghiệm dạy học ở Việt-Nam 
vì khi Việt cộng vào Saigon, chúng tôi đã đốt 
sạch. Anh Cả tôi liên lạc với Giáo sư Lê Văn, 
Thầy dạy tôi và cũng là Nguyên Khoa Trưởng 
Đại Học Sư Phạm Saigon, lúc đó đang làm ở 
Sở Giáo Dục Sacramento, để tìm học bạ cho 
tôi. Giáo Sư Lê Văn đã chứng nhận cho tôi bốn 
năm Đại Học Sư Phạm, ban Anh văn với chi 
tiết từng môn học. Anh tôi cũng viết Affidavit 
chứng nhận cho tôi và hết sức giúp tôi để trở lại 
phục vụ ngành Giáo dục tại California.  
Giáo Sư Vũ Đức Chang đã giúp tôi chuẩn bị 
các kỳ thi, dẫn tôi đến ghi danh học các lớp ở 
Point Loma Nazarene University để lấy bằng 
Teaching Credential (bằng Sư Phạm 
California) và kèm cho tôi học những lớp khó. 
Lúc tôi chuẩn bị thi CBEST (California Basic 
Educational Skills Test), Anh dẫn tôi đến thư 
viện chọn những sách để ôn luyện thi Toán và 
Reading. Anh tôi dạy tôi trình bày Essay và 
khuyến khích tôi những lúc thấy tôi mệt mỏi.  
  
Anh Cả bảo tôi xem lại sách vở để thi BCC 
(Bilingual Certificate of Competence). Anh chị 
đã chở tôi đi San Diego, cách nhà khoảng 200 
miles để thi. Nơi đây, tôi đã được gặp lại Thầy 
Lê Văn và Thầy Nguyễn Đình Tế, Giáo sư Đại 
Học Sư Phạm của tôi. Giờ trưa, tôi ra xe ngồi 
ăn với Anh Chị của tôi, bữa ăn đạm bạc với 
cơm và một ít thức ăn còn lại của ngày hôm 
trước! Tội nghiệp Anh Chị lúc nào cũng sống 
tiết kiệm và đơn giản. Anh Chị nằm nghỉ trong 
xe chờ đến chiều khi thi xong chở tôi về lại 
Pasadena. Với bằng BCC, tôi có thêm điều kiện 
thuận lợi để có thể trở lại bục giảng.   
 
Sau một năm làm Substitute Teacher, tôi được 
đề cử vào dạy full-time ở Pasadena High 
School. Anh tôi thật ngạc nhiên, mừng cho tôi, 
và khuyến khích tôi tiếp tục học lên nữa.  
 
Anh Cả tôi đã thay Cha Mẹ để lo cho tôi từ lúc 
bé đến khi lớn khôn. Gương hiếu thảo và hiếu 
học của Anh được mọi người trong họ hàng, 
làng nước khen ngợi. Sáng nào Anh cũng ghé 
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thăm Cha Mẹ trước khi đi làm. Chiều nào về 
cũng tạt qua xem Cha Mẹ có bình an không, 
sáng, tối, “thần, hôn, định, tỉnh”. Anh đã nêu 
gương cho các em, và con, cháu noi theo. Chín 
người con của anh chị tôi cũng tỏ lòng hiếu 
thảo, săn sóc cha mẹ già tận tụy, nhất là từ khi 
Anh bắt đầu lâm bạo bịnh. Lúc nào các con 
cháu, các em cũng thay phiên nhau túc trực bên 
giường bịnh. Trong lời phát biểu của một người 
bạn học cũ của Anh nhân lễ phát tang, vị giáo 
sư này có đề cập đến một giai thoại vui.  

Lúc đó vị này và anh Cả tôi đang học trường 
Luật. Dù phải làm việc rất bận rộn, Anh tôi về 
tới nhà là lo xem các sách về Luật. Một hôm vị 
này đến thăm Anh tôi và thấy Anh tay cầm 
quyển sách Luật, chung quanh là sáu cô con 
gái: cô thì đấm đầu cho Bố, cô thì bóp vai, cô 
khác bóp tay, chân, đấm lưng, cô thì làm nước 
cam tươi, cho Bố tỉnh táo, có sức mà học. Lúc 
tốt nghiệp trường Luật, Giáo Sư Vũ Đức Chang 
và vị giáo sư bạn, cùng đậu với số điểm cao 
nhất! 

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia long 

Nhớ tới người Anh Cả, trọn đời sống thanh 
bạch, hết lòng hầu việc Chúa, lo cho gia đình, 
luôn ăn mặc đơn giản, tằn tiện, sống lành 
mạnh. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy Anh mặc 
quần áo mới hoặc mua gì cho bản thân Anh. 
Vậy mà Anh luôn mở tấm lòng nhân từ, quảng 
đại, gửi tiền giúp đỡ họ hàng, bà con thân 
thuộc, bạn bè hoặc bất cứ ai cần yếu. Anh Cả 
tôi đã thật sự bày tỏ lòng thương yêu, cứu giúp 
những người chung quanh, hy sinh lợi riêng để 
hầu việc Chúa, trung tín rao truyền Đạo Cứu 
Rỗi của Chúa Giê-su cho mọi người. 

Những giọt nước mắt nhớ thương và biết ơn 
của tôi dành cho Anh Cả tôi. Nhớ những lần 
Anh thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, có 
khi hai ba lần một ngày với những lời nhắn và 
chúc phước, nhắc đến tên từng đứa con, cháu 
của tôi. Từ ngày tôi nghỉ hưu, tôi về ở với con, 
cháu, gần Anh tôi hơn. Nhớ những buổi sáng 
sớm Anh đến thăm tôi, uống chút cà phê và kể 
lể chuyện nầy, chuyện kia. Nhớ những buổi 
sáng Thứ Tư, tôi đến nhà Anh để được anh dậy 
thêm tiếng Pháp và sửa các bài luận văn cho 
tôi. Anh thường cho tôi đọc lịch sử nước Pháp 
và giảng giải chi tiết trên bản đồ. Tôi thật ngạc 
nhiên và khâm phục trí nhớ phi thường của 
Anh khi Anh thích thú đọc thuộc lòng những 
câu thơ trong Thiên Hùng Sử Ca, khóc người 

anh hùng ngã ngựa... và giảng nghĩa miên man 
(Anh vốn là giáo sư Pháp văn và Khoa học Xã 
hội ở Việt Nam). Tôi nhớ óc khôi hài của Anh 
khi Anh vừa cười vừa bình luận về mối tình 
lãng mạn của chú bé chăn cừu, yêu cô chủ bé 
nhỏ, xinh đẹp trong "Les Etoiles" của Alphonse 
Daudet..., nhớ Anh say sưa diễn giải về nhân 
vật cậu bé trong "Le Petit Prince" của Saint-
Exupery... Và tôi vẫn còn nhìn thấy Anh ngồi 
tại bàn này, thưởng thức món canh mồng tơi 
nấu với mướp mà anh khen: “Ngon lắm ạ”. Và 
tôi thấy anh ngồi vào tay lái xe Honda trong 
chỗ đậu xe, vẫy tay chào tôi... 

“Anh ơi, qua vụt thật nhanh!  
Ánh sao chợt tắt, tinh anh không còn! 
Thương Anh, tiếng khóc nỉ non, 
Lệ rơi tầm tã hao mòn mắt khô...” 

Trong bài Tiểu Luận nộp cho Khu Học Chánh 
thành phố Paramount khi tôi được chọn là 
“Teacher of the Year” niên khoá 2010-2011 
của Trường Paramount High School-West, tôi 
đã tri ân hai vị Thầy: Vị thứ nhất là Tiến sĩ Lê 
Văn, dậy tôi tại Đại Học Sư Phạm, Saigon. Vị 
thứ nhì là Tiến sĩ Vũ Đức Chang, Anh Cả của 
tôi, cũng là người Cha, người Thầy của tôi, 
những người đóng vai trò quan trọng trong sự 
thành công của tôi. 

Trên hết, tôi muốn dâng lời cảm tạ và biết ơn 
Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hoá và là Đấng 
Cứu Chuộc tôi. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một 
người Anh Cả quí báu, Ngài đã dẫn dắt tôi đi 
vượt qua bao nỗi khó khăn trên đường đời, để 
tôi sống vui lòng Chúa và làm vinh hiển Danh 
Ngài. 

Và tôi nhớ mãi những lời cuối cùng mà Anh Cả 
tôi đã kêu lên:   
“VINH HIỂN DANH ĐỨC CHÚA TRỜI! 
CHÚA GIÊ-SU YÊU CÁC BẠN LẮM!” 
(Nguyên văn: “Glory to God! Jesus loves 
you!”) 

Cám ơn quý vị và các bạn đã đọc những lời tôi 
viết từ tận đáy lòng để tưởng nhớ Giáo Sư Vũ 
Đức Chang.   

Người em gái Út, 
Vũ Bạch Cúc 
Passadena, CA 2013 
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Tình đã nguội trên bao tờ giấy mỏng,
Lòng đã phai theo giòng thế buông trôi, 
Tôi đến đây rũ lớp sầu đời, 
Cho vơi bớt nắng mưa thế sự! 

Tôi đến đây mang hồn lữ thứ,
Gieo mộng đời trên những mái đầu xanh. 
Mái đầu xanh, thơm ngát mộng hiền lành, 
Mùa xuân dâng sóng mắt, 
Hồn rạng ánh bình minh, 
Tôi thấy trời trong xanh, 
Và lòng tươi thắm lại, 
Và tuổi dậy, hoa cười! 
Đưa tay tôi đón, nắng đời thêu hoa! 

Lòng lan xa…
Hồn sầu không bơ vơ, 
Nơi đây trăm bến muôn bờ, 
Sông dồn lòng lại, biển chờ thuyền mây 
Nơi đây thâu góp tháng ngày, 
Nơi đây đất mẹ ươm đầy mộng tươi! 
Tôi vãi hồn tôi … trên đất mầu thời đại. 
Lòng tôi sẽ kết trái, 
Nghĩa cuộc đời thắm lại mảnh tình xuân! 
Tôi say mơ bước xoay vần, 
Tôi say mơ một mùa xuân ngợp trời!... 

Đôi em bé nhỏ vui cười
Đi trong nắng ấm, cuộc đời đang lên. 

Cố Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh 
1959 

Thày Nguyễn Thành Vinh và cô Lý Lạc Ngọc Điệp (học trò 
Thầy Vinh, lớp đệ nhất A, đứng bìa trái). Ảnh chụp năm 1960

TÔI  
          ĐI 

DẠY 

Những Tấm Lòng Áo Tím - Gia Long   
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Chăm Sóc Thầy Cô 
_________________________________________________________________________________ 

Ban Biên Tập: Gần đây nhiều chị em Gia Long hải ngoại muốn tìm một cách hữu hiệu nhất có thể 
giúp đỡ Thầy Cô ở Việt Nam. Mặt khác Ban Chăm Sóc Thầy Cô cũng mong muốn được các cựu nữ 
sinh GL khắp nơi tiếp tay để có thêm nguồn tài chánh và nhân lực cho việc làm hiếu thảo đối với 
Thầy Cô. Vì vậy Ban Biên Tập xin được giới thiệu bài viết này của chị Trần Thị Kim Dung để làm 
một gạch nối giữa các chị em và Ban Chăm Sóc Thầy Cô. 

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long  

Ý muốn về sống tại quê nhà đã xuất hiện ngay
trong những ngày đầu tiên tôi nhận làm Cao Ủy 
Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở trại tỵ nạn 
Sikhiu dành cho người Việt Nam tại Thái Lan 
năm 1984, vì thấy Thái Lan sao giống Việt 
Nam nhiều quá!!! Tôi có nhờ LHQ can thiệp 
cho tôi, nhưng bị từ chối. Từ đó, tôi cứ ấp ủ 
mộng ước đuợc trở lại Việt Nam. 

Mãi đến năm 1992, tôi mới đặt chân trở lại quê 
hương yêu dấu của tôi… Tôi sinh tại Sàigòn, 
nên Sài Gòn có nhiều nơi để tôi thăm viếng… 
Tôi thăm trường Tiểu Học Cầu Kho (bây giờ là 
Trần Hưng Đạo), tôi thăm trường Gia Long, và 
có dịp thăm Cô Trần Thị Lệ Dung, giáo sư dạy 
tôi môn Sử Địa lớp Đệ Lục, năm 1954. Lúc đó, 
Cô Lệ Dung ốm yếu, bịnh họan… đang ở dãy 
nhà nhỏ gần bịnh thất, trong trường Gia Long. 
Những kỷ niệm ngày thơ ấu cứ cuồn cuộn hiện 
về… Để rồi khi biết rõ hoàn cảnh hiện tại của 
Thầy Cô mình, tôi đã có quyết định quan trọng 
là nối kết các chị em nữ sinh Gia Long tại Việt 
Nam, tổ chức nhiều sinh hoạt và chưong trình 
du ngoạn cho Thầy Cô và Nhân Viên Trường 
Gia Long của chúng ta. 

1/ Đưa Thầy Cô Du Ngọan:  

Đầu tiên tôi hợp tác với một nhóm nhỏ các em 
Gia Long trẻ, gần như mỗi năm một lần, tổ 
chức những chuyến đưa Thầy Cô đi nghỉ mát 
vùng biển như Phan Thiết, Long Hải, Phan 
Rang, Vũng Tàu… Sau đó càng lúc tôi càng 
xúc động khi nghe các Gia Long “nhí” gởi 
email bảo rằng Thầy Cô nhắc chị Kim Dung 
sao không về Việt Nam để đưa Thầy Cô đi biển 
chơi!!!  

Năm 2012 vừa qua tôi cùng một số Gia Long 
hải ngoại rủ nhau về để cùng Gia Long Việt 
Nam tổ chức chuyến du lịch lần thứ 16 với 
Thầy Cô chúng ta trong 2 ngày. Mỗi lần nhìn 
thấy Thầy Cô vui vẻ cười nói, nắm tay nhau từ 
khách sạn đi ra biển để tắm hoặc tập dưỡng 
sinh, chúng tôi rất vui sướng vì biết mình đã 
mang đến cho Thầy Cô niềm hạnh phúc và 
thêm sức sống trong tuổi già của quý vị… Thế 
rồi để cho các cuộc du ngoạn này có ý nghĩa 
hơn, trân trọng hơn, chúng tôi chọn những đề 
tài rất đáng yêu lồng vào nếp sinh hoạt đó. Việc 
được bắt đầu thực hiện năm 2008 với chủ đề 
“Lão Đưa Đò Bến Gia Long” cho chuyến du 
lịch Vũng Tàu. Đề tài này khởi thủy từ bài thơ 
“Ông Lái Đò” của GL Nguyễn Thị Định tặng 
Cô Trần Thị Lệ Dung năm 1960, sau đó nhân 
xúc cảm tình nghĩa của các cựu nữ sinh GL 
dành cho Cô nên Cô đã sáng tác 4 câu vọng cổ 
“Lão Đưa Đò Bến Gia Long” vào năm 1995, và 
đã tốn nhiều công sức tập luyện cho 2 đệ tử cổ 
nhạc của Cô là GL Huỳnh Mai Hoàng và Đàm 
Loan. Trong chuyến đi này, GL Mai Hoàng 
ngâm bài thơ của chị Định, Đàm Loan hát 4 
câu vọng cổ và chính Cô Lệ Dung đệm đờn 
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Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long  

n được an toàn 
ên chúng tôi nhớ ơn suốt đời.  

ư các tiệc Tất Niên 
ho Thầy Cô tại Việt Nam. 

hân Viên 

tranh. Chúng tôi nghe và nghĩ rằng tất cả Thầy 
Cô Gia Long là những “Lão Đưa Đò Bến Gia 
Long” đã đưa chúng tôi đến bế
n

Những lần sau chúng tôi chọn những đề tài rất 
có ý nghĩa như “Ân Sâu Nghĩa Nặng”, “Trăm 
Nhớ Ngàn Thương”, “Vượt Thời Gian”, và mới 
đây năm 2012: “Thương Hoài Ngàn Năm”! 
Trong suốt 16 năm tôi tài trợ cho tất cả Thầy 
Cô và Nhân Viên đi du ngoạn, riêng các chị em 
Gia Long và thân hữu thì phải tự trả phần chi 
phí của mình... Trong ngày Đại Hội của Gia 
Long tại Sydney, nếu có thời gian, và nếu BTC 
chấp thuận, tôi xin chiếu cho Đại Hội thưởng 
lãm những hình ảnh hoặc DVD trong các 
chuyến du lịch này cũng nh
c

2/ Ban Chăm Sóc Thầy Cô và N
trường Nữ Trung Học Gia Long  

ng hoạt 
ộng này có tính cách riêng lẻ, cá biệt. 

a ra 

au đó 

. 

- Danh sách Thầy Cô và Nhân Viên của 

ng, Giáo 
ư, Giám Thị và Nhân Viên Hành Chánh của 

ự đóng 
óp của quý Thầy Cô và một số nữ sinh ở nước 

nh lập Ban 
Chă  Sóc Thầy Cô (BCSTC) từ tháng 9, năm 

Trưở êm 

Nguyễn Thị Huê 
N, thuộc 

nh
Thư Ký iên, VN 

ng Ban Thông Tin và Liên Lạc: Lê 

Cố Vấn

  
Truởng Mã Thị Huỳnh Điểu, VN; 

ao Thủy Tiên, VN. 

a/ Tổ Chức Tiệc Tất Niên và Tặng Quà Tết 
Cho Thầy Cô: Từ năm 1995, tôi cố gắng sắp 
xếp tiền bạc của riêng mình để gởi quà Tết đều 
đặn về quý Thầy Cô và Nhân Viên trường Gia 
Long cho đến khi tôi hưu trí năm 2006. Cùng 
thời gian này, các hội đoàn Gia Long ở ngoại 
quốc cũng đã lớn mạnh nên có khả năng gửi 
quà tết về Việt Nam cho Thầy Cô. Rất nhiều 
GL khắp nơi cũng thuờng về Việt Nam giúp đỡ 
cho Thầy Cô nào mà các chị biết… Nhữ
đ

Vì thấy sự thiếu phối hợp của các hoạt động 
trên nên nhiều cựu nữ sinh Gia Long tại Việt 
Nam khuyến khích tôi đứng ra kêu gọi các Gia 
Long hợp tác với nhau, thực hiện chương trình 
giúp đỡ cho Thầy Cô và Nhân Viên. Do đó từ 
năm 2007, chúng tôi đã được sự hợp tác của 
Hội Ái Hữu Gia Long Bắc Cali, Gia Long 
NSW Úc Châu, Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ, 
Gia Long Houston, Gia Long Âu Châu đóng 
góp tài chánh hằng năm để làm quà Tết cho 
Thầy Cô và Nhân Viên. Riêng phần chi phí ăn 
uống, đi lại cho Thầy Cô và Nhân Viên thì do 
chính cá nhân tôi tài trợ. Đối với Thầy Cô sức 
khỏe kém không đi du ngoạn xa được thì 
những tiệc Tất Niên tổ chức tại Saigon là dịp 
Thầy Cô họp mặt, hàn huyên vui vẻ. Về vấn đề 
sức khỏe của Thầy Cô, tưởng cũng nên đư
những con số để chúng ta cùng suy nghĩ: 

- Từ năm 1996, 1997, số Thầy Cô và 
Nhân Viên đi nghỉ mát là trên 50 vị. S
giảm dần vì sức khỏe kém hoặc đã từ trần. Năm 
2012 con số này giảm xuống dưới 40 vị

- Số Thầy Cô và Nhân Viên tham dự Tiệc 
Tất Niên năm 2012 khoảng trên 40 vị. 

Gia Long hiện giờ còn trên 70 vị. 

b/ Thành lập Ban Chăm Sóc Thầy Cô và 
Nhân Viên Nữ Trung Học Gia Long 
Từ nhiều năm qua, Gia Long Việt Nam tự 
nguyện đến thăm viếng quý Hiệu Trưở
S
truờng GL một cách thường xuyên.  

Ngoài ra các em cũng tự xuất tiền túi, hoặc kêu 
gọi các bạn góp sức để giúp đỡ cho các Thầy 
Cô đơn chiếc, bịnh nặng, khó khăn v.v…Sự 
giúp đỡ nầy không thuờng xuyên và thường là 
quá khả năng của các Gia Long VN và cả bản 
thân tôi. Có những trường hợp đặc biệt chúng 
tôi chăm sóc cho một Thầy hay Cô cho đến khi 
vị ấy mãn phần. Ví dụ như trường hợp các cô 
Minh Nhựt (Felix Tràng), cô Tư Nhựt y tá, cô 
Hương Thủy giáo sư thể dục, cô Mầu, cô Hoa 
Lâu, cô Trang Mỹ Thuận, cô Nguyễn Thị 
Lương, Thầy Lê Văn Lang…, và mới đây Thầy 
Lê Đức Phúc. Chúng tôi cũng đã được s
g
ngoài cho các công việc thiết thực này. 

Để cho việc giúp đỡ cho Thầy Cô ở Việt Nam 
đựơc hữu hiệu, chúng tôi đã thà

m
2009 gồm các thành viên sau đây:  

ng Ban: GL Huỳnh Mai Hoàng, ki
Trưởng Nhóm Từ Thiện Mai Vàng 
Phó Trưởng Ban: GL 

Thủ Qũy: GL Lê Thị Phương Thảo, V
óm GL-MK 72-79 
: GL Đặng Thị Kim L
Trưở
Thị Tằm (GL 72-79) 
:  
-GL Niên Trưởng Trần Thị Kim Dung, 
HK  
- Cựu Hội Trưởng GLMDHK  GL Niên

-GL Niên Trưởng C
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Những Tấm

đã đồng ý trợ giúp thường xuyên cho một số 
Thầy Cô. Từ tháng 9, 2009. Các GL khác cũng 
đóng góp việc tài trợ thường xuyên, như 
Nhóm Gia Long 72-79 (Nhóm của GL Phưong 
Thảo, BS Huỳnh Loan …), Nhóm Gia Long 
C3 (Phương Mai ở Thụy Sĩ, Quỳnh Nga …) 
và các GL khác. Lúc đầu, BCSTC có thể tài 
trợ đựơc 22 vị trong danh sách 30 dự trù. Đặc 
biệt có một nữ doanh nghiệp vì cảm kích sự 
hiếu thảo của chúng ta nên đã tự nguyện tặng 
kinh phí tài trợ cho một vị GS từ ngày thành 
lập BCSTC cho đến giờ. Nhưng hiện nay, 
ngân quỹ của Ban CSTC chỉ còn đủ để tài trợ 
cho 12 vị. Vì vậy tôi muốn kêu gọi sự giúp sức 
của GL khắp nơi và sẵn sàng thảo luận riêng 
với vị nào muốn tài trợ trực tiếp cho một vị 
Thầy Cô 

4/ Ban CSTC cũng có một quỹ đặc biệt 
để giúp đỡ các Thầy Cô bị bịnh bất ngờ, hoặc 
phải nằm bịnh viện. Trong các trường hợp 
này, các GL tại VN tình nguyện giúp BCSTC 
đến tận nhà, hoặc bịnh viện để thăm viếng 
mang hi ện kim hoặc quà cho quý vị này.  

  

c/ Ban Chăm Lo Hậu Sự Cho Thầy Cô: 
Tuổi hạc của Thầy Cô càng lúc càng cao nên 
BCSTC gánh vác thêm trọng trách lo hậu sự 
cho quý Thầy Cô và Nhân Viên. Ngày Rằm 
Tháng Bảy năm Canh Thìn vừa qua, tôi đã vận 
động các GL ở khắp nơi đóng góp thêm ngân 
khoản cho công việc tình nghĩa này. Hiện quỹ 
của Ban Chăm Lo Hậu Sự này có trên 40 triệu 
VND (2 ngàn USD). 

Đó là những việc làm hiện tại của rất nhiều 
Gia Long trong nước và hải ngoại, thông qua 
BCSTC mà Kim Dung tôi xin được gởi đến 
Đại Hội.   

Trần Thị Kim Dung (GL 53-60) Cựu 
Hội Truởng Hội Ái Hữu Gia Long 
Miền Đông Hoa Kỳ (2008-2012) 

1/ Lập danh sách Thầy Cô và Nhân 
 L2/ ập một danh sách gồm 30 vị theo 
thứ tự ưu tiên cần đươc giúp đỡ. 

3/ Các GL cố vấn trong danh sách trên 

Cô Đặng thị Ngọc và Cô Phạm thị Tất 

 Lòng Áo Tím Gia Long  

Cho đến nay, chúng tôi đã: BCSTC cũng thường xuyên nhận được ý kiến 
hoặc đề nghị của các GL này để thay đổi, điều 
chỉnh những vị cần đươc ưu tiên trước. 
Thường Trưởng Ban Huỳnh Mai Hoàng, hoặc 
Cố Vấn Mã Thị Huỳnh Điểu, Cố Vấn Cao 
Niên của trường ở quê nhà. Hiện tại có 70 vị 
Thủy Tiên, hoặc Thủ Quỹ Lê Thị Phương 
Thảo, hay Bác Sĩ Huỳnh Loan (thuộc GL 
72-79) theo dõi việc này. Đó là những vị đã rất 
hết lòng với Thầy Cô của trường Gia Long.
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Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Ngaây xûa coá ngûúâi àaä goåi 
"Chõ úi trûúâng cuä, vïì naâo…”  
Giúâ naây coá tiïëng em goåi: 
"Viïët vïì trûúâng cuä, chõ úi…"  

Cêìm buát lïn chõ ngêìn ngaåi 
Khöng biïët seä viïët àûúåc gò! 
Xa trûúâng, nöîi buöìn tï taáái 
Nhùæc hoaâi kyã niïåm laâm chi? 

Em úi, ngaây xûa trûúâng cuä 
Möåt thúâi aáo trùæng tinh mú 
Chõ em miình ngaây hoåc àoá 
Bïn nhau, haånh phuác sao vûâa!  

Xa trûúâng sau ngaây ly loaån 
Mêët thúâi aoá trùæng tiình thú 
Bao nhiïu nùm röìi caách trúã 
Trûúâng xûa, vêîn maäi trong mú 

Chõ ngöìi, hiình dung caãnh cuä 
Nhûäng ngaây yïu dêëu thên thûúng 
Buát mûåc chan hoâa niïìm nhúá 
Bêâng khuêâng, trúã laåi sên trûúâng… 

Chúåt nhiìn thêëy hiình aãnh múái 
Ngheån ngaâo, nûúác mùæt tuön rúi 
Sâên trûúâng gaåch loang, àêët lúãã 
Tan hoang theo nhûäng àöíi àúâi  

Bö Na, àêy con àûúâng cuä 
Bêy giúâ xaác laá ngêåp àêìy 
Phûúång ào,ã Sún traâ xú xaác 
Ngúä ngaâng theo caánh gioá lay 

Àau thûúng nuöët lïå ngheån lúâi 
Thêîn thúâ, buát mûåc buöng lúi 
Trûúâng yïu khuêët múâ xa vùæng 
Coân àêy, nöîi nhúá möåt àúâi… 

Em úi mûåc nhoâa, chûä nhaåt 
Thú khöng kïët àûúåc thaânh gioâng 
Bao nhiïu lúâi yïu muöën viïët 
Rúi vaâo vuäng nhúá mïnh möng 

Em úi chõ ngûâng tay nheá 
Thöi em chúá coá nùçn nò: 
“Chõ úi baáo trûúâng àang soåan,   
Viïët vïì trûúâng cuä, viïët ài…” 

Baão Trên – Lyá Tuyïët Mai 
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Những Trái Tim Ẩn Ngọc 
rong một lần đến chúc tết Giáo Sư Gia Long Trịnh Thị Minh ở tư gia của Cô, tôi quen được với 
chị Huỳnh Thị Liễu, một cựu nữ sinh Gia Long ra trường trước tôi đúng 15 năm. Giọng nói từ 

tốn, nhỏ nhẹ và đặc biệt là rất rõ ràng của chị đã gây chú ý cho tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Phương 
cách chị tiếp chuyện lộ rõ một sự nhẫn nại kiên trì khó thấy ở người khác. Về sau tôi mới biết chị 
Liễu từng là một cô giáo dạy trường khiếm thị. Thảo nào, từ cử chỉ đến lời nói của chị đều hết sức 
nhẹ nhàng, tế nhị. Khi biết tôi hâm mộ chị, chị cười nói rằng việc làm của chị không thấm vào đâu so 
với việc của một người Thầy mà chị luôn vọng ngưỡng: Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh, phu quân đã 
quá vãng của Cô Trịnh Thị Minh. Tôi tự hỏi điều gì ở Giáo Sư đã ảnh hưởng sâu đậm đến chị Liễu, 
và sự ảnh hưởng này có dừng lại ở đây không? 

Những Tấm Lòng Áo Tím -  Gia Long 

Từ một vị Giáo Sư với hoài bão lớn lao.Trước 
năm 1975, ở Miền Nam Việt Nam người ta 
biết Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh là một chính 
khách, là một Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến, 
là một văn nhân - thi sĩ với bút hiệu Thạch 
Vân. It ai biết rằng Ông đã dạy trường Nữ 
Trung Học Gia Long trong niên khóa 1959-60. 
Chỉ một năm dạy Gia Long thôi mà sao ảnh 
hưởng của Giáo Sư đến học trò lại to lớn như 
vậy? Hãy cùng ngược thời gian tìm về quá 
khứ để hiểu rõ hơn về vị Giáo Sư đáng 
ngưỡng mộ này. 

Năm 1945, chưa đầy 20 tuổi, Giáo Sư đã tham 
gia phong trào chống Pháp, rồi chống Việt 
Minh-Cộng Sản nên bị an trí ở Ba Lòng. Hai 
năm sau Ông thoát khỏi Ba Lòng trở về Huế, 
đi học lại và dấy lên phong trào chống Pháp ở 
trường Khải Định nên bị Pháp bắt cầm tù 1 
năm trời. Khi được trả tự do Ông vào Sài Gòn 
học Đại Học Luật Khoa và Văn Khoa, rồi 

được học bổng sang Canada học Cao Học ở 
Laval University. Về nước Ông lại tiếp tục 
hoạt động chính trị, trở thành người tin cẩn 
của Ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, cùng 
nhóm chính khách Caravelle lập Mặt Trận 
Quốc Dân Đoàn Kết tranh đấu cho tự do và 
hòa bình nên bị chánh quyền độc tài làm khó 
dễ. Thời gian này Ông vào dạy môn Triết Học 
ở trường Gia Long. Tại đây Thầy Vinh đã để 
lại cho đồng nghiệp và học sinh của Ông ấn 
tượng cao đẹp: một trí thức trẻ, một nhà mô 
phạm xả thân vì dân tộc không nề hà đến nguy 
hiểm bản thân. Giáo Sư Trịnh Thị Minh là một 
trong những đồng nghiệp đã xúc động trước lý 
tưởng cao cả đó.  

Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh là cánh tay đắc 
lực của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cả 
trong hoạt động chính trị lẫn văn học. Ông 
cùng Nhất Linh tái bản tờ “Văn Hóa Ngày 
Nay” ở Sài Gòn và được Văn Bút Quốc Tế 

T 

Đệ Nhất A3 (59-60) Thầy Vinh (mang giày trắng), chị Liễu đứng sau giữa Thầy và Cô Giáo. 
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mời dự Hội Nghị về hòa bình Việt Nam nhưng 
ông không được cấp chiếu khán. 

Năm 1960 vì chống chế độ độc tài mà Ông bị 
cầm tù lần thứ hai và bị đày ra Côn Đảo. Lý 
tưởng chôn vùi, đời Ông tưởng đã phải như 
bao nhiêu người tù Côn Đảo khác: kết thúc 
đơn lạnh ngoài biển khơi. Chỉ những lá thư an 
ủi của Cô Minh gửi đến Ông một cách bất ngờ 
là hạnh phúc duy nhất sưởi ấm lòng Ông trong 
những ngày đó. Và hai người đã thành hôn sau 
khi Ông được trả tự do năm 1963. Cô Minh đã 
chấp nhận làm người bạn đời của Ông dù biết 
là “cầm bằng như làm vợ m ột người quanh 
năm ở tù1”.  

Về Sài Gòn Ông lại tiếp tục dấn thân vào con 
đường tranh đấu chống tham nhũng, chống 
gian lận trong chính quyền nên bị quản thúc 
tại gia một thời gian. Những ngày hỗn loạn 
cuối tháng 4/1975 Ông bị tù lần thứ 3 vì thuộc 
phe đối lập. Khi Cộng Sản vào Sài Gòn, chánh 
quyền mới theo dõi, giám sát và sau đó buộc 
Ông và gia đình đi kinh tế mới. Cuối cùng sau 
12 ngày vượt biển Ông đã đến được bến bờ tự 
do và sang định cư tại Sydney. 

Trên quê hương thứ hai Ông hoạt động tích 
cực giúp đồng bào trong bước đầu mới sang 
Úc và các thuyền nhân Việt Nam trên con 
đường tìm tự do. Ông vận động các hội đoàn 
Úc, nói về nhân quyền do Hội Ân Xá Quốc Tế 
(Amnesty International) tổ chức, vận động bảo 
lảnh những thuyền nhân còn ở đảo được sang 
định cư ở Úc. Năm 1999 Ông soạn “Bản lên 
tiếng đòi tự do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng tại 
Việt Nam” và được sự ủng hộ của nhiều tầng 
lớp người Việt ở hải ngoại.  

Những Tấm Lòng Áo Tím -  Gia Long 

Về bảo tồn văn hóa Việt Nam ở Úc, Ông là 
người có công đầu trong việc thành lập Hội 
Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam (Vietnamese 
Parents and Citizens Association), New South 
Wales (NSW). Nhờ Ông mà Hội có tên đăng 
bạ. Năm 1979 Ông sáng lập trường Việt Ngữ 
đầu tiên ở NSW và mời ông Trần Nam Tuấn, 
nguyên thanh tra Bộ Giáo Dục VNCH, làm 
Hiệu Trưởng. Nhờ sự vận động của ông mà 
trường Việt Ngữ được chính thức sử dụng các 
phòng học của các trường Công Lập địa 

1 Trích “Sydney vừa mất đi một người …Giáo Sư Nguyễn 
Thành Vinh”, Lệ Hằng, Báo Văn Nghệ ngày 3/4/2008. 

phương và được Bộ Gíáo Dục NSW tài trợ 
một ít tài chánh cho các lớp học tiếng Việt2. 
Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh từ trần năm 
2008 tại Sydney, hưởng thọ 80 tuổi. Ông ra đi 
nhưng những học trò noi gương Ông vẫn còn 
đó. Tuy không hy sinh nhiều như Ông nhưng 
họ cũng đã trải lòng ra giúp người, mong bù 
đắp phần nào nỗi bất hạnh của những mảnh 
đời kém may mắn. Chị Liễu tôi quen là một 
điển hình. 

Đến một cô học trò- Nhà Giáo chịu thương 
chịu khó 

Chị Huỳnh Thị Liễu, một nữ sinh của Thầy 
Vinh thời dạy Gia Long, đã chọn một nghề 
khá gian nan cho đời mình: chị dạy Trường 
Nữ Sinh Mù ở Sài Gòn trước 1975. Về sau, 
khi sát nhập với trường Nam Sinh Mù thì đổi 
tên là Trường Khiếm Thị Nguyễn Đình Chiểu. 
Ngoài chị Liễu ra còn có một cựu nữ sinh Gia 
Long khác, chị Nguyễn Thị Huệ, cũng là giáo 
viên đồng nghiệp với chị dạy ở trường này.  

Năm 1963 chị Liễu và chị Huệ đã theo học 
khóa chuyên ngành dạy người khiếm thị. Sau 
đó chị Liễu được đi tu nghiệp ba lần: năm 
1667 ở Kuala Lumpur; 1969 ở Mỹ và 1970 ở 
Anh; để học về huấn nghệ cho người khuyết 
tật và cách điều hành một ngôi trường khiếm 
thị. 

Năm1968: Chị Liễu đang dạy toán bằng chữ Braille 

2 http://www.vnpaca.org.au/pages/mission.html 
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 Braille cho các 

n hệt như người mù để dạy các em 
ng những giác quan còn lại soi sáng tri 

. Ngoài ra chị cũng làm việc thiện 
ại 

ọc 
ệt 
n 
c 

m 
ị 

 là 

Trong khóa đào tạo giáo viên dạy người khiếm 
thị, hai chị Liễu, Huệ phải học “chữ Braille”, 
loại chữ được ký hiệu bằng những dấu nổi nhỏ 
li ti của người khiếm thị. Chúng ta ai đã từng 
khó nhọc khi phải học thuộc một công thức 
Vật Lý hay Toán Học với những dấu căn số 
phức tạp thì chắc chắn sẽ hết sức khâm phục 
các giáo sư dạy viết các công thức này bằng 
chữ Braille. Chị Liễu đã làm điều đó. Các cựu 
nữ sinh Gia Long lớp Đệ Thất 2, niên khóa 
1964-65 chắc còn nhớ hai người bạn khiếm thị 
Nguyễn Thị Thanh Phương và Nguyễn Hoàng 
Yến trong hình đính kèm không? Đó là những 
học sinh của chị Liễu đã được nhận vào trường 
Gia Long của chúng ta. Chị Yến và chị 
Phương, đang ở Việt Nam, vẫn còn nhớ vài 
người bạn Gia Long và thường hỏi thăm cô 
chủ nhiệm cũ của mình là Giáo Sư Gia Long 
Huỳnh Thị Nữ. Năm 1974 thêm hai học trò 
khác của chị Liễu là Nguyễn Thị Thu Vân và 
Nguyễn Thị Nuôi cũng được vào Gia Long. 
Để giúp các chị em này không thua kém các 
nữ sinh sáng mắt cùng lớp, Chị Liễu đã kiên 
nhẫn dạy cho họ thuộc tất cả những công thức 
toán, lý, hóa trước khi họ vào lớp. Đến những 
kỳ thi chị Liễu được mời vào trường Gia Long 
ể đánh máy đề thi bằng chữđ

nữ sinh đặc biệt này.  

Vị hiệu trưởng đương nhiệm của trường, Bà 
Phó Thị Lăng Tài, khuyến khích các giáo viên 
cùng với bản thân bà theo các khóa đặc biệt 
khổ luyện “học làm người mù”. Họ bị bịt mắt 
lại để học cách dùng gậy dò đường, học cách 
ăn uống đi đứng và làm quen với môi trường 
xung quanh. Chưa hết, cũng với đôi mắt bịt 
kín, họ học cách giúp đỡ người khác như đút 
cơm hay làm vệ sinh cho em bé. Khó khăn 
nhất là “chứng chỉ” bịt mắt để học cách thức 

ngồi dự một dạ tiệc cùng bàn với những người 
sáng mắt. Tất cả những điều đó được các chị 
dạy lại cho học sinh. Nhờ thế nhiều nữ sinh 
mù đã được đi Mỹ du học. Trong số đó có chị 
Therese Quang khi về nước được vào làm việc 
ở Tòa Đại Sứ Mỹ, Saigon. Chị Therese đã 
xứng đáng với chức vụ trong bất kỳ lãnh vực 
nào, từ chuyên môn đến giao tiếp hằng ngày 
hay những tiệc tùng đặc biệt. Được như vậy là 
nhờ “học sinh đã mất thị giác thì Thầy phải 
khổ luyệ
dù
thức”3.  

Sang Úc Chị Huỳnh Thị Liễu không muốn bỏ 
phí kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của 
mình nên đã phụ giúp một số trường TAFE 
đánh máy chữ Braille bài học cho các học sinh 
khiếm thị
nguyện ở thư viện Royal Blind Society t
Enfield.  

Hiện nay chị Liễu vẫn liên lạc với nhiều h
sinh cũ. Với những em bất hạnh còn ở lại Vi
Nam chị tìm đủ cách giúp đỡ từ tinh thần đế
vật chất. Với người may mắn thành đạt ở nướ
ngoài như Therese Quang hay Chị Anna Ki
Lan, tác giả cuốn “Miles from Home”, ch
sung sướng vui mừng: sự thành công của họ
niềm hãnh diện của chị.  

Chị nói “học trò sáng mắt thì dễ dàng thành 
đạt, dễ dàng tìm lại Thầy cũ để tỏ lòng  
hiếu thuận. Học trò chị bị chìm trong đêm đen 
vô tận, cuộc sống tối tăm thì chị  phải ráng tìm 

3 Các chữ nghiêng trong phần viết về chị Liễu là trích 
lời chị nói.  

Năm 1970: Chị Liễu (mang kính), Hoa,Therese 
và Anna chụp ở Mỹ

Chị Yến (bên phải) và chị Phương năm  2011
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g suốt đời”. Không biết là 
GHIỆP còn hay DUYÊN còn mà gần đây chị 

ã từng 
hăm sóc dạy dỗ. 

i mồ côi cha 
ẹ và bị mù bẩm sinh. Chị Liễu dạy Nguyễn 

p sức giải thoát cho những trẻ 
m bị làm nô lệ một cách tàn nhẫn. Lại thêm 

Chưa hết, Nguyễn Đức Đạt sáng lập và là hội 
trưởng của hội “Ngọc Trong Tim”4 mà nhiều 
thành viên là những người khuyết tật. Đây là 
một tổ chức phi vụ lợi gây quỹ giúp trẻ em mồ 
côi, tật nguyền hay bị bệnh nan y ở Việt Nam. 
Nếu một loài sò đã dùng cái tinh túy của cơ 
thể mình bao phủ một hạt cát đã làm nó tổn 
thương, để rồi sau đó kết thành ngọc trai lộng 
lẫy tặng nhân gian, thì nhóm Ngọc Trong Tim 
và bản thân Nguyễn Đức Đạt cũng đã dùng tài 
năng được thăng hoa từ những nỗi bất hạnh 
khốn cùng, tạo nên một thứ châu báu tô điểm 
cho đời. Loại ngọc ẩn trong tim ấy còn quý 
giá hơn bất cứ loại châu báu nào khác vì nó đã 
và đang cứu giúp được biết bao nỗi bất hạnh.  

Chúng tôi, những cựu nữ sinh Gia Long ở 
Sydney đã hân hạnh được gặp Đạt, vô cùng 
hãnh diện vì được anh tiếp nhận như những 
người chị đồng song. 

họ để cho họ một chỗ dựa, dù chỉ là chỗ dựa 
tinh thần”. Do vậy chị luôn cố công tìm tông 
tích các học sinh cũ như tìm người thân yêu 
ruột thịt. Có lần chị tâm sự “Nghề thì chị đã 
hết rồi, nhưng cái nghiệp lo cho tụi nó thì 
chắc chị còn man
N
gặp lại được một nam sinh mà chị đ
c

Và một hậu duệ với trái tim ẩn ngọc 

Khi nói tới “hậu duệ” người ta ta thường nghĩ 
đến con cháu của một dòng họ hay con cháu 
của học trò xuất thân từ một ngôi trường hoặc 
một môn phái. Ở đây tôi viết về “hậu duệ” Gia 
Long theo một nghĩa hơi khác. Đó là một cựu 
nam sinh đã nói ở trên của chị Liễu: nhạc sĩ 
guitar Nguyễn Đức Đạt, một ngườ
m
Đức Đạt khi trường đã đổi thành Trường 
Khiếm Thị Nguyễn Đình Chiểu.  

Thời thế nhiễu nhương nên chỉ vài năm sau 
1975 thì trường mù bị tạm đóng cửa. Tuy là 
chỉ một thời gian thôi, nhưng xã hội mới đã 
làm thầy trò tan tác. Đức Đạt cùng em gái 
sống côi cút, ăn xin ngoài đường phố Sài Gòn. 
Đây là giai đoạn bất hạnh và bị hắt hủi, bạc đãi 
nhất trong cuộc đời anh. Thời may anh và em 
gái được sang Mỹ theo diện nhân đạo. Trên 
quê hương mới, dù đã ở tuổi 20 anh vẫn quyết 
tâm học lại Trung Học để có thể vào Đại Học. 
Sau khi khắc phục muôn vạn khó khăn, nguy 
hiểm anh đã toại nguyện với bằng Cử Nhân về 
bộ môn độc tấu guitar, California State 
University. Anh đã đoạt giải nhất độc tấu 
guitare của tiểu bang California và nhiều giải 
thưởng khác. Anh là tay guitar chính trong ban 
nhạc Bayadera nổi tiếng tại California và cũng 
rất tích cực trong các sinh hoạt của cộng đồng 
người Việt tại Quận Cam. Bạn chỉ cần google 
“guitar Nguyễn Đức Đạt” thì sẽ được thưởng 
thức tài năng và sẽ khâm phục tấm lòng của 
anh qua những youtube nhạc và những lời biểu 
dương, ngưỡng mộ anh. 

Có lẽ do đã nếm đủ mọi tủi cực khi sống lang 
thang ngoài đường phố với thân phận tật 
nguyền, lại phải cưu mang em gái mới 7 tuổi 
mà Nguyễn Đức Đạt đã cảm được cái đau bất 
hạnh, hiểu được nỗi nhục nhằng của người 
khuyết tật bị bạt đãi và thấu được nỗi tuyệt 

vọng không tương lại. Vì vậy khi thành đạt 
anh đã đem tài năng của mình để phục vụ xã 
hội. Hầu như tất cả những buổi biểu diễn của 
anh, dù ở Mỹ hay ở nơi khác trên thế giới, đều 
với mục đich  gây quỹ giúp một chương trình 
nhân đạo nào đó. Hai lần anh đến Sydney đều 
là để biểu diễn thiện nguyện. Lần đầu với 
chương trình “Yêu Đời, Đời Sẽ Yêu Ta” giúp 
Văn Khố Thuyền Nhân gây quỹ để trùng tu 
những ngôi mồ hoang phế của các nạn nhân 
vượt biển năm nào. Hơn 20 năm trước Giáo 
Sư Vinh đã vận động đồng bào và chính quyền 
ở Sydney để trợ giúp các thuyền nhân trên 
đường tìm tự do. Bây giờ Nguyễn Đức Đạt 
góp phần trùng tu mộ phần những thuyền nhân 
xấu số bỏ mình trên đảo hoang. Có điều gì đó 
tương đồng giữa hai nghĩa cử… Lần thứ hai 
anh trở lại Sydney với đêm nhạc “Bên Em 
Đang Có Ta” với mục đích cứu giúp các trẻ 
em Việt Nam bị đem bán mua vui ở 
Cambodge và biên giới Việt – Hoa. Xưa Thầy 
Vinh chống độc tài, tranh đấu cho tự do. Nay 
Đức Đạt đang gó
e
một giao điểm giữa hoạt động của Thầy Vinh 
và của Đức Đạt. 

4 http://viendongdaily.com/ve-dep-cua-ngoc-trong-tim-va-
long-bac-ai-giua-nguoi-voi-nguoi-FRWuG2gV.html 
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ẩn ngọc. 

Hình 1 

Hình 2 

Bạn ơi, có thể bạn cho tôi là 
“thấy người sang bắt quàng làm 
họ”: Nguyễn Đức Đạt thành công 
và hữu danh nên cố uốn lượn để 
gán ghép cho anh thành hậu duệ 
Gia Long. Xin cho tôi được trần 
tình đôi chút. Nếu bạn chứng 
kiến sự thơm thảo của chị Liễu 
đối với Cô Minh, phu nhân của 
Giáo Sư Vinh, và sự tôn kính của 
chị với vong linh Giáo Sư, rồi 
thấy được nét hân hoan và niềm hạnh phúc của Thầy-Trò “Liễu-Đạt”khi họ gặp lại nhau lần đầu ở 
Sydney; còn nữa, nếu bạn tận mắt chứng kiến cảnh chị Liễu trân trọng giới thiệu Cô Minh với 
Đức Đạt, nghe được chính Đạt gọi Cô Minh là Sư Tổ, thì bạn sẽ cảm nhận được cái mắc xích vô 
hình, một sợi dây tâm linh nào đó kết nối ba thế hệ Thầy-Trò-Hậu Duệ một cách đáng trân trọng. 
Nếu những điều này vẫn chưa thuyết phục được bạn thì mời bạn xem phút giây sum họp giữa gia 
đình Gia Long Sydney của chúng tôi và Nguyễn Đức Đạt. Hai bức ảnh này ghi lại ngày hội ngộ ba 
thế hệ Sư Tổ (Cô Minh, người mặc áo đậm, bên trái Đức Đạt), Sư Phụ (Chị Liễu, người cầm tay 
Đạt) và Hậu Duệ Đức Đạt ở giữa (hình 1). Xung quanh là Thầy, Cô và cựu Nữ Sinh Gia Long 
cùng thân hữu (hình 2). Và nếu như bạn cũng vẫn không hài lòng với trần tình trên, thì xin xem 
đoản văn này như một bài giới thiệu về những người có trái tim 

Thủy Bình GL75   
Sydney, tháng 5 năm 2013 
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Haå   àaä  vïì   röëi  em  coá  hay? 

   HAÅ 

 ÀAÄ 

VÏÌ 

RÖÌI 

Khi  ngoaâi  kia  vêîn  gioá  heo  may 
Nùæng  vaâng   ài  vùæng  chûa  vïì  kõp 
Àïí  nuå  sen  coân  nguã  giêëc  say… 

Haå   àaä  vïì   röëi  em  coá  hay ? 
K hi  núi  àêy  thiïëu  phûúång   höìng  bay 
Thiïëu  sên  trûúâng  ngêåp  mêìu  tú  trùæng 
Thiïëu  caã  nhûäng  ngaây  xanh  toác  mêy… 

Haå  àaä  vïì   röìi  em  coá  hay ? 
Khi  mêy  giùng   kñn  löëi  chiïìu  nay 
Xa  xöi  múâ  aão  khung  trúâi  cuä 

Traái  àêët  nûãa  voâng  lùång  leä  quay… 
hmh 

BIỂN  NHỚ
Anh có biết… biển chiều nay im sóng? 
Như mênh mông… trời nhớ đẫm chiều sa, 
Ở nơi này thu về không vàng lá, 
Và đông sang không trắng xóa tuyết buông. 

Anh hay chăng … biển sáng lắm hơi sương? 
Xa mù tít chim trời… ôi bến đợi! 
Hải âu buồn khi ngang trời đơn lối, 
Như đôi ta… biển ngóng, sóng tương ca. 

Em ở đây ngu ngơ hoài phong lá, 
Tóc ngắn hờn… gió lộng bỏ chiều quên, 
Ngày bên song, đan giọt nhớ nắng mềm, 
Ươm hoa nắng, gieo vần thơ … Biển Nhớ 

Yên Hà (Florida) 

Những Tấm Lòng Áo Tím- Gia Long 
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VẺ ĐẸP VÀ ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG 

Ban Biên Tập: 

Hiền Sỹ Lâm Thị Hía là một cựu nữ sinh Gia Long đã góp nhiều công sức cho công việc thiện 
nguyện tại Việt Nam. Là một tín đồ Đạo Cao Đài nhưng Chị thường tham gia những hoạt động từ 
thiện do các Cha và các Soeurs Công Giáo tổ chức. Chị  đã được Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ 
ROMA gửi ảnh của Ngài, chụp chung với Đức Giáo Hoàng, cùng với thủ bút của Ngài ký tặng chị 
ngày 14/6/1989 để vinh danh lòng bác ái của chị. Bài viết sau đây Chị ghi lại chuyến viếng thăm các 
trại cùi ở Việt Nam để riêng tặng Đặc San “Trăm Năm Áo Tím – Gia Long 

***

Cuối năm 1980 tôi bắt đầu tham gia công tác

thiện nguyện cùng một số bà con có thân nhân 
ở nước ngoài tổ chức đi tặng quà cho các trại 
dưỡng lão, tâm thần, mồ côi và một số trại cùi 
quanh thành phố. Sau năm 1975 các trại cùi 
được gọi là Khu Điều Trị Phong. Ở Sài gon có 
4 trại: Bến Sắn, Bình Minh, Phước Tân và 
Thanh Bình trực thuộc bệnh viện Da Liễu Sài 
Gòn.  

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Cần nói thêm rằng các Soeurs là những người 
có tâm huyết và đã trực tiếp chăm sóc cho các 
bệnh nhân cùi ở đa số các Khu Điều Trị Phong 
Các Soeurs cho biết bệnh rất dễ lây lan nếu 
không có đủ nguồn nước sinh hoạt. Vì vậy sau 
khi cải tạo tập trung về chồng tôi mở một tổ 
hợp cấp nước, khoan địa chất, khoan giếng… 
Một là để sinh sống, hai là để có điều kiện hỗ 
trợ sửa chữa máy bơm và khoan giếng nước 
cho các trại cùi. Nhờ vậy chúng tôi đã nghe 
thấy  tận  mắt  những nỗi  khốn  khổ của người 

làm việc phục vụ ở các trại này. Chúng tôi đã 
quyết định tổ chức một chuyến viếng thăm một 
số trại cùi dọc theo các tỉnh miền Trung và 
miền Bắc. 

Tôi xin được lược kể lại chuyến viếng thăm 
này, dành riêng cho Đặc San “Trăm Năm Áo 
Tím - Gia Long”, Đại Hội Gia Long Thế Giới 
kỳ VI. 

Sáng Mồng 4 Tết Kỷ Tỵ (1989) chúng tôi 
mượn chiếc xe Land Rover do Bà Marie 
Thérèse Franciscaine gửi tặng trại cùi Quy 
Nhơn (nơi Hàn Mặc Tử ở trong thời gian cuối 
đời). Đoàn do Bác Sĩ Trần Hữu Ngoạn hướng 
dẫn và với sự tham gia của Linh Mục Võ Văn 
Ánh (nhà thờ Huyện Sỹ, nay là cha xứ Nhà 
Thờ Tân Định), Linh Mục Nguyễn Văn Hưởng 
(cha phó nhà thờ Tân Định), Linh Mục Đoàn 
Vĩnh Phúc (hạt trưởng giáo xứ Phú Thọ Hòa), 
thầy Trần Văn Soi (tu sĩ dòng Đức Mẹ Người 
Nghèo), ký giả báo Công Giáo và Dân Tộc.. . 

Dưới chân đèo Hải Vân (Đà Nẵng) là một vịnh 
nhỏ, ở đây có trại cùi Hòa Vân, gồm 240 bệnh 
nhân, sống cách biệt với xã hội bên ngoài. 
Muốn vào đây phải đi ghe hoặc leo núi, đi bộ 
theo đường đèo khoảng 4-5 cây số. Bác sĩ điều 
trị ở đây tên Nguyễn Văn Hòa, lối 30 tuổi, nhà 
ở Đà Nẵng. Sáng thứ hai mỗi tuần anh đi xe lửa 
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rồi leo núi vào trại làm việc, chiều thứ bảy theo 
lộ trình ngược lại về nhà. 

Tôi nghe kể có lần một bệnh nhân bị đau ruột 
thừa. Trại hết xăng dầu nên không dùng ghe 
đưa đi đường biển được. Bác Sĩ Hòa đã cõng 
người bệnh đi bộ theo đường núi, vượt đèo tìm 
cách đưa bệnh nhân đến Đà Nẵng chữa trị. 
Thật là một bác sỹ có lương tâm và đầy tình 
người, rất đáng trân trọng. 

Trại không có điện. Ban đêm giải trí chỉ có đốt 
củi, trông ra biển cả mênh mông. Nhìn lên trời 
chỉ thấy sao là sao… Bệnh nhân ở đây được 
cung cấp lương thực, dụng cụ 2 lần mỗi tháng 
nên thiếu thốn đủ thứ. Đa số họ làm nghề đốn 
củi. Tuy biển cả mênh mông nhưng phương 
tiện không có nên không đánh bắt hải sản được. 
Hơn nữa bắt rồi bán cho ai vì tiền trợ cấp hàng 
tháng của họ chỉ có 8,400 đồng, chỉ đủ mua 
gạo, mắm muối.  

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Đoàn rời Hòa Vân, tiến lần ra Bắc. Đến Vinh 
chúng tôi ghé thăm Đức Giám Mục Trần Xuân 
Hạp. Ngài đãi chúng tôi cam Xã Đoài, rất thơm 
và ngọt. Trước khi chúng tôi lên đường Ngài 
cũng đã cầu nguyện cho chúng tôi. 

Trại cùi Quỳnh Lập ở Nghệ Tĩnh có 700 bệnh 
nhân và khá nổi tiếng. Giám đốc là Bác Sĩ 
Nguyễn Sĩ Hóa, khoảng 35, 36 tuổi, năng nổ và 
nhạy bén. Anh đưa chúng tôi đi xem mấy luống 
đất trộn phân chuồng dùng nuôi trùng làm thực 
phẩm cho gà. Anh dự định nhiều chương trình 
phát triển kinh tế cho trại. Về Sài Gòn chúng 
tôi đã gửi tặng anh một số hạt cỏ giống của 
nước ngoài để trồng đại trà, làm thức ăn nuôi 
bò, dê. Sau này tôi nghe nói trại của anh còn 
nuôi cả hươu nữa. 

Rời Quỳnh Lập chúng tôi qua đêm ở tòa Giám 
Mục Thanh Hóa, thăm Đức Cha Phạm Tần. 
Nhìn cảnh thanh bạch, cơ hàn của các Linh 
Mục ở giáo phận này tôi rất mủi lòng. 

Từ Thái Bình, xe chạy dọc sông Hồng chừng 
20 km thì đến khu điều trị phong Vân Môn. 

Trại có hơn 600 bệnh nhân, hầu hết đều cao 
tuổi. Giám Đốc là Bác Sĩ Từ Cao Phan. 
Tôi đi thăm bệnh nhân, thấy họ đang giã sắn để 
làm bột. Họ bảo họ rất vui khi nghe nói hôm 
nay có Bà Phước ghé thăm. 

Rời trại này chúng tôi đến Tòa Giám Mục Thái 
Bình, yết kiến Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, 
hiện là Tổng Giám Mục địa phận Bắc Ninh. 
Ngài tâm sự:  

- “Nghe nói có phái đoàn ở trong Nam ra 
tôi lo quá! Giờ thấy các Cha nói là đi thăm trại 
cùi tôi mới mừng. Chúng tôi ở ngoài này cũng 
chưa lần nào thăm trại cùi. Thật là một thiếu 
sót. Thật ra cũng là hoàn cảnh đặc thù của miền 
Bắc, ngoài vấn đề ý thức hệ thì kinh tế cũng 
còn rất khó khăn.”  

Từ giã Đức Cha Phạm Đình Tụng, chúng tôi 
đến nghỉ đêm ở nhà khách của Tòa Giám Mục, 
Hà Nội để sáng hôm sau yết kiến Đức Hồng Y 
Trịnh Văn Căn. Ngài tỏ vẻ rất quan tâm đến 
công việc thiện nguyện của phái đoàn Miền 
Nam. Ngài gửi chúng tôi 200,000 đồng tặng 
trại cùi Quả Cảm và dặn trước khi trở về 
Saigon hãy đến gặp Ngài lần nữa. Khi trở lại, 
ngày 22/2/89 Ngài tặng tôi quyến thánh kinh do  
chính Ngài phiên dịch. 
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Khu điều trị phong Quả Cảm, ở Hà Bắc, có hơn 
200 bệnh nhân. Vì Giám Đốc là một sĩ quan 
quân đội, Đại Tá Hoàng Bảo, nên việc điều 
hành cũng đặc biệt hơn nơi khác. Trại có một 
đội văn nghệ nên trước khi từ giã họ đã tổ chức 
tặng chúng tôi một chương trình ca nhạc. Đại 
Tá Hoàng Bảo nói lời chia tay, không quên gửi 
lời cám ơn “Đức Giáo Hoàng”. Chúng tôi bật 
cười vì biết ông nhầm lẫn Đức Hồng Y với 
Đức Giáo Hoàng. Tình cảm chân thành của 
mọi người ở đây đã làm chúng tôi rất vui và 
cảm động. 

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Chuyến đi thăm các khu điều trị phong Miền 
Bắc, các bệnh nhân và nhân viên ở mỗi trại chỉ 
được tặng từ 5,000 đến 10,000 đồng. Để có 
được món quà nhỏ ấy chúng tôi cũng đã nhờ rất 
nhiều nhà thờ kêu gọi cũng như vận động lòng 
hảo tâm của bạn bè và thân nhân. Việc đến 
thăm và tặng quà trong thời buổi khó khăn này 
đã an ủi được mọi người. Họ rất vui vì nhận 
được sự quan tâm chia sẻ  của đoàn Miền Nam. 

Trước khi về Saigon chúng tôi trở lại Tòa Giám 
Mục Hà Nội, gặp Đức Cha Nguyễn Văn Thuận 
vừa từ trại cải tạo về được 2 tháng. Ngài kể 
chuyện Mẹ Thérésa Calcutta. Một hôm Mẹ gặp 
một người hành khất xoè tay xin Mẹ. Không có 
gì để cho, Mẹ bèn bước tới nắm lấy 2 bàn tay 
người hành khất. Người ấy khóc và nói rằng 
“Bốn mươi năm nay chưa có ai nắm lấy bàn 
tay của tôi!”. Qua câu chuyện tôi hiểu Đức 
Hồng Y muốn nhắn nhủ: sự cảm thông còn quý 
giá hơn vật chất nhiều lắm. 

Ở các khu điều trị phong rất nhiều người bệnh 
bị cụt 2 tay, 2 chân, còn mù cả mắt nữa. Việc 
sinh hoạt rất là khó khăn mà những người phụ 
giúp là các soeur phần đông đã lớn tuổi. Các 
soeurs trẻ vì không có hộ khẩu ở đó nên không 
vào giúp được. 
Tôi đã viết thư gửi Đức Cha Nguyễn Văn 
Thuận: “Sự cảm thông và tình thương thôi chưa 
đủ. Con nghĩ: chính máu của chúng con phải 
chảy trong cơ thể các em thơ và những người 
cấp cứu cần máu, chứ không phải của những 
người vì nghèo đói bán từng giọt máu quý giá 

hiếm hoi của mình để đổi lấy bữa ăn. Xin Đức 
Cha hãy bước xuống… “ 

Tôi đến trao đổi với các bác sĩ có thẩm quyền 
xin mở một chương trình hiến máu nhân đạo. 
Đến giữa năm 1995, họ gọi tôi: “chị Sỹ, 
chương trình hiến máu đã bắt đầu. Chị đi hiến 
máu đi”. 7 giờ sáng ngày 29/7/1995 tôi đến Hội 
Chữ Thập Đỏ đường Hồng Thập Tự để hiến 
máu. Ở đây tôi đã gặp 2 bà bác khá lớn tuổi, 
dáng người lao động chân chất. Tôi bắt chuyện: 
“Sao bác lớn tuổi rồi mà còn hiến máu?” Một 
bác trả lời:  

-  “Con tôi là công nhân viên, lương chỉ 
đủ sống, tụi tôi ở nhà làm việc nhà, muốn giúp 
người mà không có đủ điều kiện nên rủ nhau đi 
hiến máu. Người ta nói quá 60 tuổi không được 
hiến máu nên chúng tôi đi lần này và 1 lần nữa 
rồi thôi.” 

Tôi cảm động quá! Đây mới chính thực là 
những người có tấm lòng nhân hậu cao cả! Bây 
giờ ngồi nghĩ chuyện xưa, nhớ l ại việc gặp gỡ 
biết bao người nhân hậu với tấm lòng hy sinh 
cao cả giúp tôi học hỏi, trải nghiệm để nhận 
biết được vẻ đẹp và động lực cuộc sống. Tình 
yêu thương nhân loại của họ luôn tỏa sáng tâm 
hồn tôi, thúc đẩy tôi trong việc cùng các bạn 
đồng hành nâng cao tinh thần chia sẻ và phục 
vụ những người bất hạnh với mong ước góp 
phần hoàn thiện xã hội. 

Ngày 31 tháng 1 năm 2013 
Hiền Sỹ Lâm Thị Hía. 
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Những Tấm Lòng Áo Tím - Gia Long   

Ta trở về đây với gió sương 
Rơi bao nhiêu thứ dọc con đường 
Tuổi học trò một thời áo trắng 
Đứng trước ngôi trường đã mất tên 

Ta thấy mình như làn khói mỏng 
Vô tình ai đốt giữa đồng hoang 
Rải rác còn dăm rơm rạ mới 
Đám lục bình hờ hững giữa lòng kênh 

Ta trở về rã rời như cánh phượng 
Đã vô tình rơi rụng những hương thơm 
Trong ký ức mịt mù bè bạn cũ 
Ngơ ngác trên đường Bà Huyện Thanh Quan 

Ta về đây đứng giữa sân trường 
Cửa lớp vẫn còn màu sơn cũ 
Bao kỷ niệm Thầy Cô y nguyên đó 
Giọt lệ nào cho từng tháng từng năm 

Cỏ khô không xanh lại bao giờ 
Không lấy được những gì đã mất 
Bầu trời xanh cuối tầm con mắt 
Gia Long ơi, truờng thân yêu của ta!  

Bùi Kim Vân GL-56 
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Tâm Tư và Nguyện Vọng  
Của Một Cựu  

Nữ Sinh Gia Long 

ách đây khá lâu một người bạn hỏi thăm tôi 
về xuất xứ của một câu chuyện thiếu nhi 

được Cô Bích Phượng kể trong chương trình 
“Vườn Hồng”, đài “Tiếng Nước Tôi” ở Hoa Kỳ. 
Thắc mắc của người bạn ấy giúp tôi quen với chị 
Lê Thị Hồng Mỹ, một đồng môn Gia Long ra 
trường năm 1958 hiện cư ngụ tại Sydney. Càng 
tiếp xúc và tìm hiểu tôi càng ngưỡng mộ việc 
làm âm thầm nhưng rất có ý nghĩa của vị sư tỷ 
cao niên đáng kính này. 

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long   

Vào khoảng giữa thập niên 1990 đến đầu thập 
niên 2000, quý vị nào có con cháu học tiếng Việt 
ở các lớp do Liên Trường Văn Hóa Việt Nam tổ 
chức tại Saint Brigid’s Primary School, 
Marrickville, tiểu bang New South Wales chắc 
cũng biết Cô giáo Mỹ. Chị Mỹ không những là 
cô giáo dạy tiếng Việt mỗi tuần 2 giờ mà còn là 
người soạn bài vở giúp cha mẹ và thầy cô dạy và 
đồng thời giúp các cháu bé học tiếng Việt dễ 
dàng. Là một nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp 
gần 30 năm nơi quê nhà và hơn 10 năm dạy ở 
Úc chị Mỹ ý thức được mức độ quan trọng và 
khó khăn trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ em ở 
nước ngoài nói chung, ở Úc Châu nói riêng. Vì 
thế, cùng với nguyện vọng “cố gắng chú tâm 
khuyên dạy, khuyến khích con cháu đừng bao 
giờ quên nguồn cội Việt Nam và đừng xem nhẹ 

việc học tiếng Việt ở Hải Ngoại”1 . Chị Mỹ đã 
đem hết tâm tư soạn tập sách “Hướng Dẫn Các 
Em Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Việt” gồm 3 
quyển. Với suy nghĩ “trong gia đình Cha Mẹ 
chính là thầy cô giáo đầu tiên của các em”, và 
cho rằng 

“Cha dạy thì con khôn 
Mẹ dạy thì con khéo 
Ông Bà dạy thì cháu ngoan 
Thầy Cô dạy thì trò giỏi” 

nên chị Mỹ đã trình bày tỉ mỉ và công phu từng 
bài học. Chị chịu khó chia mỗi bài làm nhiều 
phần: 

 Phần hướng dẫn chúng ta, các bậc phụ
huynh và thầy cô giáo, dạy các cháu bé 
nghe, nói, đọc và hiểu tiếng Việt. 

 Phần dành cho các cháu tập phát âm, tập
viết và làm quen với các dấu giọng khác 
nhau của tiếng Việt. 

 Phần rất hấp dẫn các cháu là phần tô màu
các hình minh họa về đời sống, xã hội 
Việt Nam có liên quan đến bài học.  

Chị Mỹ không quên thêm vào những câu chuyện 
dí dỏm, ý nhị cũng như những giai thoại lịch sử 
phù hợp giúp các cháu “hiểu được một phần văn 
hóa, văn học và lịch sử Việt Nam”. Cũng có rất 
nhiều câu thơ giản dị, những hình ảnh với chú 
thích ngộ nghĩnh giúp các bé làm quen với 
phong cảnh quê hương và yêu mến tiếng Việt. 

Các tập sách này đã được in ấn vào năm 2000. 
Thời đó kỹ thuật vi tính còn chưa tinh vi và chưa 
phổ biến rộng rãi nên với số tuổi ngoài 60 thật 
không dễ dàng gì khi Chị thực hiện công việc 
biên soạn. Cả ba tập sách đều được tái bản nhiều 
lần, và lần gần đây nhất là năm 2010 cho thấy 
mức độ hữu ích và đắc dụng của nó. Phải nhìn 
thấy những giòng kẻ đơn sơ nhưng tỉ mỉ, những 
chữ mẫu nắn nót rõ ràng; để các cháu tập đồ và 
sau đó là tự viết một mình; những từ ngữ mẫu 
giúp các chau nhớ chữ, nhớ vần; hay những câu 
chào thưa lễ phép theo đúng khuôn mẫu Việt 
Nam được đưa vào bài của chị thì mới cảm nhận      

1 Các đoạn in nghiêng trong bài là trích trong các tập 
“Hướng Dẫn Các Em Nghe – Nói – Đọc Tiếng Việt” 
của chị Lê Thị Hồng Mỹ.

C 

Một lớp học tiếng Việt tại NSW - Châu 
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được hết tâm huyết của người biên soạn.  

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long   

Những việc làm đó của chị Mỹ đều là thiện 
nguyện và xuất phát từ mong ước “ nhìn thấy 
con cháu chúng ta dù ở xa quê hương ngàn dặm 
vẫn nhớ mình là người Việt Nam”.  

Tấm lòng của chị Lê Thị Hồng Mỹ đã được đền 
bù khi nhìn các cháu vui vẻ, chăm chỉ học, cố 
gắng phát âm và không ngượng ngùng khi giao 
tiếp với các bậc trưởng thượng bằng tiếng mẹ 
đẻ. Hơn thế nữa các mẫu chuyện ngắn lý thú, 
các bài thơ sưu tầm về lịch sử Việt Nam, những 
câu đố về các loài hoa quả hay các danh nhân 
Việt Nam in trong sách của chị được phát thanh 
trên đài “Tiếng Nước Tôi” đã là một khích lệ và 
cũng là niềm hãnh diện của chị. 

Đối với tôi công việc âm thầm nhưng thiết thực 
và hữu dụng của chị Mỹ là nét đẹp đáng ca ngợi 
của một cựu nữ sinh Gia Long hiện nay đã vượt 
quá “Cổ Lai Hy”. Thay vì an vui với con cháu 
trong phạm vi gia đình nhỏ hẹp, chị đã không 
tiếc công sức và thời giờ để góp phần phổ biến 
văn hóa và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng 
Người Việt Tự Do. Vào thời buổi mà ở trong 
nước “tiếng Việt đang dần mất đi sự trong 
sáng”2 thì công việc của chị Mỹ càng có ý nghĩa 
hơn. Đây không phải là những nghiên cứu sâu 
xa hay những phát minh độc đáo hoặc những đề 
nghị táo bạo. Ngược lại đây chỉ là những kinh 
nghiệm bản thân, những nhận xét tinh tế nhưng 
lại rất hữu dụng để giúp cho việc dạy và học 
tiếng Việt cho trẻ con. Với chị thì đó là cách để 
chị góp phần “giữ gìn và lưu truyền tiếng mẹ đẻ 
cho thế hệ tương lai”. Riêng tôi cho rằng đó 
cũng là một cách giữ gìn nguồn cội theo nghĩa 
một câu nói đã đi vào lịch sử của Cụ Phạm 
Quỳnh: 
“Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt 
còn, nước ta còn”. 

Nhiễu Đan GL75. 

Thûúng  Yïu

Xa trường xưa yêu dấu, 
Nhớ kỷ niệm tuổi thơ 
Gặp lại thầy bạn cũ 
Rưng rưng mắt lệ mờ 

Tháng năm hằn in dấu, 
Gánh đời trĩu đôi vai 
Lời dạy xưa nhân ái 
Bên ta trên đường dài 

Một cảnh đời gian khó, 
Nhiều bàn tay sẻ chia, 
Một niềm đau đơn độc 
Có nhau không xa lìa 

Tưởng rằng ta bất lực, 
Trước bệnh hoạn, số phần, 
Nhưng không! Con tim nóng 
Vẫn yêu thương vô ngần 

Lòng thương yêu còn mãi  
Thời gian trôi chẳng dừng 

Ak- GL68   

2 Trích bài “Ngôn Ngữ @ Làm Dị Dạng Tiếng Việt” 
của Nguyễn Huệ Anh 
http://vov.vn/Dien-dan/Ngon-ngu-lam-di-dang-tieng-
Viet/202122.vov 
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Chuyến đi từ thiện đầu tiên 

Tôi vốn rất thích làm việc xã hội, thích đi làm

từ thiện, nhưng do nhút nhát và bận rộn, nên 
mãi mãi vẫn chỉ là mong muốn. Tuy từ bé, năm 
lớp sáu, nhà trường tổ chức cho đi thăm trẻ mồ 
côi tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng lúc đó tôi còn 
quá bé, chẳng biết làm gì, chủ yếu chỉ nhìn, 
ngó. Sau này khi đi làm, tôi theo cơ quan đến 
thăm trại phong Qui Nhơn, nhưng lần này là đi 
theo yêu cầu của cơ quan. Đây gọi là lần đầu 
tiên vì do tôi tự ý, năn nỉ, xin xỏ đi theo, và cố 
gắng thu xếp ngày nghỉ để đi. Trong cơ quan 
chúng tôi phải làm việc sáu ngày trong tuần. Để 
tuần này được nghỉ hai ngày, tôi phải làm liên 
tục thứ bảy, chủ nhật từ tuần trước. Chuyến đi 
này do một nhóm lớp Y80 Đại Học Y Dược 
cùng với các y, bác sĩ tại BV Nhi đồng 1, 2 tự tổ 
chức để khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho 
người dân vùng  cao tại Bình Thuận. Đi về hai 
ngày. Tôi là thành phần ăn theo người bạn trong 
nhóm Y80. 

Những Tấm Lòng Áo - Tím Gia Long   

Trong đoàn tôi chỉ quen một người bạn học 
cùng trường trung học, còn lại đều là người lạ. 
Tuy nhiên do chúng tôi cùng tự nguyện và 
chung một mục đích nên mau chóng hòa hợp 
với nhau. Khi đến nơi, tôi biết thêm một người 
bạn nữa cùng học  trung học ngày xưa. Dù lúc 
còn ở trường không biết nhau, nhưng nay gặp 
nhau chúng tôi thân nhau thật nhanh. Tối thứ 
sáu, tôi phải lên nhà người tổ chức chuyến đi 
để ngủ trước, vì 4g sáng hôm sau sẽ đi sớm. 
Chị có một phòng khám khá lớn tại Gò Vấp, 
nên chứa được nhiều người ngủ tạm qua đêm. 
Lạ chỗ không ngủ được, chỉ chập chờn. Hơn 
4g sáng khởi hành. Nhờ uống thuốc say xe 
cộng thêm xe đi rất êm nên tôi không bị mệt. 
Ăn sáng luôn trên xe để đến nơi sớm. Hơn 10g 
sáng đã đến nơi. Đoàn chia làm hai, một số lên 
xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, 
để khám bệnh cho 300 người dân. Số còn lại 
lên xã Phan Sơn khám bệnh cho 700 người 
dân. Đây là hai xã sát núi, hầu hết là người 
dân tộc. 

Đến nơi, mọi người vội vàng sắp xếp bắt tay 
vào việc. Có ba nhóm tất cả: nhóm khám bệnh, 
phát thuốc gồm các y, bác sĩ. Lực lượng này 
hùng hậu nhất, vì là nhóm hoạt động chính. 
Nhóm hậu cần có vài người lo việc nước, cà 
phê, trái cây cho mọi người trong đoàn. Nhóm 
phát quà cũng khá đông. 

Một dãy bàn được kê ngay cửa ra vào để nhận 
bệnh, đo huyết áp. Các bàn khác xếp thành hình 
vuông, các bác sĩ ngồi khám bệnh tại đây. 
Chính giữa hình vuông là hai dãy bàn để thuốc. 
Tại đây nhóm phát thuốc sẽ phân theo toa bác 
sĩ, trao tận tay và dặn dò kỹ lưỡng bệnh nhân 
cách uống. Hầu hết bệnh nhân là người dân tộc, 
nói và viết chữ không rành, hiểu biết kém, vì 
thế kê khai bệnh với bác sĩ cũng lâu. Khi phát 
thuốc phải dặn dò thật kỹ lưỡng, nên công việc 
ở đây lâu hơn so với ở tại bệnh viện. 
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Tôi thuộc nhóm phát quà. Chúng tôi mau chóng 
bỏ quà vào túi ny lông. Mỗi phần gồm 1kg 
đường, 1kg muối, 5 gói mì ăn liền, 2 gói bánh 
snack, 1 cục xà bông. Có hơn 700 phần quà nên 
nhóm phải làm việc cật lực đến hơn 1g trưa mới 
xong. 

Chúng tôi được các sinh viên, giáo viên và nhân 
viên tại Trường Cao Đẳng Y tế Bình Thuận phụ 
giúp. Nhờ các em trẻ, khỏe và nhiệt tình nên 
chúng tôi mới có thể hoàn thành mọi việc nhanh 
chóng. 

Buổi trưa nhờ người dân đãi cháo gà. Mọi 
người thay phiên nhau nghỉ để ăn cháo, mang 
tiếng là cháo gà, nhưng chữ «CHÁO» phải viết 
thật to bằng chữ in hoa, còn chữ «gà» thì bé 
thôi, mới diễn tả được món này. Tuy nhiên ai 
nấy cũng đều ăn nhiệt tình, không than thở và 
trở ra làm việc tiếp. Mãi hơn 5g chiều, việc 
khám bệnh mới kết thúc, quả là một ngày làm 
việc cật lực và vất vả. Tất cả chúng tôi dọn dẹp 
lên xe về Phan Thiết ăn tối và ngủ một đêm để 
sáng hôm sau trở về Saigon. 

Theo kế hoạch sẽ khám bệnh cho 1.000 người 
dân tại hai xã, mọi dự trù chỉ tính có 1.000 
phần. Nhưng vì người dân kéo đến quá đông, kể 
cả những người không có phiếu mời, cuối cùng 
đoàn quyết định khám cho tất cả, dù có phiếu 
mời hay không, hễ còn người đến là còn khám 
bệnh. Toa thuốc mang theo không đủ, phải chạy 

đi photo thêm, quà cũng đã hết sạch. Cuối cùng 
đã khám hơn1.200 người dân. Hầu hết người 
dân đến đều có bệnh, người lớn chủ yếu là bị 
bệnh viêm dạ dày, đau nhức, thiếu máu, suy 
nhược cơ thể; trẻ em chủ yếu là suy dinh dưỡng 
toàn bộ, thiếu máu, lớn một chút thì bị viêm dạ 
dày. Tại đây con gái mới lớn lên là có chồng có 
con, rất đông trường hợp mới 16 tuổi đã có con, 
20 tuổi đã có 3 con. Cuộc sống vất vả không đủ 
ăn nên dù tuổi còn trẻ nhưng khuôn mặt trông 
già dặn, da dẻ thường xám ngắt, môi thâm tím, 
có lẽ do thiếu máu và thiếu ăn. Con nít nhỏ hầu 
hết đều ở truồng, đi chân đất. nhìn cẳng chân 
của các em, thật đúng với câu «y hệt cột nhà 
cháy». 

Một cô bế trên tay một bé trai 1 tuổi, dắt thêm 
một bé gái 3 tuổi. Hỏi cô bị bệnh gì, cô nói thấy 
mắt mờ không thấy đường, nhức đầu, vừa rồi 
bác sĩ khám nói do bị cận thị, nên đi đo kính 
đeo. Một việc bình thường như thế mà cô không 
biết gì, cứ tưởng là bệnh, do sự hiểu biết quá ít, 
cô đã 22 tuổi, mới học đến lớp 8 thì nghỉ học. 
18 tuổi lấy chồng, rồi sanh con. Hai vợ chồng 
chỉ có vài sào đất trồng bắp, không đủ ăn, quanh 
năm suốt tháng quay cuồng với cái ăn, cuộc 
sống quá vất vả. 

Nhìn thấy một em bé được mẹ bế trên tay đang 
khóc, tôi hỏi người mẹ: «Cháu khóc đòi gì vậy 
chị?» Chị trả lời: «Nó đòi bánh». Tôi chạy đi 
tìm bánh cho cháu. Nhưng không may, bánh đã 
được chia hết, còn lại vài gói thì các em sinh 
viên đã chia nhau ăn đỡ đói sau khi làm việc, vì 
buổi trưa chỉ được ăn cháo. Tôi không tìm được 
gói bánh nào cho bé cả, thật là áy náy, nhưng 
không biết làm sao. Ước gì mang dư thêm bánh 
… Ước gì…

Đoàn có mang theo một thùng quà để phát cho 
các em nhỏ gồm kẹp cho bé gái và bong bóng 
cho bé trai. Vừa đem ra để phát, người lớn, trẻ 
em xúm kín mít chung quanh để xin, chỉ là 
những đồ vật rẻ tiền, nhưng cả người lớn lẫn 
con nít đều thích. Nhưng số lượng có hạn nên 
chúng tôi chỉ phát cho các em nhỏ. Ước gì 
mang dư thêm nhiều quà để phát cho mọi 
người, để đem niềm vui đến cho nhiều người… 
Ước gì… 

Nhìn những người dân này, tôi cảm thấy mình 
thật là vô cùng, vô cùng may mắn vì đã được 
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sinh ra tại thành phố lớn, được ăn học đầy đủ, 
có việc làm tốt, kiếm đủ ăn đủ mặc. Mặc dù tôi 
cũng phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống, 
nhưng so với những người này thì không đáng 
vào đâu cả, bởi họ đang sống trong điều kiện 
quá khắc nghiệt, thiếu đất đai để trồng trọt, 
thiếu hiểu biết, thiếu đủ mọi thứ. 

Những Tấm Lòng Áo - Tím Gia Long   

Sau khi tổng kết mọi việc, dù đoàn đã đi nhiều 
lần, nhiều nơi, nhưng vẫn thấy còn nhiều điều 
thiếu sót. Dù đã cố gắng khám hơn dự định, 
khám cho 1200 người thay vì chỉ 1000 người, 
nhưng sau khi ra về, ai cũng cảm thấy còn nhiều 
hối tiếc, và đều nghĩ rằng lần sau sẽ…, lần sau 
sẽ…. Bởi mỗi lần đi một nơi khác nhau, mỗi 
nơi lại có một đặc điểm khác nhau, tại vùng đất 
cao này điều đáng quan ngại nhất là sự suy dinh 
dưỡng ở cả người lớn lẫn trẻ em. 

Sau đó người trưởng đoàn cho chúng tôi biết  
thêm rằng trong đoàn có ba người bị bệnh nan y 
nhưng vẫn tình nguyện đi theo giúp đỡ người 
khác, thật là đáng quý. Nghe xong tôi nghĩ đến 
ngay một em mà tôi đã có dịp trò chuyện. Có lẽ 
em là một trong ba người này. Bởi khi tiếp xúc 
với em, tôi cảm thấy có một cái gì đó là lạ. Hình 
ảnh của em đi theo tôi suốt cả tuần lễ sau. Tôi 
rất muốn làm gì đó để có thể chia sẻ với em, với 
nỗi đau em đang phải chịu đựng. Chắc chắn em 
đã bị sốc rất nhiều khi biết mình bị căn bệnh 
không chữa được khi đang còn rất trẻ. Tuy 
nhiên, bao giờ cũng thế, muốn một đằng, mà 
làm là chuyện khác, khó hơn nhiều. Làm sao 
đây để có thể giúp em? Hơn nữa tôi không biết 
nếu tôi là em, tôi sẽ thế nào, có thể vẫn tiếp tục 
sống bình thường được không, dù tôi vốn là 
người có ý chí mạnh mẽ. 

Qua lần đi vừa rồi tôi chợt nghĩ rằng đôi khi 
người cần sự giúp đỡ (dù là tinh thần hay vật 
chất) ở ngay cạnh bên ta nhưng ta vô tình không 
nhìn thấy. Tôi đã có những mong muốn « ước 
gi…, ước gì… » khi nhìn cảnh thương tâm lúc 
làm thiện nguyện. Vậy mà tôi lại thờ ơ không 
nhìn được một nỗi đau cần được xoa dịu, một 
niềm tuyệt vọng cần được an ủi đang ở cạnh 
bên tôi. Đi được đến nơi xa giúp cả cộng đồng 
đang thiếu thốn, sống lạc hậu là việc làm đáng 
khâm phục và ca ngợi. Nhưng bên cạnh đó 
chúng ta cũng nên cố gắng lưu ý nhiều hơn đến 
người thân quanh ta. Một lời chia sẻ thân tình, 
một bàn tay thân ái kịp thời đôi khi là liều thuốc 

hiệu nghiệm có thể xoa diệu nỗi đau thể xác 
hoặc tinh thần. Có như vậy con người mới có 
thể cùng dìu nhau trọn cuộc hành trình ở thể 
gian này. 

ĐỖ KIM TRÂM (GL72-79)

Gia Long 
Tử Y Bách Niên

Chúc tụng Gia Long đắc bách niên 
Tử y truyền thống diễm miên miên. 
Nữ sinh hảo học ngôn hạnh chính, 
Giáo sư nghiêm huấn lễ đức tiên. 
Gia sự quán xuyến vi hiếu tử, 
Quốc sự đảm đang đích thiền quyên, 
Học đường tích trữ đa kỷ niệm, 
Sư đồ tình nghĩa vĩnh viễn liên. 

Hà Đại, GL77 

Trăm Năm  
Áo Tím Gia Long 

Mừng trăm năm tuổi thọ Gia Long, 
Áo tím đẹp tươi mãi nhớ mong. 
Trò giỏi hạnh, ngôn, chuyên luyện tập, 
Thầy nghiêm đạo đức, dậy tinh thông. 
Chuyện nhà trọn vẹn, con trung hiếu, 
Việc nước đảm đang, khách má hồng. 
Kỷ niệm trường xưa còn chất chứa, 
Thầy trò tình nghĩa nối nghìn năm. 

Phỏng dịch: Trầm Hương 
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Nét đẹp Gia Long không phải chỉ ở 
Công Dung Ngôn Hạnh hay ở tấm lòng 
rộng mở với tha nhân mà còn ở khả 
năng về văn chương, sự lĩnh hội về nghệ 
thuật…  

Ta sẽ cùng đưa nhau vào thế giới hoa 
mộng của thơ - văn…  

Cùng nghe những lời thủ thỉ tâm tình 

Mười tám tuổi dìm sao vào đáy mắt 
Tuổi học trò, tuổi mới chớm yêu 

thương… 
   (Quỳnh Châu GL65) 

Hay kể cho nhau những giai thoại văn 
sử hấp dẫn; những uẩn khúc văn 
chương đã một thời làm bao người say 
đắm: 

Những nét buồn buồn tơ liễu rủ 
Những lời năn nỉ của hư vô 

(Hàn Mặc Tử) 

Và đưa nhau đi chiêm ngưỡng một 
thắng cảnh xa xôi huyền bí vẫn trơ gan 
cùng tuế nguyệt; rồi mời nhau nhắp vị 
thanh khiết thoát tục của hương sớm 
ban mai thấm đẵm mùi Thiền  

Vô ưu bát ngát cõi lòng 
Mốt mai xin mượn dấu Không tìm về... 

 (Phổ Như) 
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TTIIẾẾNNGG  ĐĐÀÀNN  
TTÁÁII--NNGGỘỘ  

ttrroonngg  
ĐĐooạạnn  TTrrưườờnngg  

TTâânn  TThhaannhh  ccủủaa  
NNgguuyyễễnn  DDuu  

  ((BBààii  pphháápp--tthhooạạii  đđềề  ccaaoo  ttììnnhh  tthhưươơnngg  
tthheeoo  ggiiááoo--llýý  ttừừ--bbii  ccủủaa  nnhhàà  PPhhậậtt)) 

GS.Phạm Thị Nhung 

 - Trong bài nói chuyện "Kiều và Văn-Nghệ Đứt Ruột" của Thiền-sư Nhất-Hạnh tạị San-José 

California, ngày 21 tháng 10 năm 1993, Thiền-sư đã phân-tích cho biết: 

" Khi Thúy-Kiều nhảy xuống sông Tiền-Đường tự tử, Sư Giác-Duyên đã thuê hai ngư-phủ giăng lưới 
ngang sông Tiền-Đường chờ sẵn, kéo lưới vớt lên; rồi đưa về thảo-am làm lễ xuất-gia và dẫn nàng tu 
học «Kiều đã có cơ-hội được tiếp-xúc, học-hỏi với đạo-lý giải-thoát… Thúy-Kiều đã tìm được an-lạc 
thật sự trong nếp sống tu-hành… và Thúy-Kiều đã đạt tới một trình-độ giác-ngộ rất cao…" Giữa 
người yêu cũ với nàng bây giờ đã có một khoảng cách rất xa… Chính trong đêm tái ngộ, Thúy-Kiều 
đã dạy cho Kim Trọng con đường tu học. Trong văn Kiều của Nguyễn Du, điều này  không có nhắc 
tới. Nhưng trong Nguyên-lục thì có. Đêm đó Thúy-Kiều làm 10 bài thơ để hướng-dẫn Kim Trọng tu 
học… 

Đây là bài thơ thứ 10: 

Hôm nay gặp lại chàng 

Tử sinh em đã vượt 

Khuyên chàng hãy định tâm  

Một lòng sau như trước. 

Gặp lại chàng hôm nay, em đã trải qua kinh-nghiệm của sống chết, và em đã được giải-thoát rồi. Vậy 

chàng hãy sớm định tâm trở lại. Chàng hãy cố tu-tập đi. Để trên con đường tâm-linh chàng có thể tới 

gần em.Và làm người bạn tâm-linh của em. Bài thơ ấy nguyên-tác như sau: 

Kim nhật trùng kiến lang 

Bất phục tri hữu tử 

Nguyện quân tảo định tình 
Thận chung như thận thủy. ……»

- Theo thiển-ý, trong đoạn cuối tác-phẩm ĐTTT, Nguyễn Du tuy không cho Thúy-Kiều làm thơ, 
nhưng đã cho nàng mượn Tiếng đàn tái-ngộ để hướng-dẫn Kim Trọng trên đường tu học. Đời là bể 
khổ lại sống trong thời mạt-pháp, xã-hội sa-đọa, đầy-dẫy những sự tham-ô, tàn-bạo, bất-công…, khổ-
đau của con người càng thêm chồng-chất. Chính Thúy-Kiều đã là nạn-nhân thê-thảm trong cái xã-hội 
đó. Bởi thế, nàng Kiều có tâm-nguyện chuyển-hóa những kinh-nghiệm khổ-đau xưa thành hạnh-phúc 
yêu-thương. Nàng đem những gì mình học-hỏi được về giáo-lý từ-bi của nhà Phật, thực-tập trong 
cuộc sống để độ mình và độ người. 

Sách Phật-giáo chẳng đã dạy, dù sống ở đâu, nếu mình biết sử-dụng một cách khéo-léo tùy duyên, thì 
tất cả các pháp đều là Phật-pháp, đều có ích cho việc tu-tập của mình và đem lại lợi-lạc cho người. 
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Đêm nay, giữa không-khí ấm-cúng nơi động-phòng hoa-chúc, Kim Trọng Thúy-Kiều, đôi tình-nhân 
xưa, sau 15 năm xa-cách được trùng-phùng trong tình bạn tri-kỷ, tương-kính tương-tri. Sau khi hàn-
huyên đã tạm thỏa-thuê, Kim Trọng ngỏ ý mong được nghe lại tiếng đàn tuyệt-diệu năm xưa của 
Kiều. Kiều đã thố-lộ ngay với Kim về ảnh-hưởng tai-hại của tiếng đàn đó đối với cuộc đời nàng: 

Nàng rằng:-Vì mấy đường tơ 

Hại người cho đến bây giờ mới thôi.   (cc.3193-3194) 

Trước kia, Kiều vì mê-mờ, vị-kỷ, nhiều dục-vọng, đã tự-phụ về tài đàn vượt-trội thiên-hạ của mình, 
những là: 

Nghề riêng ăn đứt hồ-cầm một trang.. (c.32) 

Khúc Bạc-Mệnh-Oán, thuở nàng còn thơ vì thương-cảm số-
kiếp hồng-nhan mệnh bạc của bao người xưa mà sáng-tác 
nên, khi phổ vào đàn, gẩy lên càng làm say-đắm lòng 
người: 

Một cung Bạc-mệnh lại càng não nhân ( c.34) 

Chính Kiều cũng mê-say  tài đàn của mình, tự ru mình, 
nuôi-dưỡng mình bằng những chủng-tử ảo-não, bi-thương 
đó; kết-quả, quen dần thành nết (Rằng quen mất nết đi rồi), 
rồi thành nghiệp, thành mệnh trói-buộc nàng không sao 
thoát ra được. Cũng bởi tự-kỷ ám-thị, Kiều cho rằng mình 
là khách tài-hoa, đa-tình, mẫn-cảm, thì số-kiếp tất cũng sẽ 
đoạn-trường như ai; giống y như lời Đạo-Cô Tam-Hợp suy-
luận, tiên-đoán: 

Ma đưa lối, quỉ dẫn đường 
Lại tìm những chốn đoạn-trường mà đi.    (cc.2665-2666). 

Thế nên, sau khi tỉnh-ngộ, nàng đã quyết tâm bỏ đàn để dứt-khoát với quá-khứ mê-lầm. 
Nhưng đêm nay, «Nể lòng người xưa», nàng xin vâng lời đàn thêm một phen nữa. 
Kiều biết Kim Trọng cũng là một tay chơi đàn nguyệt có hạng, nhớ lại lần đầu tiên Kiều gẩy đàn cho 
chàng nghe, chàng đã tỏ ra là một người sành-điệu, biết thưởng-thức tiếng đàn và hiểu được ý đàn 
của nàng. Do đó, đêm nay nàng cũng muốn mượn Tiếng đàn tái-ngộ, tùy duyên nói pháp, cốt dẫn 
Kim Trọng hướng về tình thương theo giáo-lý từ-bi nhà Phật, mục-đích giúp chàng thanh-lọc dần 
tâm-tư, tình-ý, để có thể gần nàng hơn trong đời sống tâm-linh. Kiều bắt đầu đàn: 

Phím đàn dìu-dặt tay tiên 
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. (cc.3197-3198) 

Dưới những ngón tay thoăn-thoắt bấm phím của nàng, tiếng đàn dạo nhịp-nhàng, êm-ái vang lên… 
âm-thanh trầm bổng, lả-lướt theo khói trầm bay, rồi nhẹ-nhàng lan tỏa vào không-gian. 
Tiếng đàn đi dần vào nội dung: 

Khúc đâu đầm-ấm dương-hòa 
Ấy là hồ-điệp, hay là Trang-Sinh?. (cc.3199-3200) 

Kim Trọng tưởng đâu như đang nghe một khúc nhạc trầm-ấm, thiết-tha ca-ngợi lòng yêu-thương 
bao-la, chan-chứa tình người gửi đến muôn loài; khác nào nắng xuân chan-hoà sưởi ấm khắp nơi-nơi. 
Tiếng đàn còn gợi Kim nhớ chuyện Trang Chu đồng-hóa mình với bướm, thấy bướm chẳng khác gì 
mình; trong tích Trang Chu ngủ mơ hóa bướm, tỉnh dậy lấy làm ngờ không rõ mình là bướm hay là 
Trang Chu? 
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- Khúc đâu êm-ái xuân-tình 
Ấy hồn Thục-Đế hay mình đỗ-quyên?  ( cc.3201-3202) 

Có khi Kim tưởng đâu như đang nghe một khúc nhạc êm-đềm,thắm-thiết, ca-ngợi tình yêu thương 
hồn-hậu trong-sáng của tuổi trẻ (xuân-tình). Tiếng đàn của Kiều lần này gợi Kim nhớ đến chuyện 
vua Vọng-Đế nước Thục, khi chết đi hồn hóa thành chim đỗ-quyên. Vậy hồn Thục-Đế hay mình đỗ-
quyên có khác chi đâu, tuy hai mà vẫn là một! 

Tóm lại, ý đàn thật rõ ràng, Kiều muốn qua đó nhắn-nhủ chàng Kim, hãy mở lòng từ-bi, đem tình 
yêu-thương hướng về tất cả, từ con người đến muôn loài chúng-sinh. Song muốn thực-hiện tình yêu-
thương vị-tha, cao-thượng ấy một cách tích-cực, thì phải biết dẹp bỏ tình yêu cá-nhân vị-kỷ, bỏ cái 
tâm cố-chấp phân-biệt đối-đãi mới có thể sống hòa-đồng với mọi người, với muôn loài và xem họ 
như chính bản thân ta như Trang Chu vậy. Có thế, tình yêu-thương từ-bi cao-thượng kia mới thực sự 
được trải rộng, bởi không còn một kỳ-thị nào khiến mọi người cũng như muôn loài chúng-sinh đều 
có thể nhận được ân-hưởng hạnh-phúc của tình yêu-thương ấy. Tiếng đàn lần này toát ra một khí-vị 
trong sáng, êm ái và ấm-áp quá chừng. Nó phản ảnh tâm-hồn Kiều đã thanh-tịnh, ổn-định; nội-tâm 
nàng đang thơ-thới, an-vui: 

- Trong sao, châu nhỏ doành-quyên! 

Ấm sao, hạt ngọc Lam-điền mới đông!  (cc.3203-3204) 

Khi Kiều vừa đàn xong, Kim-Trọng vội lên tiếng về sự ngạc-nhiên thích-thú của chàng, vì chàng 
nhận ra ngay tiếng đàn tái-ngộ đã có sự thay đổi rõ-rệt; tuy vẫn bản đàn năm xưa (phổ ấy), và vẫn 
một tay Kiều gảy (tay nào) mà nay tiếng đàn nghe mới trong-trẻo, đầm-ấm làm sao; nó mang sắc-thái 
«vui vầy» khác hẳn sắc-thái «sầu-thảm» năm xưa: 

Chàng rằng:-Phổ ấy, tay nào? 

Xưa sao sầu-thảm, nay sao vui-vầy! 

Tẻ vui cũng bởi lòng này 

Hay là khổ tận đến ngày cam lai?  (cc.3207-3210) 

Nghe những lời Kim Trọng nhận-xét, Kiều hẳn rất hạnh-phúc, vì chàng Kim đã không phụ lòng tin-
tưởng trông-đợi của nàng, không những về tài thẩm-âm của chàng mà còn vì chàng tỏ ra đã hiểu  rõ 
tâm-ý nàng qua những tiếng đàn kia. 

Quả thực, ngoài hạnh-phúc đã thoát khỏi mọi khổ-nạn, được sum-họp với những người thương, đồng 
thời cũng đã giải-quyết ổn-thỏa được mọi vướng-mắc trong lòng (Chàng kim đã chấp-thuận lời 
thỉnh-cầu của Kiều "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ"); Kiều còn một niềm vui lớn, phát-xuất tự nội-
tâm, đó là niềm vui tỉnh-thức. Nhờ tỉnh-thức, Kiều biết đem tình thương-yêu vị-tha theo giáo-lý từ-bi 
của nhà Phật hướng về tất cả, để giải-tỏa những hờn-oán xưa, cùng thoát khỏi những ràng-buộc của 
thế-tình, những hệ-lụy của nhân-sinh. 

Và cũng bởi Kiều biết đem tình thương-yêu hướng về tất cả, nên nàng cũng được hưởng sự sum-vầy 
với tất cả trong hạnh-phúc yêu-thương. Đây chính là điều nàng muốn tri-kỷ, muốn tâm-tình với 
chàng Kim đêm nay, và Chàng Kim cũng tỏ ra đã tiếp-nhận đầy-đủ. Kiều thong-thả tháo dây đàn rồi 
cuốn lại: 

Một phen tri-kỷ cùng nhau 

Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa.  (cc.3213-3214) 

Vì hiểu rằng, thông-điệp nàng gửi cho Kim-Trọng qua Tiếng đàn tái-ngộ, như thế là đã hoàn-tất. 
Kiều hy-vọng Kim Trọng sẽ tìm được niềm vui, niềm phấn-khởi trong những bước đầu tu-tâm 
dưỡng-tính, và đôi bạn tương-tri Kim-Kiều sẽ sớm được gần nhau hơn trong đời sống tâm-linh, trở 
thành đôi thiện-hữu trí-thức, dắt-dìu nhau trên đường  tiến tu. 

Tóm lại, Tiếng đàn tái-ngộ của Thúy-Kiều chẳng những có giá-trị về nghệ-thuật mà còn mang giá-trị 
của một bài pháp-thoại, một bài pháp-thoại rất hay. Nó không chỉ hướng-dẫn Kim Trọng mà còn cả 
chúng ta, những độc-giả của Nguyễn Du, hướng về đạo từ-bi, giúp ta tu-tập bỏ dần  tham-sân-si, 
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thanh-tịnh-hóa dần thân-khẩu-ý, để biết  hành-xử theo tinh-thần yêu-thương bình-đẳng, vong-ngã 
của con nhà Phật. Nhờ đó, ta vừa độ được cho ta tránh bớt những sầu-não, những hệ-lụy ở đời; vừa 
có thể ban vui (từ), cứu khổ (bi) đến cho nhiều người, nhiều chúng-sinh kém may-mắn hơn ta. 

Trong đoạn kết tác-phẩm ĐTTT, Nguyễn Du viết: 

Thiện-căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.  (cc.3251-3252) 

là vô-hình-trung tác-giả đã nói rõ ý thêm cho bài Tiếng Đàn Tái-Ngộ của Thúy-Kiều.Đúng thế, chữ 
tâm ở đây mang nghĩa thiện-tâm. Thiện-tâm hay lòng nhân của đạo Nho, hay Phật-tính, tức tình 
thương từ-bi-hỷ-xả trong Tứ vô-lượng-tâm của đạo Phật; nói chung là tình thương từ-bi, bác-ái, vị-
tha, cao-thượng mà tất cả các tôn-giáo lớn trên thế-giới xưa nay hằng rao giảng, đề-cao, đã có gốc rễ 
sẵn trong lòng mỗi chúng ta (câu 1). 

Vẫn hay tài-năng và thiện-tâm đều rất cần cho đời sống nhân-loại, nhưng Nguyễn Du nhất-thiết đề 
cao thiện-tâm hơn tài-năng (câu 2). Chính vì,  tài-năng cần phải có thiện-tâm hướng-dẫn (ý-nghĩ, lời 
nói, hành-động) mới mong đem lại nhiều điều ích-quốc, lợi-dân; bằng thiếu thiện-tâm, tài-năng sẽ trở 
thành mối nguy-hại cho chính bản-thân, đồng thời cho cả xã-hội. Bởi dục-vọng, bởi tham sân si, con 
người lại tự đầy-đọa mình và đồng-loại trầm-luân trong bể khổ, làm cho trần-gian này trở thành địa-
ngục. 

Một khi hiểu rõ thiện-tâm, hay tình thương từ-bi, bác-ái vị-tha kia mới là thiết-yếu, là nền-móng căn-
bản tạo-dựng hạnh-phúc cho đời sống nhân-loại, ta mới quyết-tâm tu-tập, nuôi-dưỡng cho nó càng 
ngày càng lớn mạnh thêm, để tiến tới khả-năng hóa-giải được lòng tham-lam, đố-kỵ, sân-hận nơi ta; 
cao hơn nữa là cảm-hóa được kẻ gian-ác, giúp giảm-thiểu những bạo-lực, bất-công trong xã-hội. Như 
thế, nó không những làm vơi bớt bao khổ-đau cho muôn loài mà còn đem lại sự bình-an, hạnh-phúc 
đích-thực đến cho mọi người. 

Mới hay mệnh của con người ta sướng hay khổ không phải do sự quyết-định từ một đấng tối-cao nào, 
cũng không bởi luật "Tài mệnh tương đố" (hay "Hồng-nhan bạc- phận"), mà do ở nơi tâm ta quyết-
định. Hoà-bình hạnh-phúc của nhân-loại không thể giải-quyết bằng chiến-tranh. Chỉ có tình thương 
mới cứu con người thoát khỏi địa-ngục trần-gian. 

Hiện nay nhân-loại đang sống trong một thời-đại đầy bạo-động, đạo-đức con người mỗi ngày một 
xuống dốc, người ngay-thẳng, kẻ hiền-lương bị vùi-dập, thì lời kêu-gọi của ND về thiện-tâm, về lòng 
từ-bi, bác-ái, vốn là căn-bản đạo sống văn-hóa muôn đời của dân-tộcViệt-Nam "Thương người như 
thể thương thân", phải hiểu là một thông-điệp có ý-nghĩa nhất mà ND muốn truyền-đạt đến tất cả các 
độc-giả của ông, trước khi cuốn ĐTTT được khép lại. 

Phải chăng thế-giới đã nhận chân được gía-trị thi-ca của Nguyễn Du, rõ-rệt nhất là đại-thi-phẩm 
ĐTTT, đã được dịch ra hơn 30 ngoại-ngữ và năm 1965, đúng 200 năm sau năm sinh Nguyễn Du, 
Hội-Đồng Hòa-Bình Thế-Giới đã quyết-định đặt ông lên đài cao vinh-dự cùng với các nhà văn-hóa 
lỗi-lạc của nhân-loại. 

GS.Phạm Thị Nhung 

Tài-liệu tham- khảo:

Hòa-Thượng Thích Thanh-Từ: Bát-Nhã Tâm-Kinh giảng-giải, Tịnh-xá Minh-Đăng-Quang xb, 
Westminster, California,  Mỹ-Quốc. 
Thiền-Sư Thích Nhất-Hạnh: - Đường Xưa Mây Trắng, Lá-Bối xb lần thứ nhất tại San-José, CA, 
Mỹ-quốc. 
Kiều và Văn-Nghệ Đứt Ruột  (Bài nói chuyện của Thiền-Sư Nhất-Hạnh tại San-José, California. 
Ngày 21-10-1993). 
 Lê Hữu-Mục, Phạm thị Nhung, Đặng Quốc-Cơ: Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ, Làng Văn, Toronto 
Canada  xb. Lần hai 2001. 

245



Văn Chương Nghệ Thuật 

Saáng  nay  thûác  dêåy  súám 

Nhùæp  ly  caâ  phï  àen 

Loâng  an  nhiïn  vö  haån  

Biïët  rùçng  ta  vêîn  coân 

Saáng  nay  thûác  dêåy  súám 

Daåo  bûúác ra  vûúân  sau 

Nhòn  gioåt  sûúng  trïn  coã 

Chúåt  thêëy  àúâi  qua  mau 

Àûúâng  vïì  gêìn  hay  xa 

Ngaây  thaáng  dêìn tröi  qua 

Trong  mïnh  möng  vö  têån 

Möåt  mònh  ta  vúái  ta 

Chim  muöng  vïì  reáo  goåi 

Rñu  rñt trïn caânh  cêy 

Àúâi  vui  khöng  muöën  biïët   

Àúâi  buöìn  khöng  muöën  hay 

Ngaây  lïn  ngaây  tiïëp  nöëi 

Sên khêëu  àúâi  miïn  man 

Vai  diïîn  bao  giúâ  hïët 

Traã  ta  vïì  thïnh thang 
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Bài và ảnh: Lương Nguyên Hiền 

Chúng tôi đáp xuống phi trường Istanbul vào
một buổi tối trời đầu tháng chín, thời tiết ở Âu 
châu chuyển vào thu, lá trên cây bắt đầu đổi 
màu. Ở Đức đã bắt đầu lạnh, nhưng ở Thổ Nhĩ 
Kỳ vẫn còn nóng ấm. Ra đón đoàn du lịch là một 
hướng dẫn viên Thổ Nhĩ Kỳ trạc trên 40 tuổi, 
anh sẽ đi theo chúng tôi trong suốt tuần lễ đầu 
tiên. Theo chương trình, chúng tôi sẽ ở Thổ Nhĩ 
Kỳ hai tuần. Ba ngày đầu ở Istanbul, sau đó bay 
đi Kayseri rồi theo xe bus đến Cappadocia và sẽ 
ở đó bốn ngày, tuần cuối là bẩy ngày nhàn hạ hít 
thở gió biển ở Alanya. Alanya nằm phía nam của 
Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Địa Trung Hải quanh năm đầy 
nắng ấm, mưa thuận, gió hòa, một nơi để dưỡng 
sức sau những chuyến đi dài. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Mặc dù nói là ở Istanbul ba ngày, nhưng thực sự 
ra tôi chỉ hưởng đuợc một ngày đúng nghĩa của 
nó. Ngày đầu tiên, tôi đến quá khuya, sau khi 
làm thủ tục giấy tờ để nhận phòng, tôi chỉ còn đủ 
thì giờ ăn qua loa rồi lên giường ngủ để mai dậy 
sớm đi thăm thành phố Istanbul, ngày thứ ba 
cũng vậy, tôi phải dậy từ 6 giờ sáng để khăn gói 
bay tới Cappadocia. Đi du lịch kiểu này hơi vất 
vả, nhiều khi mỗi ngày ở một Hotel khác nhau, 
nên hành trang lúc nào cũng phải sắp sẵn. 
Istanbul là thành phố lớn trên 12 triệu dân, 
không phải là thủ đô nhưng lại là trung tâm kinh 
tế, tài chánh và văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Một 
thành phố duy nhất nối liền hai lục địa Á Âu, nơi 
gặp gỡ của nền văn minh Đông và Tây. Với lịch 
sử sống động và đầy biến chuyển, Istanbul cống 
hiến cho du khách rất nhiều kỳ quan để chiêm 

ngưỡng. Như nhà thờ Hagia Sophia được xây 
vào thời Đông La Mã, thế kỷ 6, rất nguy nga và 
tráng lệ. Nguyên trước đây, Hagia Sophia là một 
nhà thờ Thiên Chúa giáo sau đó bị đổi ra nhà thờ 
Hồi giáo và hiện tại là bảo tàng viện. Người ta sẽ 
ngạc nhiên vô cùng trước sự hòa hợp của hai tôn 
giáo được thể hiện qua kiến trúc, trang trí trong 
nhà thờ này. Đây là điều có một không hai trên 
thế giới. Tôi còn được hướng dẫn đi thăm ngôi 
đền Sultan Ahmed hay là đền xanh (the Blue 
Mosque) nổi tiếng với 20.000 viên gạch mầu 
xanh được lát chung quanh tường. Rồi đến thăm 
đền Süleymaniye tráng lệ được xây dựng vào thế 
kỷ 16 do một kiến trúc sư danh tiếng tên là Koca 
Mimar Sinan. Ông được coi là ”Michelangelo 
của thời đại Ottoman“ và đã để lại rất nhiều công 
trình đồ sộ cho hậu thế, đặc biệt về đền thờ. 

Sau đó đi tới hoàng cung Topkapi, nơi các vua 
Sultan ngự trị và cũng là trung tâm quyền lực 
của đế chế Hồi giáo Ottoman một thời oanh liệt. 
Tôi còn được thăm khu Harem trong hoàng 
cung, một loại tam cung lục viện của Thổ Nhĩ 
Kỳ, nơi ăn chốn ở của các cung tần mỹ nữ của 
các vua chúa. Chiều đến, tôi ngồi hưởng gió mát 
trên một du thuyền chạy dọc theo eo biển 
Bosporus, ngắm cây cầu cũng mang tên 
Bosporus, nối liền châu Âu và châu Á. Một 
ngày ở Istanbul chỉ đủ để cỡi ngựa xem hoa, thật 
là quá ngắn ngủi cho một thành phố đầy những 
di tích lịch sử. Tôi phải hứa với mình sẽ trở lại 
đây một lần nữa nếu có dịp thuận tiệ

Nhà thờ Hagia Sophia 

n.  

Sáng sớm hôm sau, tôi rời Istanbul với nhiều tiếc 
nuối để bay đến thành phố Kayseri cách Istanbul 
khoảng hơn một giờ rưỡi bay, nằm trên cao 
nguyên Cappadocia. Từ phi trường tôi được chở 
bằng xe bus thẳng tới Hotel Kral ở thành phố 
Ürgüp, cách Kayseri khoảng chừng 60 km. Tôi 
sẽ ở lại đây trong suốt thời gian tham quan 
Cappadocia. Đây là một khách sạn nhỏ chứa độ 
chừ 30 đến 40 khách, được xây bằng đá hạt mịn 
tạo thành từ tro núi lửa (Tuff stone). Điểm đặc 
biệt của những ngôi nhà xây bằng thứ đá núi lửa 
này là mùa đông thì ấm áp và mùa hè thì mát 
rượi. Mặc dù khách sạn không có máy điều hòa 
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không khí và ngoài trời nóng trên 35 độ Celcius, 
nhưng tôi vẫn cảm thấy thật dễ chịu không bị cái 
cảm giác bịt bùng, ớn lạnh như trong những căn 
phòng có máy điều hòa không khí. Chủ nhân 
khách sạn là một người đàn ông cao niên, lịch sự 
và hiếu khách. Một buổi tối tôi được ngồi hầu 
chuyện ông. Ông mời tôi uống trà “Çay”, một 
thứ trà đen đặc sệt như trà cắm tăm của Việt 
Nam, thường được uống với đường ngọt lịm. Ai 
uống không quen sẽ dễ bị mất ngủ vì độ đậm đặc 
của nó. Ông kể tôi nghe giấc mơ thời son trẻ là 
xây được một khách sạn truyền thống bằng đá 
lấy từ tro núi lửa. Trải qua bao nhiêu năm tháng 
thăng trầm, giấc mơ của ông được toại nguyện. 
Bây giờ mỗi tối ông ngồi uống trà ở sân trước để 
chiêm ngưỡng công trình của mình. 
Ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau tôi lên đường 
làm cuộc hành trình khám phá Cappadocia, một 
di sản của thế giới được UNESCO công nhận từ 
năm 1985. Cappadocia là một cao nguyên lớn 
nằm ở giữa trung tâm Anatolia, còn gọi là Tiểu 
Á, tập hợp của những đô thị nhỏ như Nevsehir, 
Nigde, Aksaray, Kırsehir und Kayseri. Người địa 
phương gọi Cappadocia là Katpatuka, nghĩa là 
“vùng đất của những con ngựa đẹp”, bởi vì vùng 
đất này xưa kia nổi tiếng có loài ngựa rất đẹp, 
dai sức và đắt giá. Người ta kể l ại là các ông 
hoàng Sultan đã có một thời bắt người dân phải 
nộp những con ngựa quý thay vì đóng thuế. 
Cappadocia đã có một nền văn minh cổ đại rất 
sớm. 6.000 năm trước công nguyên (CN) đã có 
sự hiện diện của loài người ở đây. Từ năm 1800- 
1200 trước CN, xuất hiện đế chế Hittite rất hùng 
mạnh, có một nền văn minh rực sáng.  

Mặc dù thời đó là thời kỳ đồ đồng, nhưng các 
nhà khảo cổ đã phát hiện những khí giới làm 
bằng sắt. Vì nằm trên một vị trí có tính cách 
chiến lược quan trọng trên con đường tơ lụa, nên 

sau khi đế chế Hittite bị sụp đổ, 
Cappadocia đã lần lượt bị các đế chế 
khác xâm chiếm và ngự trị như: Ba 
Tư, Hy Lạp với Alexander Đại đế, La 
Mã, Byzantine, cuối cùng là Ottoman. 
Tất cả các đế chế đều để lại đây những 
dấu vết của mình. 

Thung lũng nấm: 

Tảng đá hình lạc đà 

Những cây nấm khổng lồ

Ngày đầu tiên tôi được chở đi thăm thung lũng 
nấm (Mushroom valleys), nơi thiên nhiên độc 
đáo với những cấu trúc của đá mang hình cây 
nấm khổng lồ. Ở đây có hàng vạn cây nấm đá 
như vậy. Từ lâu tôi đã được nghe kể về 
Cappadocia, nhưng “trăm nghe không bằng một 
thấy“, phải tới đây một lần để nhận hết được vẻ 
đẹp thiên nhiên của nó. 

Thung lũng nấm nằm chung quanh các thị trấn 
Göreme, Uchisar, Ürgüp và Nevsehir. Hàng 
chục triệu năm về trước một trận núi lửa khủng 
khiếp đã phun lên với một số lượng khổng lồ 
nham thạch phủ kín một vùng có diện tích 
khoảng 10.000km². Lớp nham thạch bên trên gặp 
không khí lạnh đông cứng lại, lớp bên dưới do 
không tiếp xúc với không khí nên từ từ nguội 
dần và tạo thành một lớp đá mềm. Thời gian trôi 
qua với nắng, mưa, gió, tuyết đã “đẽo gọt“ 
những lớp đá cứng trên cùng thành hình nón và 
lớp đá mềm ở dưới thành hình thân cây, trông xa 
tựa như những cây nấm khổng lồ cao đến 30-
40m. Tùy theo độ khoáng chất ở trong đá, cây 
nấm đá có nhiều mầu sắc khác nhau. Nhà ở, nhà 
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thờ và tu viện đều được đục sâu trong những 
tảng đá mềm to lớn này.  

Văn Chương Nghệ Thuật 

Du khách có cảm tưởng như mình đang đi ngược 
lại thời gian, lạc vào thế giới thần thoại xa xưa 
chung quanh đầy những cây nấm kỳ dị cao ngất 
và những căn nhà trong truyện cổ tích nằm sâu 
trong núi đá. Cũng không nên lấy làm lạ khi 
người địa phương đặt tên cho những cây nấm đá 
này là “peri bacaları“ có nghĩa “ống khói tiên“ 
(fairy chimney).  

Chiều đến, đứng trên đồi cao nhìn xuống thung 
lũng, những “ống khói tiên“ bắt đầu chuyển 
mầu, tia nắng cuối ngày đang trải dài trên đá. 
Tôi cảm thấy lòng mình như bị chấn động trước 
cái không gian bao la và tĩnh lặng nhưng không 
phải không gian chết bởi vì mầu sắc ở đây quá 
rực rỡ, quá sống động. Chưa bao giờ tôi được có 
cảm giác lạ lùng như thế. 

Bảo tàng ngoài trời Göreme: 

Hôm sau, tôi đi thăm Bảo tàng ngoài trời 
Göreme (Göreme Open Air Museum). Đây là 
một bảo tàng lộ thiên, cách thị xã Göreme 
khoảng chừ 1,5 km, tập hợp rất nhiều tu viện và 
nhà thờ khoét sâu trong hang đá. Hiện nay còn 
lại đến 30 nhà thờ. Trên tường, trên trần nhà, 
chung quanh các cột đá được chạm khắc thật tỉ 
mỉ, nghệ thuật và sống động. Một số lớn những 
bức bích họa tuyệt vời này đã được khắc vào thế 
kỷ 9-11. Cho thấy nghệ thuật về hội họa ở 
Cappadocia đã phát triển rực rỡ cách đây 1.000 

năm. Ở thế kỷ thứ 2 đến 3 sau CN, cộng đồng 
Thiên chúa giáo bắt đầu phát triển, nhưng bị đế 
chế La Mã đàn áp thẳng tay. Để trốn tránh sự 
truy lùng của quân La Mã, người theo đạo Thiên 
chúa đã phải đào hầm dưới đất để ở. Theo thời 
gian, người tới càng ngày càng đông, hệ thống 
đường hầm trở nên hoàn chỉnh hơn, có những 
đường hầm nối từ nhà này đến nhà khác, có chỗ 
để chứa lương thực, nước uống, hầm rượu và 
nhà thờ, như một đô thị lớn nằm sâu dưới đất. 
Thế kỷ thứ 7, khi Hồi giáo trên đà phát triển 
mạnh mẽ, Cappadocia bị các quốc gia Ả Rập tấn 
công. Hệ thống hầm an toàn vì đó lại càng được 
làm rộng hơn, nhiều nơi có thể chứa cả chục 
ngàn người.  

Bảo tàng ngoài trời Göreme 

Những cây nấm khổng lồ 

Khu nhà  đổ nát ở trong đá 

Sau khi đế chế La Mã sụp đổ, là đến thời kỳ đế 
chế Byzantine còn gọi là đế chế Đông La Mã 
hay đế chế Hy Lạp. Do đế chế Byzantine thừa 
hưởng trực tiếp nền văn minh Hy Lạp, nên hầu 
hết người dân ở đây thời đó đều theo đạo Thiên 
Chúa giáo chính thống (Orthodoxe). Từ thế k ỷ 
11 đến 13, thời kỳ cực thịnh của Thiên Chúa 
Giáo, các tu viện mọc lên rất nhiều và thành 
phần tu sĩ rất đông. Nhờ một thời gian được 
thanh bình, người ta bỏ hầm trú ẩn để lên mặt đất 
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đục hang núi làm nhà ở, tu viện, nhà thờ. Đây là 
lúc khu Bảo tàng ngoài trời Gömere được thành 
hình. 

Đường vào thành phố ngầm ở Özkonak

Rồi theo quy luật đào thải, đế chế Byzantine sụp 
đổ, nhường sự thống trị cho Ottoman, một đế chế 
theo Hồi giáo. Cộng đồng Thiên Chúa Giáo dần 
dần bị đẩy xuống thành thiểu số. Cho đến sau thế 
chiến thứ nhất, vì có sự tranh chấp giữa Hy Lạp 
và Thổ Nhĩ Kỳ, người dân theo đạo Thiên chúa 
bị đuổi về Hy Lạp, chấm dứt mấy ngàn năm lịch 
sử của đạo Thiên chúa ở Cappadocia. 

Mã, sau đó vào thế kỷ thứ 7 được hoàn thiện hơn 
để tránh sự tấn công của người Ả Rập. Đây cũng 
là thời kỳ mà đời sống ở dưới lòng đất được tổ 
chức có tính cách rất quy mô và khoa học, như ở 
Derinkuyu. Thành phố này được phát hiện năm 
1963, có một diện tích khoảng 2.500 cây số 
vuông, 8 tầng hầm, sâu 55 m dưới mặt đất và có 
thể chứa đến 50.000 người. Nơi đây được xây 
dựng để có thể sống lâu dài dưới lòng đất, như 
chuồng nuôi thú vật phần đông ở từng thứ nhất, 
nhà thờ ở từng thứ hai, kho lương thực, nhà bếp 
ở từng thứ ba và thứ tư. Trong nhà ở của người 
dân, những đồ dùng thường ngày như bàn, ghế, 
giường thường được làm bằng đá. Trong những 
nhà thờ ngầm cũng được trang trí bằng những 
bức tranh điêu khắc có tính cách tôn giáo rất đẹp.  

Trở về khách sạn khi trời bắt đầu tắt nắng. Sau 
khi ăn tối xong, bên ngọn đèn dầu leo lét, chúng 
tôi ngồi quanh anh hướng dẫn viên du lịch. Anh 
vừa hát nhạc vừa đánh đàn “Saz“ cho chúng tôi 
nghe. Trong không khí tĩnh mịch của ban đêm, 
mặc dù tôi không hiểu lời ca, nhưng qua những 
âm thanh vang lên, tôi cảm nhận được sự não 
nùng ai oán, như than thân như trách phận của 
một dân tộc đã có lịch sử huy hoàng rực rỡ mà 
ngày nay nơi đây chỉ còn lại hoang tàn đổ nát. 
Lòng tôi chợt chùng xuống: 

Dấu binh lửa nước non như cũ,  
kẻ hành nhân qua đó chạnh thương 
 (Chinh Phụ Ngâm Khúc)  

Những thành phố ngầm dưới lòng đất: 
Hệ thống ống thông hơi, ống thông khói, hành 
lang nối từ hầm này qua hầm khác chằng chịt 
như một mạng nhện. Riêng về hệ thống phòng 
thủ rất hữu hiệu, như cửa bằng đá chỉ mở được 
từ bên trong, ống thông hơi được ngụy trang rất 
khéo léo, hầm thoát hiểm cũng được tính toán 
cẩn thận, nếu không thì họ sẽ không thể tồn tại 
được trước quân thù. Đừng quên rằng họ đã phải 
sống một thời gian ở đây rất lâu, trên mấy trăm 
năm.  

Ngày thứ ba tôi được chở tới thăm thành phố 
ngầm dưới lòng đất ở Özkonak thuộc thị xã 
Nevsehir. Ở Cappadocia hiện nay còn khoảng 
trên 40 thành phố ngầm và nằm rải rác khắp nơi. 
Kaymakli, Derinkuyu là hai địa danh mà du 
khách thường hay lui tới nhất. Chuyện khám phá 
ra thành phố ngầm ở Özkonak cũng rất ngẫu 
nhiên kỳ thú như phần đông tất cả các thành phố 
ngầm khác. Một ngày trời đẹp vào năm 1972, 
một cậu bé chăn cừu trong lúc đi kiếm nhưng 
con cừu của đi lạc của mình đã tìm thấy đường 
vào hầm. Tôi may mắn được gặp cậu bé của 40 
năm về trước, bây giờ là ông chủ quán với mấy 
đứa con trai trưởng thành đang giúp ông bán 
hàng cho du khách. 

Buổi trưa chúng tôi được dẫn đi bộ ngắm cảnh ở 
gần vùng Göreme. Đi theo những con đường 
mòn quanh co duới tàn cây Olive, vượt qua cánh 
đồng khô, bò lên ngọn đồi trọc, men qua một vài 
tảng đá chắn ngang. Một buổi “hiking“ kéo dài 
khoảng 4 tiếng đồng hồ để được “sờ tận tay, day 
tận mắt“ thiên nhiên ở đây. Tối về ai cũng rã rời 
chân tay nhưng thật vui 

Những thành phố ngầm mới đầu được xây dựng 
rất thô sơ vào những thế kỷ 2 - 3 để trốn lính La 

Văn Chương Nghệ Thuật 
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Rồi ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay chúng tôi phải rời Cappadocia lên đường hướng tới bờ biển 
vùng Alanya. Quay lại lần cuối nhìn Cappadocia, nỗi xúc động chợt dâng trào, chưa bao giờ tôi lại có 
 cái ấn tượng như vậy. Có lẽ cái bao la vô tận của không gian, mầu sắc sống động rực rỡ của trời đất 
và cái tĩnh lặng đến nao lòng của Cappadocia làm cho tâm thức được mở rộng để đón nhận những 
cái đẹp của thiên nhiên. Và rồi con người lúc đó chợt thấy mình bé nhỏ và chỉ còn lại: 

Một mảnh tình riêng, ta với ta 
(Bài thơ “Qua đèo Ngang", Bà Huyện Thanh Quan) 

Mùa đông 2012 

Trăng nhẹ quá rơi vàng trên mái tóc 
Trăng rụt rè nghe lóm chuyện tình yêu 
Của những chàng trai cô gái mộng nhiều 
Đêm thanh quá chuyện tình trong xanh quá 

Trăng chẳng dám tỏ hồng trên đôi má 
Trăng dấu dùm nỗi e thẹn không đâu 
Bởi những chàng trai cô gái lần đầu 
Chuyện người ấy nhỏ to cùng kẻ lạ 

Này cô gái hát chi lời vĩnh biệt 
Cho trăng buồn bỗng chốc ánh trăng chao 
Đôi mắt cô trăng không dám lọt vào 
E có kẻ đêm nay về thao thức 

TT 
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Giã biệt Cappadocia:
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Tạ Ơn 
Tạ ơn lần nữa vào đời
Ơn dòng sinh diệt, ơn nôi Ta bà 
Ơn Cha Mẹ, ơn Ông Bà 
Ân tình suối ngọt ấm ra từ nguồn. 
Quá giang bóng sắc làn hương 
Gá thân tứ đại dặm buồn lang thang 
Sáu căn sáu thức mơ màng 
Trăm năm một thoáng bàng hoàng tử sinh.  
Níu nhau chút nghĩa chút tình 
Niềm vui, nỗi khổ vô minh bủa về 
Ý căn, Ý thức u mê 
Ba tâm gói lại não nề một thân 
Lên non ngắm cuộc phù vân 
Xuống non phiền não mấy tầng lao xao 
Hỏi thăm mười ngón chiêm bao 
Ngón mê ngón tỉnh ngón nào dấu trăng? 
Sóng cồn tâm thức bâng khuâng 
Bụi tung trước mắt dấu tăm mịt mù 
Tạ ơn Bồ Tát Văn Thù 
Đài cao đạp núi thiên thu đáp lời 
Ưu đàm giữa hội trùng khơi  
Ánh gươm trí tuệ phổ lời đại bi 

Tạ ơn chiếc bát tề mi
Pháp y ba tấm sá gì sắc không 
Bỏ sau lưng cuộc xoay vần 
Tạ ơn ý ngọc giữa lòng hoa sen 
Ơn huynh đệ, ơn chị em 
Lênh đênh một chuyến đò duyên mấy lần 
Ân Sư tạ nghĩa vô cùng 
Niệm Biết trước mặt Lời Không trao truyền.  
Thâm sâu tạ mối nhân duyên 
Đến để mà thấy nghĩa huyền vô sanh. 
Rỗng rang nhập cuộc hành trình 
Thênh thang sóng dội Tâm kinh một hàng 
Tạ ơn mấy tấm bồ đoàn 
Tiếng săng đóng lại hân hoan lửa mồi. 
Tạ ơn sáu cõi ba đời 
Ơn bài Huyễn hoá, ơn lời Vô ngôn. 
Vô ưu bát ngát cõi lòng 
Mốt mai xin mượn dấu Không tìm về... 

Phổ Như 
Rằm tháng 10 năm 2012 

Văn Chương Nghệ Thuật  
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Phân Tích Độ Biến Thiên Tình Cảm Trong 
Truyện Kiều. 
Tác phẩm Vui Đời Toán Học 

Lược trích dành riêng cho Đặc San Trăm Năm Áo Tím – Gia Long. 
Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh. 

Ý nghĩ dùng toán để phân tích tình cảm trong 
Truyện Kiều đã nẩy ra trong tâm thức tôi cách 
đây mấy chục năm khi còn trong quân đội. Hàng 
tuần tôi được phép Bộ Quốc Phòng dậy ít giờ 
toán ở Trung học Chu Văn An. Mục đích của tôi 
khi nói chuyện văn chương trong lớp là cho giờ 
toán đỡ khô khan và cũng để nhắc nhở học sinh 
biết tôn trọng những thi phẩm tuyệt tác của tiền 
nhân. Tôi cũng dùng cách đó để mở đầu câu 
chuyện nói với các thanh niên học sinh các 
trường trung học muốn gia nhập Không Quân 
Việt Nam, lúc đó dưới quyền chỉ huy của tôi. 
Nhờ vậy mà giờ toán của tôi được học sinh 
chăm chú theo dõi và một số các truờng trung 
học tư thục mời tôi đứng tên vào ban giảng 
huấn. Bộ Quốc Gia Giáo Dục cũng ấn hành mấy 
cuốn sách toán tôi viết. Một trong những cuốn 
được các giáo sư trung học dùng để giảng dậy là 
cuốn Cơ Học lớp Đệ Nhất ban Toán. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Bài luận thuyết “Những hàm số tình cảm trong 
Truyện Kiều” cho đến bây giờ tôi mới thực sự 
viết ra trên giấy, sau khi đã đọc những sách về 
tâm lý học và biết rằng người ta đã có những 
phương sách để đo sự rung cảm của con người. 
Ngoài một vài trích đoạn dưới đây, tôi đã diễn tả 
thêm với tính cách văn học hơn trong một bài 
với tựa đề là “Nguyễn Du với Dòng Thời 
Gian” . Trong một ấn trình của bài này cho một 
số báo Xuân, nhà thư hoạ Vũ Hối với nét bút 
tuyệt vời, đã thư hoạ gần một trăm câu thơ lục 
bát Kiều tôi trích dẫn trong bài. Tạm lấy một 
phân tích sau đây làm ví dụ. 

Kim Trọng sau khi gặp nàng Kiều về nhà tương 
tư đã được Nguyễn Du tả như sau: 

Chàng Kim từ lại thư song, 
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. 
Sầu đong càng khắc càng đầy, 
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.  
Mây Tần toả kín song the, 
Bụi hồng lẽo đẽo, đi về chiêm bao. 
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao  
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng”. 

Nếu gọi Δt là số gia của thời gian và Δx là số 
gia của tình cảm, hàm số của thời gian, thì ta 
thấy ở hai câu cuối khi nói đến tuần trăng tròn 
rồi khuyết, đĩa dầu đầy rồi vơi là thi hào Nguyễn 
Du đã tả là thời gian đang trôi đi, tức là Δt có trị 
số dương và khi nói đến nhớ mong, mơ ước là 
biểu thị rằng Δx cũng có trị số dương, và có một 
độ lớn. Hai câu này đã dùng lượng để tả mối 
tình đang tăng lên diệu vợi, Kim Trọng đang 
tương tư nàng Kiều như ở đoạn sau đã có những 
câu nói thêm: 

“Mành Tương phất phất gió đàn, 
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình”.  

Để nói về những mối tình đã tăng, hay giảm 
theo thời gian và qua những mức độ cực đại hay 
cực tiểu, ta có thể lấy mối tình của Thúc Sinh 
đối với nàng Kiều là người vợ thứ, và đối với 
Hoạn Thư là người vợ chính. Sau khi Thúc Sinh 
lấy Kiều làm vợ thứ, ăn ở được gần một năm, 
Kiều khuyên Thúc Sinh về thăm nhà để dò ý 
người vợ chính: 

“Phận bồ từ vẹn chữ tòng, 
Đổi thay nhạn, yến đã hòng đầy niên. 
Tin nhà, ngày một vắn tin, 
Mặn tình cát lũy, nhạt tình tao khang.” 
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Khi nói chim nhạn đến mùa thu, và chim én tới 
mùa  xuân, Nguyễn Du đã tả thời gian trôi qua, 
mà thực sự nói rằng đã gần trọn một năm trời. 
Như thế số gia của thời gian Δt đã có trị số 
dương. Trong khi đó số gia của tình cảm, gọi là 
Δx, của Thúc Sinh đối vói nàng Kiều thì lại mặn 
mà, vì tình cát lũy là tình với loài dây leo, thân 
phận nhờ vả, ý nói người vợ thứ; còn tình với 
ngưòi vợ chính là tình tao khang, là bỗng và 
cám, ý nói người chính thê, lấy nhau từ thuở hàn 
vi, thì lại nhạt dần. Vì vậy Δx của Thúc Sinh đối 
với Kiều có trị số dương, tình cảm tăng theo với 
thời gian và Δx của Thúc Sinh đối với Hoạn 
Thư có trị số âm, tình cảm đối vói người vợ 
chính đã giảm đi theo với thời gian. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Sau đó khi mẹ Hoạn Thư là Lại Bộ Thượng Thư 
phu nhân cho gia nhân đi bắt cóc Kiều nương, 
đốt nhà sau khi bỏ vào thây  người vô chủ, nên 
khi về tới, Thúc Sinh tưởng Kiều đã bị tai nạn 
hoả thiêu. Chàng than khóc và thương nhớ Kiều 
bội phần: 

“Lâm Truy từ thuở uyên bay, 
Buồng không thương kẻ tháng ngày chiếc 
thân. 
Mày ai trăng mới in ngần, 
Phấn thừa, hương cũ, bội phần xót xa.” 

Mấy câu này chứng tỏ rằng, qua với thời gian 
đang trôi đi, tình thương nhớ cũng tăng lên vòn 
vọt. Nhưng mối tình này của Thúc Sinh đối với 
Kiều, rồi sẽ giảm đi, sau khi qua một cực đại, 
cũng như tình của chàng đối với Hoạn Thư tuy 
đang lạnh nhạt, nhưng khi đã xuống đến mức độ 
thấp nhất rồi cũng sẽ lại tăng lên. Muốn chứng 

tỏ điều này ta đọc mấy câu viết tiếp của thi hào 
Nguyễn Du: 

“Sen tàn, cúc lại nở hoa, 
Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân. 
Tìm đâu cho thấy cố nhân? 
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương. 
Trạnh niềm nhớ cảnh gia hương, 
Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê.” 

Hai câu đầu tả cảnh ngày tháng dần dần qua đi, 
hết mùa hạ sen tàn lại tới mùa thu cúc nở khoe 
ánh vàng chói lọi. Rồi ngày ngắn đi trong những 
tháng đông, tiếp theo là mùa xuân trở lại. Đọc 
hai câu tiếp theo, ta thấy tình thương nhớ người 
xưa đang bớt dần dần. Độ dốc của tình yêu, Δx/ 
Δt có trị số âm. Vì chuyển từ dương sang âm 
phải qua trị số không và tình của Thúc Sinh với 
Kiều đã qua trị số cực đại. Ngoài ra, hai câu 
cuối cho thấy Thúc Sinh đã nhớ quê, tìm đường 
về thăm chính thê, mối tình của chàng với Hoạn 
Thư đã ấm lại. Một khi độ dốc của tình cảm đã 
chuyển từ âm sang dương, tình cảm tất nhiên đã 
qua mức độ thấp nhất trước đó rồi. 

Tôi muốn kết luận bài này với một điều thắc 
mắc trong thơ Kiều. Như ở trên tôi đã viết về 
mối tình tương tư của Kim Trọng với Thúy 
Kiều: 

“Sầu đong càng khắc càng đầy, 
Ba thu dồn lại một ngày, dài ghê” 

 Câu ở trên có bản chép là “càng lắc càng đầy”, 
ý nói sầu như hạt ngũ cốc đong bằng đấu, càng 
lắc thay vì vơi xuống lại càng tăng lên. Dù dùng 
chữ “lắc” hay chữ “khắc”, câu thứ nhất ám chỉ 
thời gian trôi đi, nghĩa là Δt có trị số dương và 
mối tình tăng lên, tức là Δx cũng có trị số 
dương. Như thế, tỷ số Δx/Δt có trị số dương và 
cho ta biết độ tăng theo với thời gian của mối 
tình. Câu thứ hai đều được các giáo sư Việt văn 
dẫn giải là dịch chữ trong Kinh Thi: “Nhất nhật 
bất kiến, như tam thu hề” là “một ngày không 
được nhìn thấy nhau thì tưởng như dài bằng ba 
năm”. Ông Vân Hạc Lê Văn Hòe, trong cuốn 
Truyện Kiều Chú Giải cũng đã nhận ra rằng câu 
của Nguyễn Du là câu dịch ngược lại vì thi hào 
đã viết là ba năm nay thu lại thành một ngày 
nghĩa là làm ngắn đi vào khoảng một ngàn lần. 
Ông Vân Hạc cho rằng vì thế mà câu dịch lại 
hay hơn nguyên tác 
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Thử đặt câu hỏi là làm sao làm ngắn thời gian 
mà cụ Nguyễn Du, một người văn võ song toàn, 
hiệu là Hồng Sơn Liệp Hộ, rất sáng suốt về khoa 
học, khi diễn tả tâm tình biến đổi theo thời gian 
ở những câu thơ khác, lại tự viết mâu thuẫn ở 
đây; làm ngắn mà lại thành dài ra. Suy luận thì 
ta có thể hiểu câu đó là thời gian đã thu gọn lại 
làm cho mối tình tăng lên vòn vọt. Nếu giữ 
nguyên gia số của tình mong nhớ Δx mà cho gia 
số của thời gian Δt thay vì 3 năm, nay là một 
ngày, thì mức độ tăng của tỷ số Δx/Δt sẽ lớn lên 
một ngàn lần, làm chi mà chàng Kim chẳng lân 
la tìm mọi cách để gặp lại Vương Thúy Kiều. 
Thi hào Nguyễn Du, trong bài thơ “Độc Tiểu 
Thanh Ký” đã viết hai câu kết 

“Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” 

dịch là: 

“Ba trăm năm lẻ nào hay biết, 
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?” 

Hai câu thơ của tác giả ngụ ý là không biết sau 
này có còn ai hiểu mình không. Cụ Nguyễn Du 
mất năm Minh Mệnh nguyên niên (1820), tới 
nay chưa tròn hai trăm năm. Giờ nếu con em 
chúng ta đọc không thông vần quốc ngữ thì câu 
viết của tác giả truyện Kiều sẽ thành câu tiên tri 
về đời sau. 

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh 

Thơ đố vui: 

CÁC LOẠI HOA 

1 Hoa gì báo hiệu mùa Xuân? 
2 Hoa gì mọc ở trong rừng anh ơi? 
3 Hoa gì biết nói biết cười? 
4 Hoa gì trông giống mặt người xinh sao? 
5 Hoa gì mọc ở trên cao? 
6 Hoa gì mọc ở bờ ao nhà nàng? 
7 Hoa gì mọc ở bên đàng? 
8 Hoa gì anh để tặng nàng làm duyên? 
9 Hoa gì anh phải trả tiền? 
10 Hoa gì anh biết của riêng học trò? 
11 Hoa gì dùng để ướp trà? 
12 Hoa gì trẻ mãi không già anh ơi? 
13 Hoa gì trông giống hoa hồng? 
14 Hoa gì như gấm như nhung mượt mà? 
15 Hoa gì Chúa của muôn hoa? 
16 Hoa gì màu tím đậm đà xinh thêm? 

17 Hoa gì chỉ nở về đêm? 
18 Hoa gì anh hái cho em gội đầu? 
19 Hoa gì ăn ghém với rau? 
20 Hoa gì mới nở mà sao vội tàn? 
21 Hoa gì ngủ dưới chân nàng? 
22 Hoa gì trôi nổi nhẹ nhàng êm ru? 
23 Hoa gì chỉ nở mùa Thu? 
24 Hoa gì đưa lối dẫn đường cho anh? 
25 Hoa gì làm thuốc cứu người? 
26 Hoa gì quý nhất trên đời người ta? 

Sài Gòn, Xuân Nhâm Thìn 2012 

Như Uyên 

(GS Lê Thị Hồng Mận) 

Giải đáp: 
1. Hoa mai, đào, mơ mận 2/Hoa lan, hoa dại 3/Hoa khôi, hoa hậu 4/Hoa soan 5/Hoa
cau, hoa dừa 6/Hoa súng 7/Hoa dại 8/Hoa tai 9/Hoa mua 

10/Hoa phượng 11/Hoa sen, hoa sói 12/Hoa nylon, hoa giả 13/Hoa tường vi 14/Hoa 
cẩm nhung 15/Hoa mẫu đơn 16/Hoa thạch thảo 17/Hoa quỳnh 18/Hoa bưởi, hoa 
chanh 19/Hoa súng, hoa so đũa 20/Hoa phù dung 21/Hoa trinh nữ 22/Hoa lục bình 
23/Hoa cúc 24/Hoa tiêu 25/Hoa hoè 26/ Hoa đồng tiền 

Văn Chương Nghệ Thuật 
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La nuit est noire 
Et tout est noir dans le noir la neige noire 
Ne bouge pas 

Ma nuit est blanche 
Dans l'obscurité quand crie le silence 
Je ne dors pas 

Je ne dors jamais 
La nuit mes yeux brillent si fort  
Jamais je ne dors 
Ils m'empêchent de dormir 

La nuit est noire  
Comme mon cœur et mes entrailles noires 
Regorgés de Son sang si précieux 

La nuit est d'un seul bloc 
Comme un mur d'obsidienne  
Sali de quelques poussières d'étoiles 

Et je la fends 
Feulant exultant ronronnant 
Mon corps si dur si résistant 
Tout revigoré de Son sang 
La traverse comme un éclair 
Et l'air
Derrière
Moi 

Siffle 
Soudain 
Mon conducteur 
Appuie sur l'accélérateur 
Et je fonce 
Mon moteur  
Mes 80 CV  
A 120 à l'heure 

La nuit est noire 
Comme le sang que je suce  
Qu'on appelle aussi l'Or Noir 

Le sang de la Terre sucé  Par 
des foreuses de fer 
Son sang noir et pour 
l'extraire Et le boire et le 
recracher Tant de terres tant 
de mers Tant de poissons  
De mammifères 
Ont 
Eté 
Tués 

La Terre meurt la Terre crie 
Seule au beau milieu de la nuit 
Et mon conducteur me nourrit 

Et le vampire 
C'est qui  
Moi 
Ou lui ? 

Nghiêm Trang Anh - 2011
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Quỉ hút máu 

Đêm tối đen 
Và tất cả đều đen 
Trong đêm đen 
Tuyết đen không động đậy. 

Tôi thức trắng đêm 
Trong bóng tối đen 
Hoàn toàn lặng êm 
Khi tôi thao thức 

Không bao giờ tôi ngủ 
Trong đêm tối mắt tôi sáng oắc. 
Tôi không ngủ bao giờ : 
Họ không cho tôi ngủ. 

Đêm tối đen 
Tim lòng tôi cũng đen 
Đầy ấp máu 
Rất quí báu. 

Đêm tối đen 
Thành một khối đen 
Như bức tường đá đen 
Điểm một vài bụi sao. 

Và tôi đánh tan khối đen 
Kêu gào phấn khơỉ bằng lòng 
Chân cứng-cáp đâỳ nhựa sống 
Như tia chóp xuyên màn đêm. 

Thình lình 
Người lái tôi tăng tốc độ 
Và máy tám mươi ngựa của tôi 
Phóng tới trăm hai mươi cây số giờ. 

Đêm tối đen 
Như máu đen tôi hút 
Người đời cũng gọi Vàng Đen 
Thứ Vàng Đen do máy sắt hút. 

Muốn hút được thứ Vàng Đen ấy 
Biết bao nhiêu biển rộng sông dài 
Biết bao nhiêu của cải đất đai 
Một mai tàn phá.  

Muốn hút được thứ Vàng Đen ấy 
Biết bao nhiêu chim cá phơi thây 
Biết bao nhiêu bông trái cỏ cây 
Từ đây tiêu diệt. 

Đất chết đất hét lên 
Cô đơn trong đêm đen 
Và người lái tôi 
Nuôi dưỡng tôi 

Quỉ hút máu là người lái tôi 
Hay là tôi ? 

GS Nghiêm Phú Phi phỏng dịch 
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      PAULO COELHO (1947- ) 

   Ảnh và tư liệu: từ WikiPedia 

aulo Coelho, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil, sinh tại thành phố Rio de Janeiro. 
Từ thuở thiếu thời, Paul Coelho đã muốn trở thành nhà văn. Nhưng theo ước muốn của cha mẹ, 

ông ghi danh vào trường Luật rồi bỏ trường Luật một năm sau đó. Ông từng sống như một hippie với 
nỗi ám ảnh về những vấn đề tâm linh. Ông đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và tìm hiểu về những tôn 
giáo phương Đông… Sau đó trở về Brazil ông sáng tác ca khúc cùng với những nhạc sĩ tên tuổi của 
Brazil như Elis Regina, Rita Lee và Paul Seixas. Ông còn là một đạo diễn, một diễn viên, một nhà 
báo trước khi dấn thân trọn vẹn vào con đường văn chương. 

Tác phẩm thành công vang dội của ông là The Alchemist (Nhà Giả Kim) được dịch ra 71 thứ tiếng, 
trong đó có tiếng Việt, và bán ra hơn 65 triệu bản, trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử; 
điều đó chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng của ông trên toàn cầu. 
Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá toàn cầu như giải Crystal Award của Diễn Đàn Kinh 
Tế Thế Giới, giải Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur của Pháp, giải Bambi 2001 
Award của Đức và nhiều giải thưởng khác. 

* 
*           * 

ĐÁM MÂY VÀ CỒN CÁT 
PAULO COELHO 

Người dịch: Giáo Sư Cao Thu Cúc 

“Như mọi người đều biết, đời sống của một 
đám mây rất bận rộn và rất ngắn ngủi.” nhà văn 
Bruno Ferero đã viết như vậy, và đây là một câu 
chuyện liên quan đến câu nói đó: 

Một đám mây trẻ được sinh ra giữa một cơn bão 
lớn trên biển Địa Trung Hải, nhưng cậu ta thậm 
chí không có đủ  thì giờ để lớn lên tại đó vì một 
cơn gió mạnh đã thổi tất cả những đám mây trôi 
dạt về phía Châu Phi. 
Ngay khi những đám mây đó trôi đến lục địa thì 
thời tiết thay đổi: mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên 
bầu trời, những bãi cát vàng của sa mạc Sahara 
đang nằm phơi mình bên dưới. Bởi vì ở sa mạc 
trời hầu như không bao giờ mưa, cơn gió tiếp 

tục đẩy những đám mây về phía những khu 
rừng ở miền nam. 

Trong lúc đó, như thường xảy ra với những 
người trẻ tuổi nữa, đám mây trẻ quyết định rời 
bỏ cha mẹ và những người bạn lớn tuổi để đi 
khám phá thế giới. Ngọn gió kêu lên: 

- “Cậu đang làm gì thế? Sa mạc ở đâu cũng thế 
cả. Cứ nhập bọn với những đám mây khác để đi 
đến Trung Phi nơi có những rặng núi và những 
rừng cây đáng kinh ngạc!” 

Nhưng đám mây trẻ, bản chất là một kẻ nổi 
loạn, từ chối không vâng lời, và từ từ hạ xuống 
cho đến khi cậu tìm được một cơn gió nhẹ 

P 
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nhàng hào phóng cho phép cậu bay lửng lơ trên 
những bãi cát vàng. 
Sau khi lượn lờ tới lui nhiều lần, cậu chú ý thấy 
một trong những cồn cát đó đang mỉm cười với 
cậu. Cậu thấy cồn cát đó cũng trẻ, vừa mới 
được tạo thành do một cơn gió chỉ mới thổi qua. 
Ngay tại đó và vào lúc đó cậu yêu ngay mái tóc 
vàng của cô nàng. Cậu nói:  
- “Chào buổi sáng. Cuộc sống ở dưới đó như thế 
nào. 
- “Tôi bầu bạn với những cồn cát khác, với mặt 
trời với gió, và với những đoàn lữ hành thỉnh 
thoảng đi ngang qua đây. Đôi khi trời thực rất 
nóng, nhưng vẫn chịu đựng được. Thế cuộc 
sống trên đó như thế nào?” 
- “Chúng tôi cũng có mặt trời và gió, nhưng có 
điều tốt là tôi có thể đi du lịch khắp bầu trời và 
nhìn thấy nhiều thứ hơn.” 
Cồn cát nói: 
- “Với tôi, đời sống rất ngắn. Khi cơn gió từ 
những cánh rừng trở về tôi sẽ biến mất.” 
- “Và điều đó có làm cho bạn buồn không?” 
- “Nó làm cho tôi cảm thấy rằng cuộc sống của 
tôi không có mục đích.” 
- “Tôi cũng cảm thấy giống như vây. Ngay khi 
một cơn gió khác thổi đến, tôi sẽ bay về phương 
nam và sẽ biến thành mưa, nhưng đó là định 
mệnh của tôi.” 
Cồn cát ngập ngừng một lúc rồi nói: 
-“Bạn có biết rằng ở đây trong sa mạc này 
chúng tôi gọi mưa là Thiên Đường không?” 
Đám mây hãnh diện: 
- “Thế mà tôi đã không biết là tôi có thể quan 
trọng đến như vậy.” 
- “Tôi đã từng nghe những cồn cát lớn tuổi kể 
những câu chuyện về mưa. Họ nói rằng , sau 
cơn mưa tất cả chúng tôi đều được bao phủ bởi 
cỏ xanh và nhiều bông hoa. Nhưng tôi sẽ không 

bao giờ có kinh nghiệm đó, bởi vì ở sa mạc trời 
mưa rất hiếm hoi.” 
Giờ đến phiên đám mây ngập ngừng. Rồi cậu ta 
cười một cách cởi mở: 
-“ Nếu bạn muốn tôi có thể mưa lên người bạn 
bây giờ. Tôi biết tôi chỉ vừa mới đến đây, 
nhưng tôi yêu bạn và muốn ở lại đây mãi mãi.” 
Cồn cát nói: 
- “Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ở trên bầu 
trời, tôi cũng đã yêu bạn, nhưng nếu bạn chuyển 
mái tóc trắng đáng yêu của bạn thành mưa, bạn 
sẽ chết. 
Đám mây đáp: 
- “Tình yêu không bao giờ chết. Nó được 
chuyển hoá và hơn nữa, tôi muốn cho bạn thấy 
Thiên Đường là như thế nào.” 

Và cậu ta bắt đầu ve vuốt cồn cát bằng những 
hạt mưa nhỏ. Bằng cách đó chúng có thể ở cùng 
với nhau lâu hơn, cho đến khi một cầu vồng 
xuất hiện. 
Ngày hôm sau, cồn cát nhỏ được phủ đầy hoa. 
Những đám mây khác khi bay ngang qua đây để 
tiến thẳng về Phi Châu, nghĩ rằng đây hẳn là 
một phần của khu rừng chúng đang tìm kiếm và 
rải xuống nhiều mưa hơn nữa. Hai mươi năm 
sau, cồn cát đã biến thành một ốc đảo và che 
mát khách du lịch bằng những tàng cây của nó. 

Và tất cả chỉ vì, có một ngày, một đám mây đã 
yêu và không ngại dâng hiến cuộc đời mình cho 
tình yêu ấy. 

Dịch từ The Cloud and The Sand Dune, tác 
phẩm Like The Flowing River của Paulo 
Coelho, bản dịch tiếng Anh của Margaret Jull 
Costa, nxb Madison Park Press, NY, 2006
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Những Biến Đổi Trong Văn Hóa Việt Nam 
Giáo Sư Nguyễn Thanh-Liêm. 

Tác phẩm Kỷ Niệm về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm 
Nhà văn Hóa Giáo Dục Nhân Bản Việt Nam.  

Bài lược trích dành riêng cho Đặc San Trăm Năm Áo Tím - Gia Long 

Văn h
ói đến văn hóa Việt Nam ta nghĩ ngay đến
nền văn hóa từ thuở xa xưa đến giờ và từ 
Nam Quan đến Cà Mau, với những đặc 

tính gắn liền với con người và xã hội Việt Nam. 
Nó bao gồm tiếng Việt, tư tưởng, tín ngưỡng, 

quần áo thức 

óa cổ truyền Việt Nam 

Văn Chương Nghệ Thụật 

ăn, v.v… và 
thường được 
đồng hóa với 
văn hóa cổ 
truyền hay 
truyền thống 
văn hóa Việt 
Nam. H ầu hết 
người Việt đều 
nghĩ r ằng nó là 
của chung và do 
tổ tiên ta dựng 
nên từ h ơn bốn 
ngàn năm qua. 

 văn minh Âu Tây hồi thế kỷ thứ 
IX-XX .  

à 
ôi; như tục xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng.  

 đô hộ của 

gian, theo môi trường sinh sống, từ thức ăn, 

Văn hóa biến đổi 
Những người thiết tha đến văn hóa Việt Nam, 
muốn làm cái gì tốt đẹp cho văn hóa nước nhà 
thường nghĩ đến một mặt bảo tồn nền văn hóa 
cổ truyền của dân tộc, mặt khác phát huy, tân 
tiến hóa nền văn hóa đó để xây dựng một nền 
văn hóa mới. Khi nói đến bảo tồn, phát huy hay 
tân tiến hóa là nói đến sự biến đổi của văn hóa. 
Không có nền văn hóa nào có thể giữ nguyên 
trạng thái của nó từ buổi ban đầu cho đến bây 
giờ dù người ta có cố bảo tồn duy trì nó mãi. 
Những công trình nghiên cứu về văn hóa của 
các nhà văn hóa nhân loại học (cultural 
anthropology) cho thấy không có nền văn hóa 
nào giữ được nguyên vẹn đặc thù của nó. Bất cứ 
nền văn hóa nào, dù trong những xã hội đóng 
kín không tiếp xúc với bên ngoài, vẫn ít nhiều 
thay đổi theo thời gian. Tốc độ biến đổi có thể 
từ rất nhanh, đến nhanh, hay chậm và rất chậm, 
tùy theo hoàn cảnh và từng trường hợp. Phần 
nhiều các nền văn hóa đều thay đổi rất chậm 
nếu không có những va chạm hay xung đột lớn 

lao như sự va chạm hay xung đột giữa văn hóa 
Á Đông và
X

Sự biến đổi trong văn hóa Việt Nam 
Từ trước thời Bắc Thuộc cho đến thế kỷ XX 
nền văn hóa Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo 
thời gian. Một số những tập tục xưa được ghi 
chép trong sách sử bây giờ không còn tồn tại, 
hoặc chỉ còn sót lại ở một ít vùng quê xa xôi m
th

Ngược lại có 
những thói quen 
mới chỉ xuất hiện 
gần đây như thói 
quen uống cà phê 
buổi sáng hay bắt 
tay khi chào nhau. 
Tư tưởng, khoa 
học, kỹ thuật thay 
đổi nhiều từ khi 
có sự
người Pháp hồi 
cuối thế kỷ thứ 
XIX 
Trong quá trình 
bành trướng lãnh 

thổ từ Miền Bắc vào Miền Nam nền văn hóa 
Việt Nam cũng có nhiều thay đổi theo không 

 N
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ư 
ng, v.v.. 

Về thức ăn chẳng hạn. Người Bắc có bún chả, 
người Nam thì có bún thịt nướng, tuy cả hai thứ 
đều dùng những mẫu số chung là bún, thịt 
nướng, rau sống và nước mắm, chỉ khác ở phần 
sắp xếp trình bày. Người Bắc để chung thịt 
nướng vào trong chén với nước mắm, bún với 
rau thì để riêng cho  khách tùy nghi. Người 
Nam để chung tất cả  các thứ vào trong cái tô 
với một chén nướcmắm để riêng để thực khách .  
    

n, thầy 
úa, thầy Trụ, cụ Sến) ăn mặc theo Tây. 

phát âm những nguyên âm a như ơ, và ơ như 
. 

t chèo, hát quan họ 

c được trọn vẹn cái hay, cái thích thú 
ong đó.  

, 
hông cổng làng, không lũy tre làm ranh giới.  

quần áo, đến cách phát âm tiếng Việt, làng mạc, 
tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật, tâm lý, t
tưở

Cách ăn mặc cũng thay đổi: từ chiếc áo tứ thân 
của người Bắc đến chiếc áo bà ba của người 
Nam. Đàn ông miền Nam ăn mặc theo Tây sớm 
hơn. Hồi thập niên 1950 ở Đại Học Văn Khoa 
và Cao Đẳng Sư Phạm Sàigòn người ta thấy 
mấy cụ giáo sư Cử hay Tú miền Bắc vào (cụ 
Bình, cụ Nghinh, cụ Quỳnh, cụ Chiểu, trừ cụ 
Nghè Giác) mặc áo dài khăn đóng đi dạy còn 
các giáo sư lớn tuổi miền Nam (thầy Tấ
L

Về phương diện ngôn ngữ, tuy cả ba miền đều 
sử dụng một thứ tiếng chung, nhưng ngoài các 
ngữ vựng thông dụng cho cả ba miền còn có 
những tiếng địa phương đặc biệt chỉ xài cho 
một vùng nào đó. Củ sắn của người Bắc là củ 
khoai mì của người Nam. Cũng có khi cùng một 
từ nhưng nghĩa lại khác nhau. Cái “hòm” đối 
với người miền Nam là cái hàng để liệm người 
chết còn người Bắc, “hòm” nghĩa của cái rương 
của người Nam. Khác biệt rõ nhất là cách phát 
âm tiếng Việt của mỗi địa phương. Người miền 
Bắc phát âm đủ cả năm dấu, phân biệt được rõ 
ràng dấu hỏi và dấu ngã, phân biệt được phụ âm 
t và c ở cuối chữ (như phút và phúc), nhưng lại 
không phân biệt được hai phụ âm tr và ch (trân 
châu và chân trâu). Phần đông người miền Nam 
đều phân biệt các phụ âm tr và ch nhưng không 
phân biệt hỏi ngã và các phụ âm t và c ở cuối 
chữ. Người Huế phát âm các dấu hỏi dấu ngã 
như dấu nặng. Người Quảng Nam, Quảng Ngãi 
thì 
ô

Trên phương diện tôn giáo, tín ngưỡng, mặc dù 
hầu hết người Việt Nam đều chịu ảnh hưởng 
của tam giáo; xem thờ cúng tổ tiên như một 
đạo. Miền Nam ngoài căn bản tín ngưỡng đó 

còn có thêm những tôn giáo khác như Cao Đài, 
Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo. Với 
nghệ thuật thì tuồng cải lương và câu vọng cổ là 
đặc biệt của người Nam. Há
chỉ có người Bắc mới biết.  
Tiểu thuyết (như của Hồ Biểu Chánh); nói 
chung văn chương miền Nam, có sắc thái đặc 
biệt của người Nam mà chỉ những người sanh 
trưởng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mới 
thưởng thứ
tr

Tổ chức làng xã trong Nam cũng không giống 
xã thôn ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc các xã thường 
được bao bọc bởi lũy tre xanh với một cái cổng  
vào làng. Các làng cách biệt với nhau bằng 
những ranh giới dễ nhận biết. Vùng đồng bằng 
sông Cửu Long làng này tiếp nối vơi làng khác
k

Chỉ có người ở tại địa phương mới biết được 
đâu là ranh giới. Tổ chức hành chánh địa 
phương cũng khác miền Bắc. Ở Bắc mỗi làng, 
dưới thời Pháp thuộc có ban hội tề gồm hương 
quan và chánh lục bộ lo về cai trị, hành chánh. 
Ngoài ra còn có các vị bồi, bái, kề hiền… là 
những người lớn tuổi có uy tín trong làng, giữ 

tùy nghi chan vào
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ổ chức xã hội Việt Nam đều 
ó nhiều biến đổi.  

ạ hơn là khép kín để duy trì những cái đã 
ó. 

ất ít tính chất cổ 
uyền của nền văn hóa gốc. 

vai trò như cố vấn nhất là trong những việc tế tự 
lễ nghi. Ở miền Nam thời Pháp thuộc có những 
chức vụ không có ở miền Bắc như, Cai Tổng, 
Hội Đồng. Tóm lại từ châu thổ sông Hồng Hà 
đến châu thổ sông Cửu Long lối sống của người 
dân Việt cũng như t
c

Điều kiện cần để có biến đổi 
Tại sao có những biến đổi như vậy? Môi trường 
sinh sống mới và sự tiếp xúc với những nền văn 
hóa khác là những điều kiện cần đưa đến những 
biến đổi. Từ khi Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa 
xây dựng nên Đàng Trong thì bắt đầu có một 
nhánh văn hóa Việt biến dạng dần dần trở thành 
một chi nhánh văn hóa (subculture) có phần 
khác biệt với văn hóa cổ truyền ở miền Bắc. Sự 
đứt liên hệ chính trị giữa Đàng Trong (Chúa 
Nguyễn) và Đàng Ngoài (Chúa Trịnh), sự phân 
tranh Nam Bắc, chia đôi lãnh thổ là cơ hội để 
tạo nên một chi nhánh văn hóa mới. Đến thế kỷ 
17 khi họ Nguyễn chiếm hết miền Trung, một 
số người vào miền Nam khẩn hoang lập ấp xây 
dựng miền Nam thì một chi nhánh văn hóa khác 
nữa lại thành hình. Chi nhánh văn hóa mới này 
lại càng cách biệt với văn hóa gốc ở miền Bắc 
hơn nữa. Địa lý và môi trường sinh sống khác 
với những vùng đất đai chật hẹp khô cằn nằm 
giữa núi non và ven biển, miền Nam là cả một 
miền đất hoang mênh mông, chằng chịt sông 
rạch với không biết là bao nhiêu cá tôm rau cỏ 
cây trái. Đất đai rất phì nhiêu do phù sa mang 
lại. Khẩn hoang lập nghiệp tuy có cực nhọc 
nhưng kết quả thu lượm khả quan, đời sống tự 
nhiên ung dung thoải mái. Vùng mới lập này 
tuy có ít nhiều liên hệ với Chúa Nguyễn nhưng 
triều đình ở xa, tổ chức cai trị ít chịu ảnh hưởng 
triều đình Huế, thêm vào đó còn có những biến 
đổi chính trị làm thay ngôi đổi chủ nhiều lần 
nên có nhiều tự do địa phương. Đời sống dễ dãi, 
thừa thải về vật chất và tự do về tinh thần đã 
không bắt buộc người dân Việt ở đây phải theo 
đúng phong tục tập quán đã được mang vào 
Đàng Trong từ mấy thế kỷ trước. Sự lỏng lẻo 
của khuôn phép qua nhiều thế hệ đã tạo nên một 
nếp sống mới phóng khoáng, với tâm hồn chân 
thật, chất phác, mở rộng để đón nhận những cái 
mới l
c

Ngoài ra trong quá trình mở rộng đất đai về 
phương Nam, chi nhánh văn hóa Đàng Trong 
phải tiếp xúc va chạm với những văn hóa khác 

tạo nên điều kiện cần cho sự biến đổi. Từ sự 
tiếp xúc đó sẽ có những thích nghi với nhau, 
vay mượn lẫn nhau ít nhiều từ tập quán, kỹ 
thuật, đến tín ngưỡng và nghệ thuật. Từ thế kỷ 
17 người Đàng Trong đã gần gũi với văn hóa 
Chiêm Thành, đã nhìn thấy và hiểu biết lối sống 
của người Chàm. Sang thế kỷ 18 người Việt khi 
bành trướng lãnh thổ về miền Nam lại có dịp 
sống cạnh người Miên và người Trung Hoa 
(Minh Hương, Triều Châu). Gần đây hơn, từ thế 
kỷ 19 người Miền Nam lại có dịp biết đến đạo 
Thiên Chúa và văn minh Tây Phương do người 
Pháp mang đến. Có thể nói miền Nam cũng na 
ná như xứ Mỹ, nó là một xã hội mới thành hình 
với nhiều chủng tộc sống lẫn lộn trong đó. Với 
một nền văn hóa ít nhiều pha trộn đủ thứ, nó 
cũng như cái ‘melting pot’ hay cái ‘salad bowl’ 
của Việt Nam. Nó mang r
tr

Điều kiện đủ để có biến đổi 
Sự gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nền văn hóa chỉ là 
điều kiện cần chớ không phải là điều kiện đủ để 
cho sự vay mượn, học hỏi xảy ra. Trường hợp 
bốn bộ lạc lân cận trên vùng Nilgiri (Ấn Độ) 
chẳng hạn, cho thấy tuy có tiếp xúc văn hóa với 
nhau nhưng bốn bộ lạc này không hề vay mượn 
tí nào trong lối sống của họ. Các nhà văn hóa 
nhân loại học gọi trường hợp trên là ‘kinh tế, xã 
hội cộng sinh’ (economic and social symbiosis) 
nghĩa là cùng sống với nhau về phương diện xã 
hội và kinh tế nhưng không vay mượn hay thích 
nghi với nhau về văn hóa (acculturation). Điều 
kiện đủ để đưa đến vay mượn và thích nghi văn 
hóa là sự có mặt của những yếu tố sau đây: 
1) tinh thần khai phóng của người vay mượn, 2)
sự tự do chấp nhận cái mới lạ của người vay 
mượn, và 3) sự lợi ích của những gì được vay 
mượn học hỏi. Văn hóa không thay đổi nếu con 
người không có tinh thần cởi mở, không chấp 
nhận những cái mới lạ của văn hóa khác. Mặt 
khác dù có chấp nhận cái mới lạ của văn hóa 
khác nhưng không có tự do để học hỏi, thực 
hiện thì văn hóa cũng không có cơ hội thay đổi. 
Có thể vì luật lệ cứng rắn của quốc gia, tính 
khắt khe của phong tục tập quán mà người ta 
không có đủ tự do để học hỏi và thực hiện điều 
mới lạ. Sau hết người ta chỉ học hỏi vay mượn 
khi nào điều đó đáp ứng được nhu cầu của 
người ta. Đây không phải là những đòi hỏi ở hạ 
tầng sinh lý (primary drives) như đói, khát, làm 
tình … mà là những thôi thúc ở giai tầng cao 
hơn (secondary drives) như phẩm chất và sự 
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Văn Chương Nghệ Thụật 

 thần 
hư tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật, v.v.. 

 ứng với môi trường: sinh tồn và tiến 
óa 

hương Nam đã có đủ những điều kiện ghi trên. 

iện 
ần yếu để nền văn hóa sinh tồn và tiến hóa. 

óc nào? 

i hiên 

uên 

iêu khê sầu 

u quên bờ 

Có ai ngồi nhớ giấ ơ ...đã tàn..

Hột Sen GL75

Ý Kiến để kết thúc tiện lợi của đồ ăn thức uống, hay của loại đồ 
dùng nào đó, cao hơn nữa là nhu cầu tinh
n Những ai tha thiết với nền văn hóa nước nhà 

cần phải nhìn thấy sự khác biệt giữa những chi 
nhánh văn hóa và những lý do đưa đến sự khác 
biệt đó. Nhận biết như vậy không phải để cổ võ 
cho sự chia rẽ hay gây kỳ thị địa phương mà để 
có thể đi đến tinh thần đa nguyên đa văn hóa 
(cultural pluralism). Tinh thần này đòi hỏi 
người ta phải thấy và chấp nhận sự khác biệt 
giữa các nền văn hóa hay giữa các chi nhánh 
văn hóa với nhau. Từ sự chấp nhận đó ta mới có 
thể hiểu nhau và cộng tác với nhau lâu dài, hữu 
hiệu được. Ngược lại nếu phủ nhận sự khác biệt 
để đi đến cái nhìn thiên lệch, cho rằng văn hóa 
mình là tốt nhất thì khó tránh được hậu quả tai 
hại là sẽ rơi vào chủ nghĩa ‘chủng tộc độc tôn’ 
(ethnocentrism) và tinh thần kỳ thị chủng tộc. 
Sự đoàn kết quốc gia và sự thống nhất ý chí để 
làm một việc lớn nào cũng phải dựa trên tinh 
thần đa nguyên, đa văn hóa. Phải khởi sự bằng 
sự chấp nhận sự khác biệt trước rồi mới có thể 
đi đến những cuộc đối thoại thông cảm xây 
dựng có hiệu quả thật sự. Hơn nữa, muốn dân 
tộc tiến bộ, muốn hiện đại hóa xã hội, phải biết 
rõ những điều kiện cần và đủ để làm cho văn 
hóa biến đổi theo chiều hướng tiến bộ chung 
của nhân loại. Đó là những điều kiện đã đưa xã 
hội miền Nam đến chỗ giàu có và dân Miền 
Nam đến chỗ thịnh vượng, hạnh phúc. 

Thích
h

Phải hội đủ những điều kiện trên thì văn hóa 
mới có thể thay đổi được. Người Việt Nam ở 
P

Họ có tinh thần rộng rãi khai phóng, không mù 
quáng tôn sùng cổ nhân, không khép kín, bế 
quan tỏa cảng. Họ có ít nhiều tự do, ít bị ràng 
buộc bởi luật lệ cứng rắn của triều đình hay tập 
quán khắc khe của xã hội. Điều kiện cần và đủ 
cả có thì tất nhiên ở vùng đất mới này văn hóa 
phải thay đổi. Có thể nói người Việt Nam có 
một nền văn hóa chung (general culture) là văn 
hóa Việt Nam (Vietnamese Culture), và dưới 
nền văn hóa chung đó có những chi nhánh văn 
hóa (subculture) như chi nhánh văn hóa sông 
Hồng, chi nhánh văn hóa miền Trung, chi nhánh 
văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các 
chi nhánh văn hóa có cùng một số đặc tính, 
cùng mẫu số chung, nhưng trên mẫu số chung 
đó vẫn có những nét khác biệt của mỗi vùng. 
Khác biệt đó là do những biến đổi tự nhiên của 
văn hóa Việt Nam qua bao thế hệ và qua quá 
trình bành trướng lãnh thổ, tiếp xúc với nhiều 
nền văn hóa khác. Biến đổi để thích ứng với 
môi trường và hoàn cảnh mới, đó là điều k Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm 
c

Giọt mưa cuối phố

Giọt mưa cuối phố chao nghiêng 
Nổi buồn em cất giữ riêng g
Khi không trời đổ mưa rào 
Đem sầu nhân thế đổ ào má
Mịt mù mây xám ưu phiền 
Đi tìm sách vở thánh hiền dạy q
Thánh nhân chắc chả biết yêu 
Cho nên muôn thưở tình nh
Mưa dồn nước lũ về đâu? 
Có giòng sông nhỏ đi lâ
Trời làm mưa rất thờ ơ 

c m . 
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Tôi yêu Sydney như yêu người tình, một
người bạn đường quấn quýt đã gần 40 
năm.  

Ngày xưa, khi tôi mới đến, Sydney như một 
cậu nhà quê lên tỉnh, dân Sydney mộc mạc 
hiền lành, thành thật và rộng lượng, cá tính 
của những người lớn lên với nhiều ưu đãi. 
Sau này khi kinh tế khó khăn, khi phải cạnh 
tranh nhiều với thế giới, thì dân Sydney có 
phần hung hăng hơn, nhưng không bao giờ 
mất đi sự rộng lượng của tâm hồn. 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Kể về vẻ đẹp bên ngoài, Sydney đã nổi 
tiếng xưa nay về những cảnh thiên nhiên 
phong phú. Những hôm đi làm về, trên xe 
lửa qua cầu Harbour vào lúc nắng chiều 
xuống, làm sáng lên những vùng vịnh 
chung quanh với đủ sắc mầu, tôi thấy như 
đi lạc vào một bức tranh đang vẽ. 

Ngày còn là sinh viên đại học, mùa hè là 
mùa chúng tôi dầm mình trong biển Bondi, 
Coogee, Bronte, Clovelly, Maroubra … Cát 
biển Sydney không trắng xóa như nhũng 
vùng biển khác, như biển Hyam ở miền 
nam tiểu bang NSW là nơi có cát trắng nhất 
thế giới, hoặc biển White Haven trên miền 
bắc Úc, nhưng sóng biển lớn đủ để lướt 
sóng, cát biển trắng đủ để khoe những thân 
hình nâu dòn của tuổi mới lớn.  
Sau này, khi tôi đi du lịch và thăm quan 
những bãi biển nổi tiếng trên thế giới, biển 
Sydney vẫn là nơi tôi yêu thích nhất.  

Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi một vòng 
thăm các bãi biển nổi tiếng của Sydney, 
những bãi biển tôi đã đi qua trong thời sinh 
viên nhé. 

Từ trung tâm thành phố, chỉ cần đáp một 
chuyến xe buýt là tới được bãi biển Bondi. 
Bondi beach rất nổi tiếng với nước biển  

trong xanh, sóng to nên thu hút được rất 
đông du khách cũng như dân địa phương 
đến chơi môn thể thao lướt sóng. Những 
quán cà phê, nhà hàng dọc bờ biển lúc nào 
cũng đầy cả du khách. 

Có thể đi bộ dọc theo bờ biển từ Bondi tới 
Bronte và Tamarama, đây là quãng đường 
đi bộ mà tôi thích nhất, vì rất dễ đi và lại 
thấy được tất cả những vẻ đẹp của biển 
Sydney. Đi xa hơn dọc theo bờ biển, sẽ 
thấy cảng Clovelly và vịnh Gordon, nhìn 
tương tự như ở Địa Trung Hải, bãi biển 
Coogee yên bình với những người đi chơi 
cuốc bộ và Maroubra với những con sóng 
khổng lồ thích hợp cho những người thích 
lướt sóng. 
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Văn Chương Nghệ Thuật  

Phía đông Sydney là Vịnh Watsons, làng 
chài lâu đời nhất của Úc , tại đây có những 
nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Sydney. Từ 
đây có thể đi bộ đến bãi biển Tasman, qua 
những ngọn hải đăng và The Gap rồi bơi ở 
những vịnh nhỏ vắng người.    

Để thăm phía bắc của cảng, hãy lên một 
chiếc phà hay Jetcat để tới Manly, đây là 
địa điểm yêu thích của những du khách tới 
thăm Sydney. Đường đi bộ từ Manly đến 
cầu Spit là một trong những con đường tôi 
thường đi với nhóm bạn, một bên là cây lá, 
một bên là biển trong văn vắt. Manly cũng 
có những cửa hàng tuyệt vời và những địa 
điểm ăn uống với khung cảnh đưa các thực 
khách đi vòng quanh thế giới.   

Từ Manly, xe bus địa phương đưa du 
khách tới các bãi biển ở phía nam của Curl 
Curl, Dee Why, Narrabeen, Mona Vale, 
Newport và Avalon – tất cả đều nổi tiếng vì 
nếp sống thoải mái của dân địa phương và 
các con sóng lớn. 

Cuối cùng bạn sẽ đến Palm beach, một bãi 
biển với cát vàng trải dài và đẹp, dẫn tới 
khu đánh gôn. Bãi Biển Palm là nơi nghỉ 
mát được ưa chuộng bởi những dân 
thượng lưu của Sydney, vì vậy đi dọc biển 
này bạn sẽ thấy những ngôi biệt thự  rất 
đẹp. 

Ngoài biển, Sydney còn nổi tiếng với Opera 
House, Sydney Habour Bridge; hai biểu 
tượng đặc trưng của thành phố. 

Operara House có kiến trúc  hình con sò 
(nên đôi khi được gọi nhà hát con sò), hay 
những cánh buồm no gió ra khơi. Tọa lạc 
tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, 
gần với Sydney Habour Bridge, cây cầu 
treo bắc ngang Sydney Habour, có hình 

dáng giống như cái mắc áo nên còn có tên 
gọi là The Coathanger. 

Đây là hai công trình kiến trúc độc đáo của 
Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, thu 
hút nhiều du khách đếm thăm. 

Bên cạnh nhà hát Opera là vườn thực vật 
hoàng gia Sydney (Sydney Royal Botanical 
Garden), một trong những công viên đẹp 
nhất ở Úc, không phải chỉ vì những cây, 
hoa và hồ nước, mà vì phong cảnh xung 
quanh vườn: Sydney Habour. 

Nếu bạn muốn đến xem Sydney vào những 
ngày đẹp nhất, thì không thể nào bỏ qua 
mùa hoa phượng tím, những ngày cuối 
tháng 10, đầu tháng 11. Cái nắng hanh của 
ngày cuối xuân, đầu hè, làm hoa phượng 
tím nở rộ một khung trời, lác đác thêm vài 
khóm hoa giấy đỏ, được lồng trong biển 
xanh biêng biếc, là lúc Sydney rực rỡ nhất. 
Đó là những ngày tôi đeo ba lô vào, đi bộ 
quanh hết những con đường đầy hoa tím.  

Giới thiệu Sydney với các bạn thì phải nhắc 
đến Cộng đồng người Việt ở đây. Khi tôi 
đặt chân tới Sydney, số người Việt lúc bấy 
giờ không quá 200, chỉ là những sinh viên 
du học cộng với một số rất nhỏ những phụ 
nữ theo chồng lính Úc về nước. 

265



Ngày ấy, thức ăn Việt Nam chưa được biết 
tới. Những vật liệu, rau trái để nấu món Việt 
không bán trên thị trường.  

Văn Chương Nghệ Thuật  

 trị gia 
.và trong nhiều lãnh vực khác nữa. 

ững 
ón ăn đặc sản Việt Nam 

ẽ suốt cả cuộc đời còn lại 
ủa tôi nữa 

Nam Hàn GL74 

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

ay not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside 

Sau 30/4/75, một vài nhóm nhỏ thuyền 
nhân Việt Nam tìm đường đến thẳng 
Darwin, phía Bắc Úc. Sau đó làn sóng 
người Việt Nam đi tìm tự do ngày càng 
đông, chính phủ Úc đã dang tay đón  nhận 
một số lớn dân tị nạn Việt Nam từ các trại ở 
Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân...vào 
định cư tại Úc. 

Sydney là thành phố lớn nhất, với khí hậu 
ôn hòa và nhiều cơ hội để tìm việc, nên 
được nhiều người Việt tị nạn chọn làm quê 
hương thứ hai. Ngày nay, số người Việt ở 
Sydney đã lên khoảng 150,000. Một số lớn 
tập trung ở những vùng ngoại ô tây nam, 
lớn nhất là ở Cabramatta, sau đó là 
Bankstown.  

Thập niên 80 và 90 là điểm đen trong lịch 
sử của người Việt ở Sydney. Thiếu sự 
hướng dẫn và sống trong những mặc cảm, 
khác biệt trong văn hóa gia đình giữa người 
Việt và xã hội Úc đã khiến cho một số thế 
hệ trẻ b ị lạc bước và sa ngã vào tội lỗi, họ 
đã bị những băng đảng xã hội đen quyến 
rũ, cuộc sống đường phố, đâm chém, cướp 
bóc và ma túy bủa vây và trói chặt họ. Ngày 
ấy, Cabramatta bị coi là "thủ đô bạch phiến"

của Úc. Sau nhiều nỗ lực của chính phủ 
tiểu bang và liên bang và của cả cộng 
đồng, giờ đây Cabramatta là một nơi hoàn 
toàn khác biệt so với thập niên 80-90, nơi 
đây trở thành một phần của xã hội đa văn 
hóa của Úc và cộng đồng Việt Nam hoạt 
động rất tích cực giúp đỡ người đồng 
hương cũng như góp phần xây dựng cho 
quê hương thứ hai của mình. 

Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Sydney bây 
giờ đã gia nhập vào cuộc sống, tên Việt 
xuất hiện trong tất cả mọi ngành nghề, rất 
nhiều bác sĩ, nha sĩ, luật sư, chính
..

Ngày nay đi quanh Sydney, không có khu 
phố nào là không có một tiệm bánh mì Việt 
Nam. Bánh Mì Thịt và Phở là hai từ đã 
được cho vào tự điển tiếng Úc, là nh
m

Những năm đầu xa Việt Nam, tôi hay dùng 
chữ ‘nhà’, ‘home’, để nói về Việt Nam, 
nhưng không biết tự bao giờ đã đổi thành 
Sydney. Sydney đã trở thành nơi chốn quê 
tôi, đã ấp ủ và bảo bọc tôi suốt bốn mươi 
năm nay và có l
c

*
Đừng đi trước tôi; có thể tôi sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; có thể tôi sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên 
cạnh và trở thành bạn của tôi. 
Don’t  walk in front of me; I m
me and be my friend -   
Albert Camus 
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Giáo Sư Hòang Quỳnh Hoa 

Gần đây khi biết tôi đang viết tuyển tập Hàn
Mạc Tử và mối tình đầu của thi sĩ thì hai em 
cựu học sinh Gia Long niên khóa 1973, Phương 
Thúy và Phi Nga, gởi cho tôi xem hai bài về 
Mộng Cầm từ trên mạng. Đọc xong bài viết 
“Giải mã bí ẩn cuộc tình Hàn Mạc Tử & Mộng 
Cầm” tôi ngạc nhiên lắm, vì đây là lần đầu tiên 
tôi được thấy một tài liệu ghi Mộng Cầm thú 
nhận Mạc Tử là tình yêu đầu đời của bà. Càng 
ngạc nhiên hơn nữa là được biết Mộng Cầm 
“ghét cay ghét đắng” bài thơ Thôn Vỹ -- bà 
ghen với mối tình đầu của thi nhân?-- Tác giả 
bài viết tả rõ, “Bà [Mông Cầm] trải các câu thơ 
và dằn từng tiếng, khác với các nghệ sĩ ngâm 
thơ ngọt ngào. Và dằn cho đến câu cuối: 

Sao anh không về chơi thôn Vỹ 
 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 
 Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền…” 

Tôi có dịp đọc nhiều sách báo về Hàn Mạc Tử 
khi thu thập tài liệu để viết tuyển tập, tôi chưa 
hề thấy Mộng Cầm ra mặt nhìn nhận mình đã  

từng yêu Hàn mà 
cũng không hề thấy 
nói bà ghét bài thơ 
“Đây Thôn Vỹ Dạ”, 
bài thơ Hàn Mạc Tử 
làm năm 1939 gởi 
tặng người ông từng 
thương mến ở Thôn 
Vỹ. 

Tác giả bài “Giải mã 
bí ẩn cuộc tình Hàn 
Mạc Tử & Mộng 

Cầm” [trên mạng, không thấy ký tên] kể rõ vào 
mùa hè, năm 1997, tình cờ ông (hay bà?) được 
gặp Mộng Cầm - lúc bấy giờ là một cụ bà 80 
tuổi - ở tại quán cà phê sân vườn mang tên 
Mộng Cầm do con gái bà là bác sĩ Mộng Đào 
và chồng là Phạm Thiên Bê làm chủ. Mộng 
Cầm nói rằng, “Vào tuổi này rồi chẳng còn gì 
để dấu.” Và thế là bà xả bầu tâm sự và thật thà 
cho biết Hàn Mạc Tử là tình yêu đầu đời của 
mình và giải thích lý do tại sao mối tình ấy 
chẳng đi đến đâu. Bà nói là con nhà phong kiến, 
cha mẹ không bằng lòng gả con cho một người 
công giáo, mà lại là văn nhân thi sĩ. Nhưng, bà 
nhấn mạnh, lý do chính là vì lúc ấy bà quá 
thương yêu Hàn mà theo sự hiểu biết của bà thì 
người bị bệnh phong gần đàn bà mau chết, cho 
nên bà cố tránh né để Hàn mau bình phục; sau 
đó sẽ liệu lần với cha mẹ. Nhưng tiếc thay là 
Hàn không qua khỏi. Tác giả viết tiếp rằng 
Mộng Cầm lập gia đình sau khi Hàn Mạc Tử 
qua đời. Không biết ông lấy tài liệu này ở đâu 
chứ ai cũng biết Mộng Cầm lấy chồng chỉ sáu 
tháng sau khi chia tay với Hàn (Vũ Hải, tr 55). 

Mộng Cầm khi mới 
quen HMT 

Tôi cho rằng lúc tâm sự với tác giả bài văn này 
năm 1997, vì tuổi hạc đã cao, có thể Mộng Cầm 
không còn nhớ rằng 36 năm trước đó, bà đã 
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từng tuyên bố công khai là không hề có chuyện 
yêu đương với Hàn Mạc Tử. Và lời tuyên bố 
này đã gây ra nhiều bất bình, thị phi vì theo 
cuốn Hàn Mạc Tử - Thân thế và Thi văn của 
Trần Thanh Mại (bạn của Hàn Mạc Tử) xuất 
bản năm 1942 thì mối quan hệ giữa hai người 
được coi như “một cặp vợ chồng chưa cưới”. 
Trần Đức Thu, tác giả một loạt bài trên mạng 
với tựa đề “Hàn Mạc Tử kỳ 1,2,3,4…..”, đã viết 
về Mộng Cầm với tiểu đề “Mối tình Mộng Cầm 
và Hàn Mạc Tử đã được tái hiện qua phim.” 
ghi lại bài phỏng vấn của Châu Mộng Kỳ [Trần 
Thị Huyền Trang trong tập Hàn Mạc Tử - thơ 
và đời, tr 264 thì ghi là Châu Hải Kỳ]. Bà Mộng 
Cầm xưa nay vẫn từ chối các nhà báo xin phỏng 
vấn cho đến năm 1961, nhờ mối quan hệ đặc 
biệt là thầy dạy con riêng của chồng Mộng Cầm 
nên phóng viên Châu Mộng Kỳ của tạp chí Phổ 
Thông mới được Mộng Cầm tiếp chuyện, và 
nhờ vậy bài phỏng vấn mới thực hiện được. Tờ 
Phổ Thông số 63, ra ngày 15/8/1961, đăng lời 
tuyên bố của Mộng Cầm phủ nhận hoàn toàn 
chuyện tình cảm giữa mình và Hàn Mạc Tử. Bà 
nói: “Một dịp thứ Bảy đi chơi lầu Ông Hoàng, 
anh thổ lộ mối tình với tôi. Tôi có trả lời anh 
chắc là không thể đi đến chỗ trăm năm được, 
tôi nói trước để anh đừng hy vọng. Anh hỏi lý 
do. Tôi viện lẽ tôn giáo khác nhau, nhưng thật 
ra vì biết Hàn Mạc Tử mắc chứng bệnh hiểm 
nghèo, không thể sống lâu được, ý tôi muốn một 
người chồng mạnh khỏe, tráng kiện… Tuy vậy 
chúng tôi vẫn giao thiệp thân mật một hai năm 
như thế. Trong thời gian này, có nhiều lần, Hàn 
Mạc Tử năn nỉ tôi dẫn về Quảng Ngãi thăm nhà 
và trong nhiều bức thư, anh đề cập đến vấn đề 
hôn nhân. Tôi vẫn trả lời nhưng luôn luôn ngụy 
biện để từ chối: ‘Em thiết nghĩ chúng ta sống 
như thế này thanh cao hơn, tôn giáo bất đồng, 
chữ hiếu bắt buộc em phải nghe lời thân mẫu.’” 
[Trần Thị Huyền Trang trong tập Hàn Mạc Tử - 
thơ và đời của Lữ Huy Nguyên đã dành 7 trang 
nói về chuyện tình của hai người với đầy đủ chi 
tiết, từ trang 264 đến 270] 

Nguyễn Vỹ, chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí 
Phổ Thông, cho biết Mộng Cầm đã đọc bài 
phỏng vấn của Châu Mộng Kỳ và không có 
điều gì thắc mắc nên ông kết luận “đã giải đáp 
dứt khoát một nghi vấn thường bị nhiều người 
xuyên tạc.” Nhưng sự thật có phải như vậy 
không? 

Quách Tấn, bạn thân của Hàn Mạc Tử, viết 
trong cuốn hồi ký Đôi nét về Hàn Mặc Tử (tr 
39): 

Nguyên Tử có một người yêu ở Phan 
Thiết bí danh Mộng Cầm. Hai bên đã 
nặng lời thề thốt “trăm năm cùng già”. 
Nhưng sau khi lâm bệnh nguy –nghèo 
thì Mộng Cầm đi lấy chồng, gieo vào 
lòng Tử một mối buồn thương vô hạn… 

Cuộc tình duyên giữa Tử và Mộng Cầm, 
trong thời kỳ Tử còn lành mạnh, rất có 
nhiều thơ mộng. Nhưng hiện Mộng Cầm 
có gia đình. Cuộc đời quá vãng không 
gây hạnh phúc cho cuộc đời hiện tại. 
Nên chỉ xin đưa ra những gì không thể 
dấu được vì liên hệ đến văn chương. 

Nói vậy nghĩa là Quách Tấn đã dấu đi những gì 
có thể dấu được và ông cho rằng việc đi lấy 
chồng của Mộng Cầm không có chi đáng trách 
mà có thể là đáng thương nữa. Sự thật thì cũng 
không ai nỡ trách quyết định đi lấy chồng của 
người con gái chưa đầy 20 tuổi trong hoàn cảnh 
như thế. Nhưng đáng trách là việc nàng phủ 
nhận mối tình ấy, cố tình che đậy một sự thật 
mà nhiều người biết với lời nói dối ngây ngô. 
Nếu Mộng Cầm thẳng thắn thú nhận mối quan 
hệ khắng khít giữa mình và Hàn thì có thể 
người đời tôn trọng bà hơn, yêu mến bà hơn và 
có thể làm cho nhà thơ được an ủi hơn, đỡ đau 
khổ hơn. Nhưng, nếu Hàn Mạc Tử không “chết 
lịm đi trong cảm giác mất mát sững sờ” vì nỗi 
đau tình phụ như nhà văn nữ Trần Thị Huyền 
Trang ghi nhận trong chương Những bóng dáng 
khuynh thi trong cuốn Hàn Mạc Tử - thơ và đời 
của Lữ Huy Nguyên (tr 268) thì có thể chúng ta 
đã không được đọc những vần thơ tuyệt tác 
như: 

Họ đã xa rồi không níu lại 
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa   
Người đi một nửa hồn tôi mất 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…      

(Những giọt lệ) 

hay: 
Không rên xiết là thơ vô nghĩa lý 
Em có chồng mà đành đoạn chia đôi 

 Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi 
 Nay trả lại để tôi làm dấu tích…        
(Dấu tích) 
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Năm 1961, Mộng 
Cầm trả lời phóng 
viên Châu Mộng Kỳ:  
“Chúng tôi rất mến 
nhau. Nhưng đó là 
mối tình văn thơ. 
Còn xác thịt hoàn 
toàn không nghĩ tới.” 
(Trần Thị Huyền 
Trang trong tập Hàn 
Mạc Tử của Lữ Huy 
Nguyên, tr 267). 

Mộng Cầm cũng tâm sự với tác giả bài viết 
“Giải mã ‘bí ẩn’ cuộc tình Hàn Mạc Tử & 
Mộng Cầm” -- người được tiếp chuyện với bà 
năm 1997 – rằng giữa bà  và Hàn Mạc Tử 
không có chuyện gì ra ngoài lễ giáo. Ông viết, 
“Bây giờ người đọc thấy những vần thơ hai 
người viết cho nhau rất thắm thiết, nhưng thật 
sự cho đến lúc Hàn Mạc Tử mất, giữa Mộng 
Cầm và Hàn Mạc Tử không hề có chuyện gần 
gũi. Thời ấy, mới cầm tay nhau là đã run lắm 
rồi.” Chúng ta không thể biết hết tất cả sự thật, 
bởi vì như Nguyễn Đình Niên trong tập luận án 
về Hàn Mạc Tử của ông đã nói rằng: “Tình ái là 
phạm vi bí mật nhất, u uẩn nhất của một đời 
người………..Tình ái là một cuộc yêu dấu, 
trong đó chỉ có tay đôi, không có và không thể 
là tay ba. Cho nên, thiết tưởng ta chỉ nên xem 
những lời chứng của các chứng nhân – tức là 
những người thứ ba – đối với cuộc tình người, 
cuộc tình thi sĩ, như là những giai thoại, những 
mẫu chuyện nên thơ, những huyền thoại ở cái 
mặt ngoài sáng sủa nhất, rõ ràng nhất của 
chúng…” (tr 128,129).  Nhưng, qua những vần 
thơ để lại, ta có thể đoán được một phần nào 
những gì đã xẩy ra mà người trong cuộc không 
muốn hay không tiện nói. Tôi không thể tin lời 
tuyên bố của Mộng Cầm rằng sự quan hệ giữa 
bà và Hàn Mạc Tử chỉ là mối tình văn thơ. Mối 
tình văn thơ không thể làm cho thi sĩ bi lụy, ràn 
rụa nức nở như bài Phan Thiết (Nguyễn Bá Tín, 
Hà
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n Mạc Tử trong riêng tư, tr 41): 
Ối trời ơi! Là Phan Thiết! Phan Thiết! 

 rơi Mà tang thương còn lại mảnh trăng
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi 
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ 

răng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ! T
….. 
 Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết! 

Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu, 
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư. 

Mối tình văn thơ không thể làm cho thi sĩ nhớ 
thương thảm thiết đến thân tàn ma dại:  

Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm 
Nhớ thương còn một nắm xương thôi 
Thân tàn ma dại đi rồi 
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan 
………………………………. 
Nhớ lắm lúc như si như dại 
Nhớ làm sao bải hoải tay chân 
Nhớ hàm răng, nhớ hàm răng 

Mộng Cầm (1999) Mà ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều 
Dẫu đau đớn vì điều phụ rẫy…       

(Muôn năm sầu thảm) 

Nếu không có sự gần gũi thì thi nhân không thể 
kêu rên thảng thốt “nhớ hàm răng, nhớ hàm 
răng!”  

Quách Tấn viết trong cuốn hồi ký, “Mối tình 
giữa Tử và Mộng Cầm rất đậm đà thắm thiết, ít 
ra cũng đậm đà thắm thiết về phần Tử”, (tr 60) 
còn về phía Mộng Cầm thì ông không dám nói 
vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cho nàng, 
nhưng câu chuyện yêu đương giữa cô nàng và 
Hàn Mạc tử có quá nhiều chứng cớ không thể 
dấu được. Bích Khê, cậu ruột của Mộng Cầm, 
đã trả lời câu hỏi của Quách Tấn: Mộng Cầm có 
yêu Hàn Mạc Tử chăng như sau: 

Không yêu mà chiều thứ bảy nào, Tử 
cũng ra Phan Thiết để cùng Mộng Cầm 
đi chơi với nhau cho đến chiều chủ nhật 
hôm sau mới vào Sài Gòn. Hai bên giao 
tiếp thân mật với nhau ngót hai năm trời 
mà nếu không yêu nhau thì chỉ có gỗ đá. 
(Lữ Huy Nguyên, tr 269) 

Và đây là lời Quách Tấn nói với một người bạn: 
Tôi đã từng đọc thơ Mộng Cầm gởi cho 
Tử. Nếu anh được xem bức thư nàng gởi 
cho Tử năm 1936 lúc anh Mộng Châu bị 
nạn mất ở Phú Yên, chỉ xem một bức ấy 
thôi, thì anh cũng có thể đo được mức 
thiết tha của tình yêu đôi bên…Mộng 
Châu là anh ruột Tử và Mộng Cầm tỏ ý 
muốn… Thôi nàng đã có chồng rồi, nhắc 
lại không hay ho gì” (Lữ Huy Nguyên, tr 
270). 

Bức thư Mộng Cầm gởi cho Tử mà Quách Tấn 
không muốn nhắc lại thì nhà phê bình Trần 
Thanh Mại đã kể chi tiết trong cuốn Hàn Mạc 
Tử của ông xuất bản năm 1942. Vũ Hải ghi lại 
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trong cuốn Hành trang cho thơ và sự trở lại 
chính mình của Hàn Mạc Tử, tr. 55, 56:  

Mộng Cầm được Hàn Mạc Tử yêu say đắm 
và chắc rằng tình yêu của nàng cũng nồng 
nàn không kém gì thi nhân. Cả hai cùng thề 
nguyền gắn bó keo sơn. Nàng tự xem mình là 
vợ chưa cưới của Hàn Mạc Tử. Khi hay tin 
anh cả của nhà thơ, ông Nguyễn Bá Nhân 
[thi sĩ Mộng Châu] mất, nàng viết thư xin 
được để tang, và đây là thư nàng viết cho 
Hàn Mạc Tử: “Lệ Thanh [một biệt danh của 
Hàn] anh ơi! Em không thể ra tận ngoài ấy 
để đưa linh cửu ông anh cả về nơi an nghỉ 
cuối cùng. Vậy anh cho phép em thành tâm 
cư tang cho ông anh một năm cũng như anh, 
nghe anh. Ở trên mấy từng mây, vong linh 
ông anh cả nếu có linh thiêng nên nhận 
người đang cầm bút viết mấy hàng thơ trên 
đây là người em dâu chắc chắn, nhất định 
của ông anh rồi. Vậy ông anh nên phù hộ 
cho chúng em thương nhau đến bạc đầu. 

 
Như Quách Tấn nói chỉ xem một bức thư này 
thôi thì ai cũng có thể đo được mức thiết tha của 
tình yêu đôi bên. Chắc năm 1961, 25 năm sau 
khi Mộng Cầm viết bức thư tình nghĩa kia 
(1936) thì bà quên rồi mới có thể mạnh dạn trả 
lời Châu Mộng Kỳ, “Chúng tôi rất mến nhau. 
Nhưng đó là mối tình văn thơ…” Không những 
thư của Mộng Cầm nói lên hết tấm lòng của 
mình mà bút tích của thi sĩ cũng ghi rõ người 
tình đã phụ mình vì chứng bệnh hiểm ác. 
Nguyễn Đình niên viết: “Hàn Mạc Tử lật lại 
những lá thư cũ Mộng Cầm gởi cho chàng, rồi 
ngoài lề, ngay những chỗ nàng thề thốt chung 
tình, chàng đánh những dấu hỏi (?) và những 
dấu cảm thán (!) to tướng. Có chỗ chàng phê: 
“Lạy trời! Em X đã phụ tôi, khi thấy tôi đau 
yếu, lâm phải tai nạn, nghĩa là em X đã phạm 
lời thề thốt trên mảnh giấy này. Tôi lạy trời xóa 
bỏ lời thề ấy đi, đừng hành phạt em X tôi, tội 
nghiệp.” (Nguyễn Đình Niên, tr 139.) 
 
Đến năm 1990, 29 năm sau ngày tuyên bố phủ 
nhận tình yêu đối với Hàn Mạc Tử, Mộng Cầm 
dường như quên hết sự đời, đã vui vẻ cùng 
Phạm Xuân Tuyển, tác giả cuốn Đi tìm chân 
dung Hàn Mạc Tử, ngày 18.8.1990, đi thăm lầu 
Ông Hoàng ở Phú Hải, nơi bà có nhiều kỷ niệm 
với người yêu đầu đời của mình. Mộng Cầm 
còn muốn dẫn Phạm Xuân Tuyển đến Mũi Né, 
vùng biển tình sử, nơi gặp gỡ đầu tiên giữa bà 
và Hàn Mạc Tử, để tìm lại dấu vết mối tình đầu 

của mình với nhà thơ gần 60 năm về trước. 
Nhưng vì tuổi cao sức yếu đi lại khó khăn nên 
bà vẽ một sơ đồ tỉ mỉ hướng dẫn Phạm Xuân 
Tuyển đi tìm lại dấu vết ghi mối tình đầu xa xưa 
ấy (Phạm Xuân Tuyển, tr 89. Phạm Xuân Tuyển 
dành 10 trang, 89-99, nói về mối tình Mộng 
Cầm + Hàn Mạc Tử). 
 
Giờ đây Mộng Cầm mới công khai nhìn nhận 
câu chuyện tình của mình. Khi thăm lại lầu Ông 
Hoàng, bà xúc cảm quá đã làm ra những vần 
thơ: 
 Lầu Ông Hoàng đây anh ở đâu? 

Hồn xưa đi mất cảnh gieo sầu 
Mây mù phủ kín vùng bình địa 
Tháp cũ căm hờn cuộc bể dâu 
………………………………………. 
Rồi như khói lạnh tro tàn 

 Tình xưa âu hẳn mơ màng chiêm bao 
 Biệt ly cách trở thương đau 
 Hình anh, em giữ lắng sâu đáy lòng… 
 
hay: 
 Rồi có khi nào trong phút giây 
 Trăng lên khỏi núi, gió đùa mây 
 Thì anh nên nhớ người năm nọ 
 Xưa đã cùng anh sống những ngày… 
 
Và Mộng Cầm cũng không dấu diếm rằng mình 
đã có những ngày yêu đương đằm thắm. Mỗi 
cuối tuần trong suốt một thời gian hai năm tròn, 
từ 1934 đến giữa năm 1936, khi bà ra ga xe lửa 
Phan Thiết đón người yêu Hàn Mạc Tử ở Sài 
Gòn ra (Phạm Xuân Tuyển tr 99) thì đó là mùa 
xuân của hai người. Khi đưa tiễn người yêu ở 
nhà ga trở lại Saigon thì lòng bà phơi phới trông 
chờ đón người tình vào cuối tuần tới. Mùa xuân 
của đất trời mỗi năm mới đến một lần nhưng 
đối với Mộng Cầm thì mỗi lần gặp gỡ người 
yêu là lòng bà rộn rã như mùa xuân mới: 
 Cả năm chỉ có một lần xuân 
 Nhưng với lòng em xuân mỗi tuần…  

(Chan Chứa, thơ Mộng Cầm) 
 
Theo nhà sưu khảo Phạm Xuân Tuyển (tr 83) 
thì trước khi đi lấy chồng, Mộng Cầm đã đến 
thăm nhà thơ lần cuối cùng. Quá đau thương, 
không kìm nén được nên Hàn Mạc Tư thốt lên:  
 Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm 
 Nhớ thương còn một nắm xương thôi 
  (Muôn Năm sầu thảm – Đau thương)  
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Nhưng theo bút tích của Nguyễn Bá Tín – em 
ruột Hàn Mạc Tử -- trong cuốn Dang Dở Thi 
Tập của ông kể lại lần cuối Mộng Cầm đến 
thăm Hàn Mạc Tử thì nhà thơ có thái độ lạnh 
lùng. Nguyễn Bá tín ghi: “Buổi hội kiến giữa 
HMT & MC tại số 20 đường Khải Định năm 
1936 thật đơn giản và ngắn ngủi… hình như để 
cỗi ước cho nhau. Anh Trí ngồi khoanh tay nhìn 
như người ngoại cuộc.” Có lẽ Hàn Mạc Tử ngẩn 
ngơ chưa hoàn hồn không biết phải cư xử như 
thế nào khi đối mặt với người vừa viết bức tâm 
thư xin được để tang anh mình (năm 1936) mà 
nay đến gặp mặt xin phép đi lấy chồng! 

 
Văn Chương Nghệ Thuật  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cũng xin được đính chính một điều là Mộng 
Cầm không chờ sau khi Hàn Mạc Tử mất mới 

đi lấy chồng như tác giả bài “Giải mã ‘bí ẩn’ 
cuộc tình Hàn Mạc Tử & Mộng Cầm” kết luận. 
Nguyễn Bá Tin cho biết sau khi đã lập gia đình, 
Mộng Cầm thỉnh thoảng vẫn đến thăm. Ông 
viết trong cuốn Hàn Mạc Tử trong riêng tư: 
“Mộng Cầm tuy giải ước với anh, nhưng vẫn 
thỉnh thoảng ghé Qui Nhơn thăm anh. Có lần 
mang cả con theo nữa.” tr 41. 
 
Trước khi chấm dứt bài viết, tôi muốn nói đến 
một người tình của Hàn Mạc Tử rất dễ thương, 
rất chung thủy, rất can đảm, dám yêu, dám nói:  

 
Em đã yêu anh đến dại người 
Lòng em ngày tháng dễ nào nguôi 
Yêu anh trên hết tình yêu mến 
Và sẽ yêu anh suốt một đời 

để những bạn đọc nào chưa có dịp đọc sách của 
nhà sưu khảo Phạm Xuân Tuyển cũng được biết 
về người đàn bà kỳ lạ, trên đời có một này là 
Mai Đình nữ sĩ, tục danh Lê Thị Ngọc Mai. 
Phạm Xuân Tuyển, trang 84, ghi: “…hiện nay 
dù đã là bà nội, bà ngoại, sống rất hạnh phúc 
bên người chồng biết cảm thông, cùng các con 
trai, con gái đều có địa vị trong xã hội, nhưng 
người nữ sĩ này vẫn một lòng yêu quí người xưa 
bằng một bàn thờ có ảnh Hàn Mạc Tử và Kim 
Cúc với đèn hương hoa quả trang nghiêm sạch 
sẽ ở tư gia.” Không những bà công khai thờ 
phượng người mình yêu quí ngày xưa mà còn 
thờ luôn cả người yêu của người ấy nữa. 
 

Giáo Sư Hòang Quỳnh Hoa 
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Huyền thoại TTKH 
 và Hai sắc hoa ty gôn 

 
ia Long còn được gọi là trường Áo Tím. Khi chúng tôi vào học thì những tà áo tím đã đi qua. 
Chúng tôi mặc đồng phục trắng, nhưng mỗi đứa đều cố tạo cho tà áo của mình một sắc thái 

riêng, khác với áo những đứa bạn. Tôi nhớ mình chọn thứ lụa mỏng, nền vải hơi óng lên một chút, từ 
trước khi có mốt theo "Áo lụa Hà Đông" của Nguyên Sa (lúc đó hình như thầy Trần Bích Lan còn ở 
Pháp chưa về) và tôi luôn luôn là áo thật kỹ trước khi đi học, trễ cũng mặc. Người Bắc vào học Gia 
Long là một ngoại lệ. Có lẽ tôi đã âm thầm "giao hoà" Nam Bắc ngay từ thuở ấy và sau này khi viết 
biên khảo, luôn tìm cách bênh vực miền Nam, khai quật những công trình văn học, lịch sử của miền 
Nam đã bị các học giả hay chính quyền Bắc "cả vú lấp miệng em" làm sai lạc đi. Nhưng đó là một 
chuyện khác, không bàn đến ở đây. 

Tôi nhớ tà áo trắng và mái tóc huyền mun trên vai Bạch Yến, thời đó là một "tuyệt tác", là niềm hãnh 
diện khôn cùng của chúng tôi. Yến luôn luôn đi học hơi trễ một chút, đợi mọi người đã xếp hàng sắp 
chào cờ mới nhẹ gót vào trường, đi chéo qua chiếc sân rộng, đến lớp. Mấy ngàn học trò chúng tôi 
ngước mắt nhìn Yến ngưỡng mộ, thầm phục cái nhắc sắc ấy, mái tóc ấy, làn da ấy, dáng dấp ấy, tất 
cả đều hoàn mỹ. Đến dịp lễ Hai Bà, Bạch Yến "ngự" trên "ngai" cùng với người đẹp Trưng Vương, 
đóng vai Hai Bà, cỡi voi đi diễn hành khắp phố. 

Thời ấy là thời lãng mạn tuyệt vời. Thời ấy chúng tôi đọc thơ T.T.Kh. 

Trong những bài thơ tác giả ẩn danh hoặc ký 
tên nhưng không biết rõ là ai, Hai sắc hoa ty 
gôn và TTKh là một huyền thoại lãng mạn đã 
gây niềm trắc ẩn cho nhiều thế hệ yêu thơ. 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Câu chuyện bắt đầu ngày 27/9/1937 trên tuần 
báo Tiểu Thuyết Thứ Bẩy, số 174 xuất bản tại 
Hà Nội, có đăng truyện ngắn Hoa ty gôn của 
Thanh Châu, nội dung kể lại mối tình tan vỡ 
của đôi trai gái ngày trước đã hò hẹn dưới 
giàn hoa ty gôn. Ít lâu sau, có người đàn bà 
trẻ, dáng dấp bé nhỏ, nét mắt u buồn, mang 
đến tòa soạn Tiểu Thuyết Thứ Bẩy một phong 
bì dán kín, gửi cho ông chủ bút, trong có bài 
thơ Hai sắc hoa ty gôn, ký tên TTKh. Bài thơ 
Hai sắc hoa ty gôn được đăng trên Tiểu 
Thuyết Thứ Bẩy số 179, ra ngày 30/10/1937, 
và sau đó còn ba bài nữa cũng ký tên TTKh 
được gửi bằng đường bưu điện đến tòa soạn: 

Bài thơ thứ nhất, Tiểu Thuyết Thứ Bẩy 
số 182 (20/11/1937)  

Đan áo cho chồng, đăng trên Phụ Nữ 
Thời Đàm,  

và Bài thơ cuối cùng, Tiểu Thuyết Thứ 
Bẩy, số 217 (23/7/1938). 

Ngay khi Hai sắc hoa ty gôn ra đời, giới văn 
nghệ sĩ đã xôn xao, thi sĩ J. Leiba, người cùng 

G 
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tâm sự với TTKh và là tác giả hai câu thơ nổi 
tiếng "Người đẹp vẫn thường hay chết yểu. Thi 
nhân đầu bạc sớm hơn ai", chép lại nguyên văn 
bài Hai sắc hoa ty gôn trên Ngọ Báo với lời mở 
đầu: 

Anh chép bài thơ tự trái tim 
Của người thiếu phụ lỡ làng duyên 
Lời thơ tuyệt vọng ca đau khổ 
Yên ủi anh và để tặng em. 

Nguyễn Bính sau khi đọc Bài thơ thứ nhất đã 
viết bài Dòng dư lệ để tặng TTKh, in lại trong 
tập Lỡ bước sang ngang và Thâm Tâm có ba 
bài Màu máu ti gôn, Dang dở, Gửi TTKh. 
Nhiều thế hệ sau còn có những bài thơ khác sụt 
sùi thương cảm TTKh.  

Giọt lệ tương tư mới  

Ngoài chuyện thương cảm cho mối tình ngang 
trái, tại sao bài thơ lại có một tiếng vang mãnh 
liệt đến thế? 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Bởi vì Hai sắc hoa ty gôn mở đầu cho một lối 
lãng mạn khác với lãng mạn Đông Hồ, Tương 
Phố. Có thể nói Hai sắc hoa ti gôn là giọt lệ 
tương tư mới. Không phải giọt lệ khóc chồng 
của Tương Phố, khóc vợ của Đông Hồ, mà là 
giọt lệ khóc cho tình yêu. Hơn thế nữa, khóc 
người tình ngoài hôn nhân, một đối tượng tự 
do, phóng khoáng, vượt khỏi khuôn khổ lễ giáo 
thời bấy giờ. Lần đầu tiên hai chữ người ấy 
được chính thức đưa vào thi ca. Sau này nó sẽ 
trở thành "cổ điển", trở thành ngôn ngữ gối đầu 
giường của giới trẻ trong nhiều thế hệ: 

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, 
Tôi chờ người đến với yêu đương. 

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng 
Dải đường xa vút bóng chiều phong, 
Và phương trời thẳm mờ sương, cát, 
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng. 

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui, 
Bảo rằng:"Hoa, dáng như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!" 

Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly, 
Cho nên cười đáp:"Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy." 

Đâu biết lần đi một lỡ làng, 
Dưới trời đau khổ chết yêu đương. 
Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm, 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường... 

Từ đấy, thu rồi, thu lại thu, 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ... 
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ. 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, 
Mà từng thu chết, từng thu chết, 
Vẫn giấu trong tim bóng "một người". 

Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ. 
Và đỏ như màu máu thắm pha! 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi... 
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! 

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, 
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò. 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, 
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?  

Người ấy  
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Trong văn xuôi Việt Nam, tại miền Nam, hai 
chữ người ấy đã được Nguyễn Trọng Quản 
dùng để chỉ người tình trong truyện ngắn Thày 
Lazaro Phiền từ 1887, truyện ngắn đầu tiên của 
Việt Nam viết theo lối Tây phương. Vậy 
Nguyễn Trọng Quản là người đầu tiên đưa 
danh từ Người ấy vào trong văn Việt và Thanh 
Châu xướng lên hình ảnh hoa ty gôn trong một 
truyện ngắn, đăng trước bài thơ của TTKh một 
tháng, trên Tiểu Thuyết Thứ Bẩy. 

Nhưng TTKh chính là người đầu tiên sử 
dụng hai chữ "người ấy" và hình ảnh "hoa ty 
gôn" vào thơ, như một hình tượng nghệ thuật 
mơ hồ và phiếm định về người tình và cuộc tình 
tan vỡ. 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Về mặt tâm lý xã hội, những người đàn bà có 
chồng thời 1936-37, mấy ai dám nói đến người 
tình một cách công khai? TTKh đã viết nên 
những lời tâm sự của bao nhiêu người đàn bà 
cùng cảnh ngộ ngang trái, sống trong xã hội 
Khổng Mạnh đầu thế kỷ: 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, 
Mà từng thu chết, từng thu chết, 
Vẫn giấu trong tim bóng "một người". 

TTKh là ai? 
Trong Bài thơ thứ nhất, in sau Hai sắc hoa ty 
gôn hai tháng, có những yếu tố xác định rõ hơn 
về cuộc tình này: 

Ở lại vườn Thanh có một mình  
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh  
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo  
Yêu bóng chim xa nắng lướt mành. 

Và nhất là hai câu cuối: 
Biết đâu tôi một tâm hồn héo  

Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi. 

Vườn Thanh và chồng nghiêm là hai yếu tố 
gây tranh luận về nơi xẩy ra cuộc tình và tên 
người chồng. Vườn Thanh ở đâu? Có phải ở 
Thanh Hóa không? Và người chồng của 
TTKh tên là gì? Có phải là Nghiêm không?  

Đến bài thơ thứ ba, bài Đan áo cho chồng, lời 
thơ xa xót đầy nước mắt: 

Ngoài trời mưa gió xôn xao 
Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm 
Ai đem lễ giáo giam em 
Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời. 

Và Bài thơ cuối cùng có những câu gần như 
khó hiểu: 

Trách ai mang cánh “ti gôn” ấy 
Mà viết tình em được ích gì? 

Bởi nếu TTKh là người đem chuyện của mình 
ra viết thành thơ, thì tại sao nàng lại trách ai? 
Vậy ai đây là ai? Nàng trách chính nàng hay 
nàng trách người yêu? Nhất là đoạn sau, lời 
hờn giận càng thêm gay gắt: 

Là giết đời nhau đấy biết không? 
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung 
Giận anh em viết dòng dư lệ 
Là chút dư hương điệu cuối cùng. 

Tất cả những trách móc u uẩn này với nhịp 
điệu du dương, lời thơ tha thiết, gắn bó, làm 
cho toàn bộ tác phẩm trở thành huyền thoại  

Nếu so sánh 4 bài thơ ký tên TTKh và 3 bài 
"trả lời" của Thâm Tâm in trên Tiểu Thuyết 
Thứ Bẩy sau đó, ta có thể mở nấc cửa đầu tiên 
vào những bí ẩn này. Bài Gửi TTKH của 
Thâm Tâm có những câu sau đây: 

...  
Tiếng xe trong vết bụi hồng 
Nàng đi thuở ấy nhưng trong khói mờ 
Tiếng xe trong xác pháo xưa, 
Nàng đi có bốn bài thơ trở về 
Tiếng xe mở lối vu qui 
Nay là tiếng khóc nàng chia cuộc đời! 
Miệng chồng, Khánh gắn trên môi 
Hình anh, mắt Khánh sáng ngời còn mơ. 
Từ ngày đàn chia đường tơ 
Sao tôi không biết hững hờ nàng đan 
Kéo dài một chiếc áo len 
Tơ càng đứt mối, nàng càng nối dây. 
Nàng còn gỡ mãi trên tay, 
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Thì tơ duyên mới đã thay hẳn màu. 
 Góp hai thứ tóc đôi đầu, 
 Sao còn đan nối những câu tâm tình? 
Khánh ơi còn hỏi gì anh? 
Lá rơi đã hết mầu xanh màu vàng." .... 

Thâm Tâm nhắc đến người yêu tên Khánh. Vậy 
TTKh là gì? Có phải là những chữ Thâm Tâm - 
Khánh, viết tắt? Hay là Tuấn Trình - Khánh 
(Thâm Tâm tên thật là Nguyễn Tuấn Trình). 
Hay TTKh là Trần Thị Khánh, người yêu của 
Thâm Tâm? 

Có thể nói hầu hết những nhà biên khảo từ 
Hoài Thanh, Hoài Chân, trong Thi Nhân Việt 
Nam (1940), Phạm Thế Ngũ trong Việt Nam 
Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên (1965), 
Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Tấn Trọng trong 
Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến (1968) ... và sau 
này trong Tuyển Tập Thơ Mới 1932-1945 Tác 
Giả và Tác Phẩm do Lại Nguyên Ân và Ý Nhi 
tập hợp phát hành năm 1992. Tất cả đều đánh 
dấu hỏi về TTKh. 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Lập luận của Nguyễn Tấn Long và Nguyễn 
Hữu Trọng  
Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng là hai 
nhà biên khảo đầu tiên có ý tìm hiểu kỹ nhất về 
cái mà hai ông gọi là "Nghi án TTKH và 
ThâmTâm". Trong bộ Việt Nam Thi Nhân Tiền 
Chiến, hai ông đưa ra những nhân chứng và 
những giả thuyết đã xuất hiện trên văn đàn từ 
1938 đến 68 của Giang Tử, Thạch Hồ, Y Châu, 
Nguyễn Bá Thế, Lê Công Tâm, Anh Đào. 
Người thì cho rằng TTKh chính là Thâm Tâm. 
Người lại quả quyết TTKh là Trần Thị Khánh, 
người yêu của Thâm Tâm. 

Giang Tử thuật lại cuộc gặp gỡ với nhà thơ Tế 
Hanh, tháng 11/1944 trên chuyến xe đi Quảng 
Ngãi: "Tế Hanh cho biết TTKh chính là Trần 
Thị Khánh, người em gái đồng tông với mình 
ở Thanh Hoá và kể rõ thiên tình hận của nàng 
và thi sĩ Thâm Tâm". Giả thuyết này không 
vững vì Tế Hanh không phải người Thanh 
Hoá, và Quảng Ngãi và vườn Thanh trong thơ 
không chắc đã là Thanh Hoá. Thạch Hồ và Y 
Châu đều cho biết: TTKh là nhân vật có thật, 
đã đôi ba lần đến thăm thi sĩ Thâm Tâm ở 
Khâm Thiên, lúc ông này ở chung với 
Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân. Giả thuyết 
này phù hợp với lời tường thuật của Nguyễn 
Vỹ về sau. Nguyễn Bá Thế, tức nhà văn Thế 
Nguyên xác định: TTKh chính là nhà văn 
Thẩm Thệ Hà, tên thật Tạ Thành Kỉnh. TT là 
Tạ Thành còn K và H là chữ Kỉnh viết tắt. 
Việc này bị Thẩm Thệ Hà phủ định hoàn 
toàn. 

Nhưng có ba giả thuyết đáng chú ý: 
- Trên tạp chí Giáo Dục Phổ Thông số 

49 ra ngày 1/11/1959 tại Sài Gòn, Lê Công 
Tâm cho biết: TTKh chính là thi sĩ Thâm 
Tâm, người đã dàn cảnh một thiếu phụ bị ép 
duyên, khóc tình dang dở bằng những bài thơ 
Hai sắc hoa ty gôn và Bài thơ thứ nhất. 

- Trên báo Sống ra ngày 15/4/1967,  

Nguyễn Tố xác định đã sống chung với Thâm 
Tâm năm 1936, cùng với Trần Huyền Trân, 
Vũ Trọng Can. Thâm Tâm có mấy bài thơ ký 
tên TTKh như bài Hai sắc hoa ty gôn. Lúc đó 
Khánh là người mà Thâm Tâm yêu say đắm, 
Khánh đi lấy chồng, Thâm Tâm đau khổ gần 
như phát điên. Lũ chúng tôi vừa giễu cợt, vừa 
khuyên lơn. Chính trong thời gian thất tình, 
Thâm Tâm viết được mấy bài thơ ký tên 
TTKh 
. 

- Nhưng trong báo Nhân Loại, bộ mới 
số 108 ra tháng 7 năm 1958 tại Sàigòn, Anh 
Đào lại đưa ra một thoại mới: Năm 1941, 
trong một đêm thu lạnh lẽo, ông được ngồi 
giữa hai nhà thơ Nguyễn Bính và Thâm Tâm 
bên một bàn đèn thuốc phiện và chính ông 
được nghe Thâm Tâm tâm sự: TTKh. là tên 
một thiếu phụ mà trước kia tôi yêu. Và Thâm 
Tâm xác định những bài thơ đăng trên báo là 
của nàng, và ông Anh Đào kết luận rằng 
Thâm Tâm xứng đáng là "người ấy" của 
TTKh. 
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Sau khi đưa ra các luận chứng và giả thuyết 
trên đây, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu 
Trọng, tác giả Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến, 
kết luận đại ý: TTKh. không thể là sản phẩm 
tưởng tượng của Thâm Tâm vì đó là nỗi lòng 
tha thiết của một người. Với những vần thơ lâm 
ly như thế thì người khác không thể viết thay 
được. Vậy Thâm Tâm là Thâm Tâm và TTKh 
là TTKh. Hai người có thể là đôi tri kỷ nhưng 
không thể cùng là một người. Các tác giả Việt 
Nam Thi Nhân Tiền Chiến muốn đóng hồ sơ 
nghi án trên một huyền thoại. 

Sự xác định của Nguyễn Vỹ  
Nguyễn Vỹ là một trong những nhà thơ tiên 
phong trong phong trào Thơ Mới. Sau Phan 
Khôi, Nguyễn Vỹ cùng với Lưu Trọng Lư, 
Nguyễn Thị Manh Manh, Thế Lữ… đã phát 
triển phong trào Thơ Mới. Nguyễn Vỹ và 
Mộng Sơn lập trường phái Bạch Nga, chủ 
trương cách tân thơ, chú trọng đến khía cạnh 
âm nhạc và hình thức xếp chữ trong thơ. 
Trường phái Bạch Nga bị Thế Lữ và Hoài 
Thanh đả kích kịch liệt, thơ Nguyễn Vỹ không 
được tiếp nhận đúng mức. Năm 1970, khi 
Nguyễn Vỹ xuất bản cuốn Văn Thi Sĩ Tiền 
Chiến tại Sài Gòn, không những ông đã vẽ lại 
chân dung 35 nhà văn, nhà thơ tiền chiến, trong 
không khí văn học nửa đầu thế kỷ XX, mà ông 
còn đưa sự thực về Thâm Tâm và TTKh ra ánh 
sáng. 

Văn Chương Nghệ Thuật  

Sau hơn 30 năm im lặng, 1970, một năm trước 
khi mất, Nguyễn Vỹ đã công bố những lời tâm 
sự của Thâm Tâm, 22 năm sau khi Thâm Tâm 
qua đời, trong bài viết Thâm Tâm và sự thật về 
TTKh mà chúng tôi xin lược trình lại sau đây:  

Năm 1936- 37, xuất hiện ở phố Chợ Hôm, 
ngoại ô Hà Nội, một nhóm văn sĩ trẻ với bút 
hiệu Trần Huyền Trân, Thâm Tâm và một vài 
người nữa. Ít ai để ý đến họ. Huyền Trân và 
Thâm Tâm đều mới 18, 19 tuổi. Họ có một tờ 
tuần báo nhỏ, tên là Bắc Hà ở phố Chợ Hôm. 
Chủ động trên tờ báo là Trần Huyền Trân. Báo 
Bắc Hà bán không chạy lắm, tuy có vài mục 
hài hước, vui, nhờ mấy bức vẽ của Tuấn Trình, 
sau lấy bút hiệu Thâm Tâm. Tuấn Trình vẽ 
nhiều hơn viết, thỉnh thoảng đăng một bài thơ, 
vài mẫu truyện ngắn. Đôi khi báo in vài bài thơ 
có tính cách ca dao, ái tình của Nguyễn Bính, 
học sinh lớp nhất trường tiểu học Hà Đông. 
Nguyễn Bính thi rớt, nghỉ học luôn. 

Tôi -tức Nguyễn Vỹ- tuy không chơi thân, 
nhưng quen biết Trần Huyền Trân khá nhiều, 
anh ta ở trọ một căn nhà trong ngõ Khâm 
Thiên. Tôi ở một gác trọ đường Khâm Thiên, 
gần Ô Chợ Dừa. Đôi khi Trần Huyền Trân 
nhờ tôi viết bài cho tuần báo Bắc Hà "cho 
vui" vì không có tiền nhuận bút. Tôi quen 
Tuấn Trình là do Trần Huyền Trân giới thiệu. 
Nhà anh ở Chợ Hôm. Anh đẹp trai, y phục 
bảnh bao, người có phong độ hào hoa, lịch 
thiệp.  

Một buổi chiều gần tối, Tuấn Trình đi lang 
thang gần chợ Khâm Thiên. Tôi từ Hà Nội về 
nhà, tôi tưởng anh đến Trần Huyền Trân, 
nhưng anh bảo: Thằng Huyền Trân nó đi đâu, 
không có nhà. Tôi rủ anh về gác trọ của tôi ở 
cuối phố. Hôm ấy, tôi có vài chục bạc, có thể 
làm một tiệc bánh giò chả lụa với Tuấn Trình. 
Tôi bảo anh ở lại ngủ với tôi cho vui. Đêm ấy 
cao hứng, Tuấn Trình ngà ngà say rượu Văn 
Điển, kể chuyện tình của anh với cô Khánh 
cho tôi nghe. 

Trần Thị Khánh là một cô học trò lớp nhất 
trường tiểu học Sinh Từ. Thi hỏng, cô ở nhà 
giúp mẹ làm việc nội trợ. Nhà cô cũng ở 
đường Sinh Từ, ngay cạnh Thanh Giám, nơi 
đền thờ Khổng Tử (tức là Văn Miếu hay 
Quốc Tử Giám). Vào Thanh Giám có cổng 
tam quan lớn, trước cổng có tấm bia đề hai 
chữ Hán "Hạ mã" và hai trụ cao. Trong vườn 
trồng rất nhiều cây cổ thụ và các cây kiểng, 
nơi đây rất yên tĩnh và mát mẻ, cũng là nơi 
các cặp trai gái hẹn hò tâm sự. Trước kia có 
một bầy quạ chiều tối bay về đây ngủ, cho 
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Văn Chương Nghệ Thuật  

nên người Pháp cũng gọi là Pagode des 
corbeaux (chùa quạ) ngoài danh từ lịch sử 
Temple de Confucius (đền Khổng Tử). 

Cô nữ sinh Trần Thị Khánh là một thiếu nữ 
đẹp. Tuấn Trình có người cô ở phố Chợ Cửa 
Nam, gần Sinh Từ. Anh thường đến đây thăm 
cô và trông thấy Khánh đi chợ mỗi buổi sáng. 
Lúc ấy vào khoảng tháng 2 năm 1936, họa sĩ 
Tuấn Trình mới 19 tuổi, và Khánh 17 tuổi. 
Tuấn Trình mới bắt đầu vẽ và viết chút ít trong 
tờ tuần báo Bắc Hà của Trần Huyền Trân vừa 
xuất hiện. Sau một vài tháng theo dõi, Tuấn 
Trình làm quen được với Khánh và gởi báo 
Bắc Hà tặng cô. Cô gái 17 tuổi, cảm mến người 
nghệ sĩ tài hoa, tình yêu chớm nở như cành hoa 
antigone trắng cũng vừa chớm nở đầu hè trước 
sân nhà Khánh. 
Antigone là loại hoa của người Pháp đem qua 
hồi đầu thế kỷ, không thơm nhưng đẹp. Nó là 
loại hoa dây, lá giống như lá nho, cho nên ở 
miền Nam nhiều người gọi là hoa nho. Có hai 
loại: hoa trắng và hoa hồng. Hoa nở vào đầu 
mùa hè thành những chùm rất dễ thương, nụ 
hoa giống hình trái tim nho nhỏ. Ở Hà Nội 
người ta trồng rất nhiều và bán cũng rất nhiều ở 
chợ Đồng Xuân, cũng như ở Chợ Hoa, bờ hồ 
Hoàn Kiếm. Cắm vào lọ để phòng khách, hoa 
buông ra một vẻ lãng mạn, khả ái lắm. Người 
Bắc gọi tắt là hoa ty gôn. Ở phố Sinh Từ, 
antigone mọc rất nhiều, như trước sân nhà ông 
Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Nhược Pháp. 
Nhà trọ của Lưu Trọng Lư và Lê Tràng Kiều ở 
phố Hàm Long có cả một giàn hoa trắng và 
hồng. Nhưng mùa đông lá rụng, hoa tàn thì 
không cảnh nào tiêu sơ quạnh quẽ bằng. 

Tình yêu của Tuấn Trình và Trần Thị Khánh 
chớm nở lúc những chùm hoa antigone vừa hé 
nụ, và chết giữa mùa đông năm đó, trong lúc 
giàn hoa ty gôn úa tàn, rụng ngập đầy sân. Thời 
kỳ mơ mộng ngắn ngủi trong mấy tháng hè, 
sang hết mùa thu, không đem lại chút thỏa mãn 
nào cho tâm hồn khao khát của Tuấn Trình. 
Chính lúc này Tuấn Trình lấy bút hiệu là Thâm 
Tâm. Một vài bài thơ tình thức đêm làm tặng 
cô Khánh. Những bài thơ đầu tiên đăng trên 
tuần báo Bắc Hà đều ký Thâm Tâm, nhưng các 
tranh vẽ trong báo vẫn ký Tuấn Trình. Nhưng 
cô gái 17 tuổi, dè dặt, theo lễ giáo của gia đình, 
chưa thật bao giờ đáp ứng đúng tình yêu tha 
thiết của Tuấn Trình Thâm Tâm. 

Trong lúc những cặp tình nhân trẻ trung dắt 
nhau đi du ngoạn khắp nơi thơ mộng ở Hà 
Nội và ngoại ô, thì Trần Thị Khánh phải từ 
chối những lời mời của Thâm Tâm, cô thường 
nói: "Thầy mẹ em nghiêm lắm, gia đình em 
nghiêm lắm." Lần nào Khánh cũng lặp lại chữ 
nghiêm gia giáo ấy để trả lời kỳ vọng khát 
khao của người yêu. 

Chỉ được hai lần Khánh đến nơi hẹn, nhưng 
không được lâu. Lần thứ nhất, một đêm trăng, 
Khánh lẻn băng qua đường vào vườn Thanh 
Giám. Tuấn Trình đã chờ người yêu nơi đây, 
dưới bóng cổ thụ. Nhưng cả hai cũng không 
nói được gì, Khánh run sợ. Tuấn Trình bối 
rối, tất cả những lời lẽ bay bướm đã sắp sẵn, 
bây giờ quên hết. Cuối cùng lại trách móc 
nhau vì những chữ "Thầy mẹ em nghiêm 
lắm", rồi Khánh cũng vội vã chạy về nhà. Lần 
thứ hai, vườn Thanh Giám đêm ấy cũng ngập 
ánh trăng thu. Nhiều người nói Thanh là 
Thanh Hóa, là hoàn toàn sai sự thật. Nhưng 
thái độ của Khánh lạ lùng, khó hiểu. Hình như 
Khánh muốn nói với Tuấn Trình một điều gì, 
nhưng ngại ngùng không nói. Rồi nàng buồn 
bã hỏi: "Anh định bao giờ đến xin thầy mẹ 
cho chúng mình?" Chàng họa sĩ bối rối trước 
câu hỏi bất ngờ, lơ đễnh bảo: "Anh chưa nghĩ 
đến việc ấy, vì..." Câu chuyện bị bỏ dở nơi 
đây cho đến khi từ giã. Hai người vẫn thư từ 
với nhau cho đến một hôm... Tuấn Trình nhận 
được bức thư của người yêu, không, của 
người đã hết yêu, báo tin nàng sắp lấy chồng. 

Thư viết bằng mực tím, trên bốn trang giấy 
học trò, xé trong một quyển vở Nam Phương 
Hoàng hậu (loại vở học trò rất thông dụng lúc 
bấy giờ). Đại khái trong thư Khánh nhắc lại 
tình yêu "thơ mộng" của cô với "người nghệ 
sĩ tài hoa son trẻ", đó là những chữ cô dùng 
trong thư. Tình yêu rất đẹp, nhưng vì thầy mẹ 
của cô rất "nghiêm" theo lễ giáo, nên dù vị 
hôn phu của cô là một người chỉ mới biết sơ 
thôi nhưng cô vẫn có "bổn phận phải giữ tròn 
chữ hiếu", cô than thở đời cô khổ nên tình 
duyên ngang trái, cô khóc suốt đêm, v.v... 
Cuối thư ký tắt Kh. 

Tuy Khánh không viết gì về vị hôn phu và 
ngày cưới, nhưng sau dọ hỏi, Tuấn Trình 
được biết chồng Khánh là một nhà buôn giàu 
có ở phố Hàng Ngang, 39 tuổi, đẹp trai, góa 
vợ, không con. (Câu thơ «Bên cạnh chồng 
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nghiêm luống tuổi» rồi là chỉ sự cách biệt 
tương đối giữa tuổi 39 của người chồng và tuổi 
vị thành niên của Khánh). Tiệc cưới rất linh 
đình, rước dâu bằng 10 chiếc Citroën mới. Cô 
dâu đeo nữ trang rực rỡ, mặc chiếc áo màu đỏ 
tươi, lộng lẫy ngồi cạnh người chồng mặc áo 
gấm xanh. Đêm trước hôm Khánh lên xe hoa, 
Thâm Tâm tổ chức tại tòa báo Bắc Hà một tiệc 
thịt chó, uống Mai quế lộ, mời Trần Huyền 
Trân, Nguyễn Bính và Vũ Trọng Can tham dự. 
Họ say sưa ngâm thơ, làm thơ, cười đùa cho 
đến khuya rồi lăn ra ngủ trên đất. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Trái với mọi dự đoán, Khánh rất hạnh phúc với 
chồng. Người đau khổ là Tuấn Trình Thâm 
Tâm. Vừa nhớ thương đơn phận, vừa bị mặc 
cảm của người nghệ sĩ nghèo bị người yêu bỏ 
rơi, lại còn bị mấy thằng bạn chế nhạo, đùa 
bỡn, nhất là Vũ Trọng Can. 

Vì một chút tự ái văn nghệ, Tuấn Trình đã thức 
suốt đêm, theo lời anh thuật lại, để làm bài thơ 
Hai sắc hoa ty gôn, ký tên TTKh, với thâm ý 
cho Trần Huyền Trân và Vũ Trọng Can tin là 
của Khánh làm ra để thương tiếc mối tình tan 
vỡ. Muốn giữ tính cách bí mật, Tuấn Trình nhờ 
cô em họ chép lại bài thơ, dán kín bao thơ và 
nhờ cô này mang thư đến tòa báo. 

Tất nhiên là giọng thơ lãng mạn của Tuấn 
Trình hoàn toàn khác với lời tâm sự trong bức 
thư cuối cùng của Khánh báo tin sắp lấy chồng. 
Cô Khánh không biết làm thơ. Và theo lời 
Tuấn Trình, cô ghét những bài thơ của Thâm 
Tâm. Sau khi nhận được bức thư cuối cùng của 
Khánh, trong thư Khánh tỏ ý không bằng lòng 
Tuấn Trình đã mượn tên cô để làm thơ kể 
chuyện tình duyên cũ trên báo, có thể làm hại 
đến cuộc đời của cô. Trong lá thư phản đối đó, 
Khánh xưng tôi chứ không xưng em nữa. Thâm 
Tâm lấy lại những lời, những chữ trách móc 

giận dữ của Khánh trong thư để làm Bài thơ 
cuối cùng ký tên TTKh, với những câu: 

Trách ai mang cánh “ti gôn” ấy  
Mà viết tình em được ích gì?  

Bài thơ đan áo nay rao bán  
Cho khắp người đời thóc mách xem.  
Là giết đời nhau đấy biết không?  
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung  
Giận anh em viết dòng dư lệ  
Là chút dư hương điệu cuối cùng.  
Từ nay anh hãy bán thơ anh  
Còn để yên tôi với một mình 

Rồi để đáp lại Bài thơ cuối cùng, Thâm Tâm 
làm bài Dang dở tặng TTKh, cũng là bài thơ 
kết thúc niềm đau của mối tình dang dở: 

Nhưng anh biết cái gì xưa đã chết,  
Anh càng buồn càng muốn kết thành 

thơ,  
Mộng đang xanh, mộng hóa bơ phờ,  
Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn. 

Huyền thoại Hai sắc hoa ti gôn, sở dĩ được 
những tên tuổi nổi tiếng của thi ca đương thời 
phụ họa và đứng vững lâu dài trong lòng 
người đọc, bởi nó chở những đớn đau chân 
thực của một người tình, dù viết dưới bàn tay 
trá hình của Thâm Tâm. Và cũng nhờ tài năng 
của Thâm Tâm mà chúng ta có được hai hình 
tượng mới: người ấy và hoa ty gôn. Tính mơ 
hồ bóng gió của người ấy và cái chết thảm 
khốc của Antigone ẩn trong một chùm hoa 
nhỏ, xinh như mộng, càng làm tăng thêm chất 
bi đát thầm lặng của tình yêu, liệm thêm sự bí 
mật của những chữ TTKH. 

Thụy Khuê 
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Văn Chương Nghệ Thuật  

Năm đó em đang học năm đệ
nhị, nhỏ bạn cùng lớp rủ em 
tham gia đoàn văn nghệ sinh 
viên. Mỗi cuối tuần trong 
khuôn viên trường Quốc Gia 
Âm Nhạc em tập hát, tập múa.  

 

đàn guitar, anh hát nhạc tình. 
Em ngơ ngác, lạc lõng trong 
chiếc áo dài trắng giữa các anh 
chị sinh viên lịch lãm ăn mặc 
hợp thời trang. Em quý mến 
kính phục anh như một người 
anh em chưa bao giờ có. 
Những buổi chiều em không 
phải đi học thêm anh đến nhà 
thăm em, anh ngồi nói chuyện 
suốt buổi chiều cho đến khi 
trời tối, anh nói với em về tình 
hình đất nước, về cuộc chiến 
tranh cốt nhục tương tàn. Nghe 
em nói chuyện "xuống đường" 
anh khuyên em đừng để người 
lớn dùng chiêu bài yêu nước 
lợi dụng tuổi trẻ đầy nhiệt 
huyết. Anh học Y khoa, anh 
say sưa nói về ước vọng cứu 
người  giúp đời, làm dịu nỗi 

đau nhân loại. Em mở tròn mắt 
nhìn anh. Sao anh băn khoăn 
nhiều vậy, sao anh suy tư 
nhiều quá. Sao anh không sống 
như những người bạn em, như 
những anh chị sinh viên em 
quen biết, họ vô tư đi dạo phố 
cuối tuần, đi nghe nhạc uống 
cà phê, đi bal de famille quay 
cuồng theo điệu nhạc thâu đêm 
suốt sáng...  

Buổi tối làm Văn Nghệ ở sảnh 
đường Viện Quốc Gia Âm 
Nhạc, em nhìn lên sân khấu 
nghe anh hát “Con Đường Cái 
Quan” em bỗng nhận ra mình 
đang khóc. Nỗi xúc động chân 
thành dào dạt trào dâng từ trái 
tim chưa một lần biết rung 
động. Sau khi  trình diễn, anh 
đứng nói chuyện với em ở 
hành lang sân thượng, gió mát 
dìu dịu thổi mang theo mùi hoa 
Dạ Lý Hương nồng nàn, mùi 
Dạ Lý Hương kỷ niệm em 
mang theo mãi mãi trong 
những năm tháng sau này. Anh 
lại nói về những mơ mộng xa 
xăm, những khắc khoải về thời 
cuộc, những ý nghĩ vỡ vụn, 
những câu chuyện không đầu 
không đuôi. Em đứng bên anh, 
thật gần mà sao thấy xa xôi, 
một nửa khuôn mặt anh chìm 
trong bóng tối, tim em bỗng 
đập thật nhanh trong một 
thoáng ước ao anh sẽ cầm lấy 
tay em. 

Em trở về khung trời nhỏ bé 
của em, với bài vở với bạn bè 
hồn nhiên đùa giỡn, với những 
trang nhật ký viết dở dang, với 
thế giới tình yêu của Chu Tử, 
Mai Thảo, Hoàng Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Thị Hoàng. Anh vẫn 
đến thăm em, đều đặn, thủy 
chung, cả đến ngày mồng một 

Tết, anh là người khách đầu 
tiên “xông đất” nhà em, và anh 
ở lại suốt ngày mồng một nói 
chuyện với em, hoặc giúp mẹ 
những việc nhỏ nhặt trong nhà. 
Em cảm thấy bình yên, hạnh 
phúc, mặc dù em không định 
nghĩa được tình cảm của anh 
đối với em và em cũng không 
dám bày tỏ tình cảm của mình. 

Rất nhiều những lần em cùng 
anh đi làm công tác từ thiện, 
anh đứng trên chiếc GMC 
phân phối quà cứu trợ, em thấy 
anh cao lớn, vững chãi và tự 
tin quá. Khi đến thăm cô nhi 
viện ánh mắt anh dịu dàng, trìu 
mến nhìn em khi em bồng em 
bé mồ côi trên tay, mình nhìn 
nhau cười, nụ cười như nói lên 
muôn ngàn lời thương mến. 
Lời  thương mến cho em, cho 
anh hay cho đứa bé bất hạnh 
trên tay em? 

Em rời trường Gia Long, vào 
đại học, anh vẫn tiếp tục đến 
thăm em, vẫn tiếp tục theo 
đuổi lý tưởng phục vụ nhân 
sinh, anh chưa một lần xác 
nhận tình cảm anh với em. 

Ở đó em đã gặp anh, anh nói 
giọng Bắc có pha chút âm 
hưởng Huế, anh đàn piano, anh
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Những đứa bạn em nói chuyện 
về người yêu của nó, em nói 
chuyện về anh, nhưng không 
biết phải trả lời sao khi bị chất 
vấn "anh là người yêu của mi 
hả"... Anh không đưa em đi 
dạo phố, đi ăn, đi xem phim 
như những người yêu của bạn 
em. Anh không biết là em từ 
chối tình cảm của những người 
con trai khác để chờ anh ngỏ 
lời. 

Mùa hè đỏ lửa, anh vào quân 
ngũ, anh ra trường làm bác sĩ 

quân y, anh không còn liên lạc 
với em. Em không hiểu vì sao. 
Em quay quắt nhớ thương anh 
nhưng kiêu hãnh ngất trời và tự 
ái cao như trái núi đã ngăn em 
đi tìm anh. Em đi lấy chồng, 
xếp vào lòng những kỷ niệm 
thời con gái. 

Thời thế đảo điên, em lao vào 
cuộc mưu sinh để tồn tại như 
bao người đàn bà Việt Nam 
khác. Em nghe tin anh gục ngã 
vì bản tính khẳng khái, không 
chịu khuất phục đầu hàng. Em 

âm thầm khóc thương anh, 
khóc cho vận nước, khóc cho 
quê hương Việt Nam đã mất đi 
một người con ưu tú. 

Anh, cho đến bây giờ, em vẫn 
chưa đặt tên được cho tình cảm 
của anh đối với em. Hôm nay 
em xin thắp nén hương lòng 
tưởng nhớ anh, xin cho em 
được nói với anh một lần, anh 
là mối tình đầu không trọn của 
em. 

 Minh Sơn GL 71 

n Chương Nghệ Thuật  

Caái Duyïn Quan Hoå 

Dêëu ài möåt nûãa nuå cûúâi, 
Chó khoe möåt nûãa… 
                 cho ngûúâi lao àao 
Heá ra möåt goác yïëm àaâo, 
Hûúng àöìi tuyïët trùæng uã sau luåa mïìm… 
Mi cong 
           ruä nheå 
                laâm duyïn 
Nûãa àuöi mùæt liïëc  

laâm phiïìn nhên gian….. 

Thanh Bònh -  GL 75 
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NGƯỜI DÂN SÀI GÒN 
ĂN TẾT QUÝ TỴ 2013 RA SAO? 

Khác với mọi năm, năm nay Tết Quý Tỵ đến
với người dân Sàigòn một cách âm thầm, lặng 
lẽ… Đường phố với những ngày cuối năm vẫn 
nhộn nhịp nhưng là cái nhộn nhịp của đời 
thường. Mọi năm, từ đầu tháng Chạp, bước chân 
ra đường trong bầu không khí se lạnh, người 
dân đã có cảm giác một mùa Xuân mới sắp về, 
đang về. Năm nay, thời tiết thay đổi đột ngột, 
mưa nắng thất thường, nên hoa mai – biểu tượng 
của Tết – nở rất sớm. Do đó, những ngày cuối 
năm mai đổ về rất ít, khắp các ngả đường mọi 
năm, lan, cúc, thược dược, mãn đình hồng, 
hướng dương…. đua nhau khoe sắc thì năm nay 
cũng về chậm và tương đối không nhiều. 

Văn Chương Ngệ Thuật 

Và nói về Tết ở Sài Gòn thì mọi người đều nghĩ 
ngay đến chợ hoa Nguyễn Huệ. Nó là biểu 
tượng không thể nào quên nếu ai đó đã sống và 
hưởng ít nhất một cái Tết ở đây. Nơi đây là cả 
một rừng hoa, rừng người; người và hoa, đất và 
trời hoà quyện vào nhau làm một, sự giao hoà 
đến độ thăng hoa giữa “thiên thời, địa lợi, nhân 
hoà” mà không một giá trị vật chất nào, tiền của 
nào có thể dàn dựng được cảnh quan ấy, không 
khí Tết dân tộc truyền thống đẹp đẽ ấy. Chợ hoa 
Nguyễn Huệ sở dĩ tồn tại vì đó là nơi lý tưởng 
để thưởng ngoạn hội hoa, đi dạo chợ hoa Tết 
không những là một nét văn hoá của  người dân 
Saigon mà còn dành cho khách du lịch trong và 
ngoài nước thưởng ngoạn. Sau này cho Chợ hoa 
được chuyển về Công viên 23-9 là ga xe lửa 
Sàigòn trước đây, và con đường Nguyễn Huệ 
mỗi dịp Xuân về lại mang tên mới là Đường 
Hoa Nguyễn Huệ. Đương nhiên, Đường hoa 
được kết bằng hàng trăm loại hoa đẹp, tiêu biểu, 
độc đáo và gắn với những hoạt động xã hội. 
Năm nay là năm thứ mười kỷ niệm Đường hoa 
Nguyễn Huệ nên việc xây dựng rất công phu và 
hoành tráng. Chủ đề của Đường hoa năm nay là 
“Trái tim Việt Nam” với các phân đoạn :   Xuân 
trên cao /Xuân đồng bằng /Xuân biển đảo. Ban 
Tổ Chức đã rất thành công khi đưa làng quê 
Việt Nam vào Đường Hoa để khơi gợi ký ức của 
người dân về cội nguồn, quê hương, đất nước. 

Những cổng chào to lớn rực rỡ, những con Rắn-
biểu  tượng  năm  Quý  Tỵ, quấn lấy nhau thành 
hình trái tim, những con thú kết bằng hoa một 
cách công phu tỉ mỉ, những khu nhà sàn, những 
cánh đồng lúa xanh tươi… Trên cao, hàng ngàn, 
hàng vạn ngọn đèn đủ màu sắc kết thành những 
cung đường hoa lung linh, diễm ảo. Những 
chiếc áo dài, những chiếc nón lá, những đoá sen 
hồng… tất cả đã tạo nên một khung cảnh vô 
cùng lộng lẫy. Khách du xuân được đắm chìm 
trong khung cảnh thơ mộng khiến họ thích thú, 
ngỡ mình như lạc vào cõi thần tiên mà quên đi 
phần nào nỗi muộn phiền của cuộc sống. 

Ở hội Hoa Xuân Tao Đàn, ngoài việc trưng bày, 
giới thiệu các loài hoa lạ đẹp, thú quý, cá kiểng 
còn có những cuộc thi tay nghề, cắm hoa, kết 
thú, bày mâm cổ rất công phu và đầy sáng tạo.  

Nhiều hình thức thể hiện khác nhau hoạt động 
mừng Xuân, triền lãm bộ sưu tập trang phục các 
dân tộc Việt Nam, các tác phẩm đoạt giải các 
hội thi chim, hoa, cá kiểng…Nhưng nhìn chung 

Tối 28 Tết, dạo quanh Đường hoa Nguyễn Huệ 
sẽ thấy không khí tưng bừng nhộn nhịp, muôn 
hoa khoe sắc giữa một không gian khoáng đãng. 

281



người dân Sài Gòn có vẻ không vội vàng gì 
trong việc sắm Tết. Đã đến đầu tháng Chạp mà 
ít ai mua sắm ngoại trừ một số ít người có thu 
nhập cao, có thân nhân ở nước ngoài hay những 
người có máu mặt. Còn người dân lao động bình 
thường cũng vẫn đầu tắt mặt tối, chạy ăn từng 
bữa lo gì sắm Tết. Vả lại bây giờ hàng bán tràn 
ngập, ăn đến đâu mua đến đó. Mồng hai đã có 
chợ rồi, có thiếu gì đâu. 

Chuẩn bị Tết thì vậy còn người dân Sài Gòn đón 
Tết ra sao? Tín hiệu nào cho giao thừa năm nay? 
Kể từ khi thực hiện việc cấm đốt pháo nổ cho 
đến nay, thời khắc giao thừa đã bao lần trôi qua 
trong âm thầm lặng lẽ. Ai cũng hiểu lợi ích lớn 
lao và lâu dài của việc cấm đốt pháo nhưng 
nguyện vọng của người dân là vẫn nên có một 
tín hiệu khác để báo hiệu giây phút thiêng liêng 
này. Vào những năm sau này người dân Sàigòn 
đã đón giao thừa bằng pháo hoa làm tín hiệu, thể 
kết hợp thêm tiếng chuông của nhà thờ, tiếng 
trống… nhưng dấu ấn giao thừa đâu chỉ được 
tạo nên bằng tín hiệu súng, tiếng trống, tiếng 
chuông… thay cho âm thanh rộn rã, dòn tan của 
tiếng pháo năm nào! 

Văn Chương Ngệ Thuật 

Trong mấy ngày Tết, các khu du lịch vui chơi 
như Đầm Sen, Thảo Cầm Viên, Suối Tiên… 
tràn ngập khách tham quan, vì họ chả biết đi đâu 
trong khi túi tiền eo hẹp và thiếu phương tiện đi 
xa. Đầm Sen vẫn là nơi thu hút khách nhiều 
nhất. Nằm trong một vùng rộng lớn, ngay trung 
tâm thành phố, thoáng đãng với nhiều công trình 
hiện đại, với nhiều khu vui chơi giải trí độc đáo 
mới lạ, nhất là về đêm, Đầm Sen rực rỡ, lộng 
lẫy, chói sáng cả một vùng trời. 

Cách trung tâm Sàigòn gần hai mươi cây số về 
hường Bắc có Khu Du Lịch Suối Tiên. Tương 
truyền trước kia nơi đấy có Tiên hiện ra nên gọi 
là Suối Tiên, là nơi thu hút nhiều khách du lịch 
từ phương xa đến, từ khắp các tỉnh thành trong 
Nam ngoài Bắc. Sáng 23 Âm Lịch, tôi đi chợ 
chuẩn bị đưa Ông Táo nhưng không khí Tết vẫn 
còn trầm lắng, chả có gì nhộn nhịp như mọi 
năm. Ngay cả những xe chở hoa tươi đổ về 
Thành phố cũng thưa thớt. Hình như họ cũng đã 
tiên liệu được những khó khăn của đời sống 
người dân và tình trạng ế ẩm cùng những phí 
tổn nặng nề họ phải gánh chịu. Bên kia đường 
bà chủ tiệm vàng đang ngồi lướt web. Trước 
cổng chợ, hai ba bác xích lô ngồi thẫn thờ đợi 
khách. Các bà nội trợ vội vã, lo toan, chả thấy ai 

ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, hớn hở, tươi vui. 
Dòng xe cộ thì cứ nối đuôi nhau trên con đường 
dài và hẹp; những chiếc mũ bảo hiểm xa trông 
như những con sò đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh 
nắng chói chang của mặt trời. Ai cũng vội vàng, 
cũng lo âu, cũng căng thẳng, ai cũng lo sợ tai 
nạn giao thông, nạn cướp giựt có thể xảy ra cho 
mình bất cứ lúc nào. 

Trên đây là toàn cảnh bức tranh Xuân Quý Tỵ 
2013. Đó là bức tranh màu xám ảm đạm u buồn 
trên khung nền kinh tế non yếu của một đất 
nước bị ảnh hưởng của cục diện kinh tế đen tối 
toàn cầu. Trong khi đó thiên nhiên ngày càng 
khắc nghiệt, cuộc sống ngày càng khó khăn. Có 
ai lắng nghe tiếng thở dài trong mỗi con người 
trên bước đường mưu sinh? Nhưng như một quy 
luật của tự nhiên, năm cũ sẽ trôi qua, năm mới 
sẽ đến. Trong niềm hân hoan, hy vọng, người 
dân đang mong chờ để được đón mùa Xuân tươi 
sáng, ấm áp hơn, một tương lai tốt đẹp, rạng rỡ 
hơn… 

Saigon, Xuân Quý Tỵ 2013
Như Uyên 
(GS Lê Thị Hồng Mận) 
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gày còn nhỏ, khoảng 7-8 tuổi, tôi chưa hiểu 
được tại sao chữ "mẹ” lại luôn luôn đi đôi 

với chữ "hiền". Theo sự suy nghĩ non nớt của tôi 
lúc đó, không phải chỉ có "mẹ hiền" mà còn có 
“mẹ dữ" nữa. Bằng chứng là Má tôi. Một lũ 8 
đứa con, đứa nào cũng "xếp de" mỗi khi Má nổi 
trận lôi đình, chạy tán loạn đi tìm chỗ trú ẩn như 
đàn chim trước cơn bão tố. Mới ngần ấy tuổi mà 
tôi đã có ý định "cảm hóa" Má, để Má... bớt dữ. 
Tôi đem một câu chuyện về mẹ hiền đăng trên 
báo Tuổi Xanh kể cho Má nghe. Má hình như 
hiểu được ý của tôi, hỏi lại: "Còn Má là mẹ dữ 
phải không?" Tôi cũng khá khôn ngoan để 
không trả lời, chỉ im lặng! (lúc đó tôi cũng ngạc 
nhiên là sao Má không "kí đầu" hoặc phét vào 
mông mình mấy cái về cái tội hỗn hào như 
vậy?). 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Bao nhiêu năm đã trôi qua… Khi bắt đầu phải 
sống xa mẹ, nhất là khi mẹ đã qua đời tôi mới 
hiểu hết chữ "Mẹ hiền". Có ai đó đã so sánh "Mẹ 
là Bồ Tát" tôi thấy thật không ngoa chút nào. 
Ngoại trừ một thiểu số người mẹ bệnh hoạn về 
tâm trí không kể, hầu như bà mẹ nào cũng 
thương con với tấm lòng Bồ Tát, một tình 
thương chỉ cho đi chứ không đòi lại, một tình 
thương vô vụ lợi, nhuốm màu từ bi của Đức Bồ 
Tát Quan Thế Âm. Chữ "mẹ hiền" có lẽ được 
thoát thai từ chữ Hán Việt "từ m ẫu", mà chữ 
"hiền" chưa lột tả được hết ý nghĩa của chữ 
"từ"…. 
Má tôi thật sự là một mẹ hiền. Phải nuôi dạy một 
lúc 8 đứa con, nếu Má không dùng kỷ luật cứng 
rắn thì làm sao "điều binh khiển tướng" được! 
Tôi nhớ anh Tư được Má giao trọng trách "chặt 
cây roi" (chặt một tàu lá chuối ngoài vườn, tuốt 
bỏ lá, chỉ lấy xống lá). Những đứa khác không 
có nhiệm vụ thì mau mau chạy đi lánh nạn, nếu 
không sẽ bị vạ lây! Riêng phần tôi may mắn có 
một chứng bệnh: mỗi lần lo sợ hay uất ức là tôi 
lăn ra xỉu làm Má sợ lắm, vì vậy mà tôi chưa bị 
Má đánh đòn bao giờ! 

Ngoài việc chăm sóc các con, Má tôi còn có 
hàng trăm công việc không tên phải giải quyết 
mỗi ngày, nào đi chợ, nấu cơm, giặt giũ…, lại  

còn kiêm luôn cả việc dạy học vỡ lòng, làm 
toán, viết chính tả khi chúng tôi còn ở bậc tiểu 
học. (vậy mà lũ trẻ có biết gì đâu công khó của 
Má, ngoài việc ăn học, còn nghịch ngợm phá 
phách như quỷ, "bày binh bố trận" - như Má 
thường nói!). Với bộn bề công việc như vậy mà 
Má vẫn tìm được một vài giờ rảnh rỗi để làm các 
loại bánh mứt đã học hồi còn thiếu nữ. Những 
món đó trong ký ức mới ngon làm sao, có lẽ cả 
đời còn lại này tôi cũng không ăn được thứ nào 
ngon như vậy… 

       Cánh cò cõng nắng cõng mưa,  
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương… 

Hai câu thơ thư pháp này tôi đã được Cậu Mợ Út 
tặng khi về chịu tang Má, vẽ lên thật đúng hình 
ảnh của Má, đã lấy thêm nhiều nước mắt khi tôi 
nhớ về Má… 

Má còn kiêm luôn cả nghề y tá, y công, chăm 
sóc cho các con khi trái gió trở trời. Ngoài cơm 
nước cho người khoẻ, Má lại tất tả làm thêm 
món cháo thịt bằm, nồi súp légume cho người 
bệnh. Thời đó để hạ sốt, người ta thường dùng 
thuốc aspirin hay thuốc gì đó, làm người bệnh đổ 
mồ hôi để giảm nhiệt. Má hầu như thức trắng 

 N
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Văn Chương Nghệ Thuật 

c thầm một mình, tủi thân và nhớ Má 
ô cùng… 

hị 
ì ở riêng, hoặc đi làm, đi học không có nhà. 

hết tự ái, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm ngu dại 

đêm để thay quần áo thường xuyên cho chúng 
tôi. Có những lúc chập chờn thức giấc, tôi thấy 
Má còn thức, khi thay quần áo, đo thân nhiệt, lúc 
đắp mền, hoặc săm soi bắt từng con muỗi… Tôi 
có tật không uống được thuốc viên, cứ bị mắc lại 
ở cổ chua loét làm tôi sợ, cứ cầm viên thuốc hoài 
không chịu bỏ vào miệng. Má lại kiên nhẫn cực 
kỳ, ngồi hàng giờ dỗ ngon dỗ ngọt, chờ tôi uống 
xong viên thuốc! Sau này uống thuốc viên được 
rồi tôi vẫn còn “nhõng nhẽo”, không tự mình 
kiếm thuốc, bao giờ Má cũng phải đưa thuốc, 
đưa nước tận tay tôi mới uống. Má ơi, đối với 
các con của con, con chưa làm được một người 
Mẹ tuyệt vời như Má! Từ khi sống xa Má, mỗi 
khi bị cảm cúm phải tự mình đi tìm thuốc, tôi 
thường khó
v

Tình thương con của Má thật vô bờ bến. Không 
phải Má thương một mình tôi mà Má thương các 
anh chị em khác còn nhiều hơn tôi nữa. Biết bao 
đêm tôi đã khóc vì ganh tỵ, tự nghĩ rằng Má 
không thương tôi bằng tôi thương Má. Đúng là 
tôi chỉ nghĩ đến mình. Tôi quên là tôi chưa làm 
được gì cho Má để biểu lộ tình thương với Má. 
Tôi cứ hết học ở trường lại đến nhà bạn, hết đi 
Nha Trang lại đi Đà lạt,...  vui chơi cùng chúng 
bạn. Mỗi sáng thức dậy, tôi mỉm cười với mình 
trong gương, nhẩm tính một chương  trình “ăn 
học” cho cả ngày. Ngoài giờ học trong giảng 
đường, phòng thực tập, tôi và mấy đứa bạn lê la 
trong hành lang trường để cùng nhau ôn bài, làm 
bài. Đời sinh viên thật là vui tươi với đầy ắp 
tiếng cười rộn rã. Tôi đã quên đi Má đang vò võ 
ở nhà một mình vì Ba đi Học Tập, các anh c
th

Rồi tôi lại theo “tiếng gọi thanh niên”, thoát ly 
gia đình theo các chiến dịch “ Đánh Tư Sản mại 
bản” , “Chiến dịch dọn sạch lòng lề đường”, 
“Chiến dịch đổi tiền” v.v… Sau này nghe Nghĩa 
kể lại, khi được tin tôi đang bị tập trung ở trường 
Hùng Vương, Má bảo Nghĩa chở Má đến trước 
cổng trường và gào khóc: “trả con tôi lại cho 
tôi!”… Những chuyện tội lỗi ngập đầu này tôi 
không muốn kể nữa, nó làm tôi đau thắt ở trái 
tim. Tôi lại là một con nhỏ rất cứng đầu, ngang 
ngạnh. Tôi từng hãnh diện là khi Má và tôi giận 
nhau, không nói chuyện (thật ra chính tôi là 
người giận Má chứ không phải “giận nhau”) bao 
giờ Má cũng làm lành trước. Bây giờ tôi mới 
hiểu tình thương của một bà mẹ đã khiến Má dẹp 

của con mình, hy sinh mọi thứ để con được hạnh 
phúc… 

Ngày Má mất, tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra! 
Tôi lơ ngơ xách va li về nước như người mộng 
du. Tôi không thể tin được điều đó đã xảy ra. 
Vào phòng Má, hơi hướm của Má vẫn còn đây. 
Cái hộp nhỏ đựng phấn và miếng bông gòn mà 
tôi đã quá quen thuộc vẫn còn đó. Trước kia mỗi 
buổi tối tôi vẫn thường giúp Má xoa phấn bột 
sau lưng vì chứng ngứa ngáy, khô da của tuổi 
già. Quần áo của Má vẫn xếp ngăn nắp trong tủ 
và các bộ đang mắc treo sau cánh cửa. Tất cả 
mọi thứ vẫn còn nguyên mà Má đã đi đâu? Tôi 
có cảm tưởng Má vẫn ngồi ở một góc phòng ăn, 
lặng yên nghe các anh chị em tôi trò chuyện… 
Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi “Tại sao?” mà 
tôi không hiểu tại sao tôi lại hỏi tại sao và tại sao 
cái gì? 

Trong khi con ngồi, mẹ bỏ con đi  
Trong khi con nằm, mẹ bỏ con đi 
Mẹ bỏ con đi …Mẹ bỏ con đi… 

 Ðường xa vạn dặm….  

Chắc ai đã từng mất Mẹ mới thấy thấm thía mấy 
lời hát ngây ngô này của nhạc sĩ TCS. Mất Mẹ 
rồi con chỉ còn là đứa trẻ thơ bơ vơ không nơi 
nương tựa… Mất Mẹ rồi tôi không còn chỗ dựa. 
Mất Mẹ rồi tôi không còn ước mơ. Đó là giấc 
mơ được sống chung với Má ở xứ Úc này. Được 
chở Má đi chơi, đưa Má đi chợ. Được cùng Má 
ngắm hoa đào, hoa mận nở rộ khi mùa xuân đến, 
hoặc ngắm lá ngô đồng vàng, lá phong đỏ ối của 
mùa thu rụng đầy trên đường yên tĩnh. Khi đêm 
về là giờ phút tôi yêu thích nhất. Đó là lúc tôi 
đắm mình trong các giấc mơ, thấy Má vẫn sống, 
vẫn cùng tôi chuyện trò tâm sự, những câu 
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chuyện đầu Ngô mình Sở mà sáng khi thức dậy 
tôi vẫn còn tiếc nuối, muốn nằm nướng để kéo 
dài thêm thời gian bên mẹ… 

ray rứt hối hận vì một vài lỗi lầm mình đã gây 
ra, làm cho mẹ buồn lòng. Nguyện xin tất cả các 
người con yêu mẹ, hãy yêu mẹ ngay khi mẹ còn 
sống. Khi Mẹ m ất rồi, hãy nhớ đến Mẹ trong 
tâm trạng thật bình yên, đừng dằn vặt, xâu xé 
lòng vì hối hận, bởi vì tất cả lỗi lầm của chúng ta 
đã được Mẹ tha thứ từ lâu lắm rồi…, bởi vì Mẹ 
vẫn hiện diện trong từng mạch máu li ti của 
chúng ta 

Rồi mùa Vu Lan đầu tiên sau khi Má mất đã về. 
Theo lệ thường gia đình nhỏ của tôi lại tham dự 
lễ “Bông hồng cài áo” do Cộng Đồng tổ chức. 
Mới năm ngoái tôi còn nhởn nhơ cài bông hồng 
đỏ thắm trên áo. Sao lúc đó tôi chỉ thấy vui và 
nhớ về Má mà không có sự tự hào, hãnh diện khi 
cài bông hồng đỏ. Tôi xem đó như sự đương 
nhiên. Còn bây giờ nhìn những người cài bông 
hồng đỏ, lòng tôi dâng lên sự ganh tỵ lạ lùng. 
“Sao tôi phải cài bông hồng trắng?” Lần đầu tiên 
tôi thấy ghét cái tục lệ cài bông hồng này. Tại 
sao người ta lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau 
của tôi khi bắt tôi cài bông hồng trắng? Tôi sẽ 
không bao giờ có gan cài lên ngực áo bông hồng 
trắng. Nó không có ý nghĩa gì ngoài việc nhắc 
tôi đã mất cả bầu trời. Tôi còn mất cả quê hương 
nữa vì tất cả đều xa lạ từ khi không còn Má, xa 
lạ ngay cả ngôi nhà tôi đã sống từ nhỏ với đầy ấp 
kỷ niệm, chỉ vì bây giờ không còn bóng dáng Ba 
Má vào ra… 

Xuân Hiệp  
12A2 GL 73 

Chuyện Cười 

Chí lý 

Tí, 5  tuổi, đang nguệch ngoạc với cây bút chì 
và tờ giấy.  

Nhớ Má, bắt chước Thầy Nhất Hạnh tôi nhìn 
bàn tay mình. (Tôi nhớ rất rõ bàn tay, bàn chân 
của Má. Đôi bàn tay sần sùi, chai sạn, đôi bàn 
chân với các ngón móp méo thật ăn khớp với 
nhau). Bàn tay tôi không giống y chang như của 
Má, nhưng bên trong bàn tay này, bên trong cơ 
thể này, giòng máu của Má của Ba đang chảy. 
Tôi và anh chị em tôi chính là hoá thân của Ba 
và Má. Giống như những bông hoa đã oằn mình 
đớn đau, dâng hiến phấn hương cho cuộc đời, rồi 
tàn tạ theo lẽ vô thường. Nhưng hạt phấn đã nảy 
mầm, lớn lên sởn sơ tươi tốt, chúng lại nở những 
bông hoa giống y như mẹ. Đó là sự tiếp nối. Khi 
mùa xuân về khu vườn nhà tôi đầy bông hoa dại. 
Có một cây cúc dại không biết từ đâu bay về, 
mọc lên từ kẻ nứt của sân xi măng, nó nở những 
bông hoa nhỏ xíu thật dễ thương. Đến mùa hè 
cây hoa khô héo rồi chết đi, mặc dù tôi ra sức 
tưới tẩm. Vậy mà đến mùa xuân năm sau, một 
cây cúc dại lại mọc lên ngay chỗ cũ khiến tôi 
ngờ rằng chính cái cây năm trước đã tái sinh. 
Chúng tôi chính là tái sinh của Ba Má. Rồi các 
thế hệ nối tiếp lại sẽ là tái sinh của chúng tôi…

Tôi biết cũng như tôi, các anh chị em tôi ai cũng 
đều yêu thương Má, cũng đều có cảm giác hụt 
hẩng, mất  mát  quá nhiều khi mất Mẹ, cũng đều   

Mẹ hỏi:  

-- Tí vẽ gì đó? 

-- Tí viết thơ mời bạn đến ăn sinh nhựt 

Mẹ: 

-- Nhưng Tí đâu biết viết? 

-- thì bạn Tí cũng đâu biết đọc! 

Vài ngày sau mẹ đón Tí ở trường mẫu giáo 

thì một bé chạy ra khoe tờ thư 

-- Cô ơi Tí mời con đi ăn sinh nhật nè. 

Mẹ ngạc nhiên thấy thư viết rất rõ ràng nên 

hỏi Tí 

-- Ai viết thư dùm Tí vậy? 

-- Chị Nga viết! 

- Nhưng Tí bảo là bạn không biết đọc mà? 

Tí: 

-- Nhưng mẹ của bạn biết đọc! Tí hỏi rồi! 
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Bố Tôi – Một Kỷ Niệm

Văn Học Nghệ Thuật 

Ly Băng 
 

ôm ấy là ngày thi vô trường trung học 
của tôi. Lúc ấy tôi mới 11 tuổi, vừa xong 

tiểu hoc tôi ghi danh thi vào trường nữ trung 
học Gia Long. Bố tôi chở tôi đằng sau chiếc 
vespa của người, vội vã chạy tới trường Gia 
Long để kịp giờ thi. Nhưng khi tới nơi thì mới 
biết là chúng tôi đã tới lầm trường. Tuy rằng 
tôi thi vào Gia Long, nhưng trung tâm thi lại là 
ở trường nữ trung học Trưng Vương. Thế là bố 
con vội vã chở nhau tới Trưng Vương. Tới nơi 
cũng vừa kịp giờ thi. Nhớ khi tôi sửa soạn 
bước vào phòng thi, bố đã vuốt tóc tôi và nói: 
“Đừng sợ con ạ. Thi đậu hay rớt cũng không 
thành vấn đề. Nếu không vào Gia Long được 
thì bố cho con vào học một trong những 
trường bố dậy, hoặc về học tiếp ở Regina Pacis 
… con muốn chọn trường nào bố cho con học
trường đó”. Thế là tôi tỉnh bơ, hiên ngang 
bước vào phòng thi, chẳng mảy may lo sợ. Tôi 
ngồi đó, nhìn những đứa bé gái khác trong 
phòng thi. Đứa nào cũng lo lắng ra mặt. Còn 
tôi thì tỉnh queo vì đã có bố trấn an, có rớt 
cũng chẳng sao. Tôi tỉnh đến nỗi khi đề luận 
được đưa ra, tôi có cảm tưởng như không phải 
là mình đang thi, mà là đang viết chuyện, đang 
sáng tác. Tôi hăng say viết. Rồi đến khi thi 
toán, vì không lo lắng nên tôi rất là sáng suốt, 
giải bài nào cũng được. Tôi vừa giải bài, vừa  

viết nắn nót, trình bày cho thật đẹp. Khi thi sử 
địa, tôi hơi bị khựng vì tôi không thuộc bài. 
Tuy rằng đã được học luyện thi, nhưng vì tật 
lười, ham chơi nên 300 bài học tôi chỉ thuộc 
có một số ít bài. Nhưng tôi có nhớ mang máng 
những sự kiện lich sử và địa lý đã được học 
trong lớp, nên tuy tôi không trả lời những câu 
hỏi trong bài thi được một cách chính xác, 
nhưng dựa theo kiến thức hạn hẹp của mình, 
tôi cũng đã “tán hưu, tán vượn”, trả lời tất cả 
những câu hỏi. Tôi viết thật nhiều, kể lể dài 
dòng, “thêm mắm thêm muối”, hy vọng rằng 
người chấm thi không cho 10 điểm thì cũng 
thấy tôi viết nhiều mà cho tôi 5 điểm cũng 
không đến nỗi. Có lẽ nhờ lén mẹ đọc bao 
nhiêu chuyện từ chuyện trinh thám Z28 tới 
tuổi hoa xanh tới hoa tím yêu đương lãng mạn 
nên tôi đã có đầu óc tưởng tượng phong phú, 
và đã tận dụng mang ra xài. Sau khi thi xong, 
tôi ung dung ra về. Bố tôi đón tôi ở cổng 
trường. Bố cũng chẳng hỏi tôi là tôi làm bài 
như thế nào, chỉ mỉm cười vuốt tóc tôi, rồi cho 
tôi đi ăn kem trước khi về nhà. Và tôi, tôi cũng 
chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ nghĩ rằng nếu 
mình có rớt cũng chẳng sao, vì đã được bố trấn 
an như thế. 

Mùa hè tiếp tục trôi. Tôi đi bơi, đánh banh đũa 
với chúng bạn hàng xóm. Rồi tháng 8 tới, các 
trường học bố tôi dậy đã bắt đầu năm học mới. 
Kết quả cuộc thi vẫn chưa được công bố. Bố 
tôi đã ghi danh cho tôi học một trong những 
trường bố tôi dậy là trường Lê Bảo Tịnh vì các 
anh của tôi đều học ở đó. Tôi không muốn trở 
lại Regina Pacis vì chưong trình trung học sẽ 
được chuyển tiếp qua chương trình Việt, và 
cũng vì xa nhà. Lần đầu tiên tôi được học 
trường Việt Nam. Tôi học mê man, hăng say, 
môn nào cũng được điểm cao. Tôi không còn 
phải lo đọc và phân tích những văn phẩm 
Notre Dame de Paris, Les Miserables của văn 
hào Pháp nổi tiếng Victor Hugo, mà bố tôi đã 
bao nhiêu lần nói với tôi rằng quá khó cho 
trình độ tiểu học, dù rằng cho chương trình 
Pháp. 

H 
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Tôi nhớ rõ ngày tôi được biết kết quả cuộc thi. 
Hôm đó anh em chúng tôi đang đi bơi ở hồ 
tắm trong bộ Tổng Tham Mưu. Bố tôi bước 
vào, với gọi tôi tới. Tôi bơi tới, đứng dưới 
nước, bố tôi trên bờ. Bố ngồi xuống nói với 
tôi: “Con đậu rồi…” Tôi hỏi: “Đậu gì, bố?”  
Hỏi xong tôi mới sực nhớ tới cuộc thi trung 
học. Tôi hỏi lại: “Đậu vô Gia Long hả bố?” Bố 
tôi trả lời:  “Ừ, con đậu cao lắm. Nhất là về 
luận văn. Bài luận con viết chắc khá lắm…” 
Tôi nhớ lúc đó tôi chẳng mừng chẳng vui, chỉ 
nghĩ rằng rồi sao đây, bây giờ tôi phải học 
trường nào? Và tôi cũng biết tại sao tôi đậu 
cao, là nhờ câu nói trấn an của bố tôi. Còn bố 
tôi thì cũng rất tỉnh, không có vẻ mừng hoặc 
vui thái quá, mà chỉ có một vẻ hài lòng nhẹ 
nhàng pha lẫn chút hãnh diện. 

Sau một tháng học tại Lê Bảo Tịnh, tôi được 
xếp hạng nhất. Tôi có nhiều bạn và được các 
thầy cô cưng chiều. Vì vậy, tôi không muốn 
rời ngôi trường này. Lấy cớ là Gia Long học 
buổi chiều, tôi đã xin bố cho tôi đi học cả 2 
trường: tiếp tục đi học ở Lê Bảo Tịnh buổi 
sáng, và Gia Long buổi chiều. Tôi nghĩ chắc 
chắn là sẽ được, vì thông thường thì bố mẹ nào 
thấy con hiếu học cũng đều cho con học, càng 
nhiều càng tốt. Thế nhưng bố tôi lại không. Bố 
tôi suy nghĩ đắn đo, sau cùng bố không muốn 
cho tôi đi học 2 buổi như vậy, vì tôi sẽ vất vả 
và sẽ mệt. Bố khuyên tôi chọn một trong hai 
trường. Bố cũng nói rằng tôi nên vào Gia 
Long, vì đó đã là nguyện ước của tôi ngay từ 
ban đầu. Tôi đã từ giã mái trường bố dậy, các 
bạn và các thầy cô, để bắt đầu năm học mới tại 
ngôi trường Gia Long cổ kính. 

Ngày đầu tiên vào Gia Long, tôi xúng xính 
trong chiếc áo dài trắng mẹ mới đặt may. Tôi 
vén vạt áo dài ngồi lên yên xe vespa của bố, để 
bố chở tới trường. Đó là lần đầu tiên tôi được 
mặc áo dài để đi học. Tôi có cảm tưởng như 
mình đã là một thiếu nữ, không còn là cô bé 
mặc đầm nhõng nhẽo bố mỗi khi bố chở đi 
học. Lúc tới nơi, bố dẫn tôi tới tận trong sân 
trường, và chờ tới khi tôi vào lớp bố mới trở ra 
đi về. Tôi ngồi trong lớp, nhìn theo dáng bố 
bước đi, mà lòng rộn lên một nỗi thương. Bố 
tôi đó. Bề ngoài là một Giáo Sư nghiêm nghị ít 
nói, nhưng bên trong lại là một người cha đầy 
tình cảm. Tôi đã có thật nhiều những kỷ niệm 
đẹp thời thơ ấu trong ngôi trường Gia Long cổ 
kính này, nhưng có một kỷ niệm mà tôi không 

bao giờ quên được. Đó là lần bố chở tới trường 
để thi, và câu nói trấn an của bố, câu nói đã 
củng cố tinh thần tôi và cho tôi một sự tự tin 
để vững an làm bài thi. 

Tôi tiếp tục lớn lên trong tình thương của bố, 
của mẹ, của gia đình, trong sự che chở của 
Thiên Chúa. Và tôi đã bao nhiêu lần xin Chúa 
nhận lấy bố tôi như một món quà quý nhất của 
tôi để Ngài che chở và yêu thương. Ngài đã 
nhận lời nên bố vẫn còn ở với chúng tôi cho 
đến bây giờ. 

Bây giờ bố tôi đã già, đã hơn 80 tuổi. Tuy rằng 
sức khỏe đã sa sút nhiều, nhưng bố vẫn còn rất 
minh mẫn. Hằng ngày bố tôi vẫn viết báo, viết 
sách, chơi piano, nói chuyện với mẹ tôi, với 
con cháu. Lâu lâu chúng tôi tụ họp cùng bố mẹ 
và gia đình đi ăn ở ngoài. Tôi hy vọng rằng bố 
tôi sẽ tiếp tục ở với chúng tôi thêm nhiều năm 
nữa, để chúng tôi tiếp tục là những người con 
may mắn vẫn còn có cha, có thêm thật nhiều 
những kỷ niệm đẹp với bố. Tôi hy vọng rằng 
bố tôi biết rằng chúng tôi thương bố biết là 
chừng nào. 

Bố ơi, bố có biết rằng chúng con thương bố 
không? Thương thật nhiều, bố ạ. 

Tặng bố,  
nhân ngày Father’s day - June 19, 2012 

Ly Băng 
Houston, Texas 
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Văn Chương Nghệ Thuật 

Phỏng dịch  

Hạnh Phúc 
ở nơi nào, hạnh phúc ơi ? 

Bạn mải miết trên đường tìm hạnh 
phúc, 
Bạn mơ màng nó ở đâu đâu. 
Nơi nào đó, chớ không là trong đôi giày 
thích hợp, 
Cũng không dưới mái nhà êm ấm 
thương yêu. 

Ô kìa! Xem người ta hạnh phúc, 
Nhưng bạn hiền, bạn có sống cùng họ 
đâu? 
Bạn quên rằng  trong đời, ai cũng có 
nỗi khổ riêng, 
Nếu rõ được, bạn chẳng bao giờ thích 
cảnh của họ. 

Làm sao bạn biết thiết tha đời sống, 
Khi tim buồn cứ chất mãi lòng tham. 
Khi mà bạn không hề biết yêu mình để 
sống, 
Và cũng thường than vãn số phần. 

Chướng ngại khổng lồ trên đường tìm 
hạnh phúc, 
Đó là ước mơ một hạnh phúc quá lớn 
lao. 
Hãy tận hưởng hân hoan từng giọt nhỏ, 
Bao la đại dương biển cả, 
Là do muôn ngàn giọt nhỏ li ti. 

Hạnh phúc không là trong kỷ niệm, 
Cũng không đâm chồi hé nụ ở tương 
lai. 
Hạnh phúc ư? Đây phút giây hiện tại, 
Chính phút giây nầy, hạnh phúc nở hoa.  

Hạnh phúc không phải món đồ gia 
dụng, 
Mà chúng ta tìm thấy bên ngoài. 
Hoa hạnh phúc là hoài bảo, 
Từ tâm ta và nở ở vườn lòng. 

GS 

Bonheur, où es-tu ? 

GS Dương Ngọc Nữ 

Si tu ne trouves pas le Bonheur, 
C’est peut-être que tu le cherches ailleurs, 
Ailleurs que dans tes souliers, 
Ailleurs que dans ton foyer. 

Selon toi, les autres sont plus heureux, 
Mai toi, tu ne vis pas chez eux. 
Tu oublies que chacun a ses tracas, 
Tu n’aimeras surement pas mieux son cas. 

Comment peux-tu aimer la vie, 
Si ton coeur est plein d’envies? 
Si tu ne t’aimes pas, 
Si tu ne t’acceptes pas? 

Le plus grand obstacle au bonheur, sans 
doute, 
C’est de rêver d’un bonheur trop grand. 
Sachons cueillir le bonheur au compte-
gouttes, 
Ce sont les plus petites gouttes qui font les 
oceans 

Ne cherchons pas le bonheur dans nos 
souvenirs, 
Ne le cherchons pas non plus dans l’avenir. 
Cherchons le bonheur dans le présent, 
C’est là et là seulement qu’il nous attend. 

Le bonheur, ce n’est pas un objet, 
Que l’on peut trouver quelque  part, hors de 
nous. 
Le bonheur, ce n’est qu’un projet, 
Qui part de nous et se réalise en nous. 
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Không còn giàn hoa hoàng anh rũ vàng, không 
còn những vệt nắng lóe dội từ mặt nước hồ bơi 
rọi qua kẽ rào, con đường không “xôn xao theo 
lời ru của gió” mà chỉ là từng chuỗi bụi mù nối 
tiếp theo nhau. Ngày xưa chiếc mini đỏ vẫn 
thường đi trên đường Đoàn Thị Điểm ngang 
căn nhà ấy với viền môi hoa cười, dưới trời 
nắng những cụm mây xanh ngát tựa như không 
bao giờ có thể mưa. Ngày nay vẫn Sài Gòn 
nhưng người ta bưng kín hết mặt mày, hào 
nhoáng và tăm tối, nguy nga và điêu tàn xen lẫn 
nhau giữa giòng quen lạ, cơn nắng bây giờ sao 
gay gắt quá như muốn thiêu đốt hết ký ức của 
những mùa phượng rơi xa cũ. 

Khi vào đệ thất Gia Long thì tôi đã qua gần hai 
năm học ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp, đã biết 
phát âm chữ r, chữ e chữ u rất chuẩn, biết yêu 
những ô vuông cửa xe điện ngầm của Paris, yêu 
những vùng đồi thoai thoải thấp thoáng vài cô 
hái táo tóc bím vàng óng với tạp dề điểm hoa li 
ti đỏ mà tôi chỉ được nhìn qua sách vở phim 
ảnh. Tựu trường đệ lục Dung KĐ được ba mẹ 
cho đi học thêm tiếng Pháp giống như tôi. Khi 
Dung đã thành một trong những học sinh giỏi 
Pháp văn của lớp Chín 12 cũng là lúc Dung biết 
khoe đôi chân thuôn dài mái tóc màu nâu vàng 
tự nhiên uốn kiểu xì-tôn, bận rộn với những 
buổi hẹn hò trên chiếc lambretto trắng của L và 
không còn cặp kè lê la với tôi ở TTVHP nữa. 

Tôi thấy P lần đầu tiên khi xe của ba P đụng 
phải một bộ hành ngay trước cửa Đoàn Thị 

Điểm, đám con gái áo trắng đang tập diễn hành 
gần đó. Dung Lý Toét kêu Thanh ơi mày tới nói 
giùm, xe ông Tây đụng người ta kìa. Thằng 
chột làm vua, tôi xi xô vài câu tiếng Pháp với 
ba P và chú tài xế rồi chiếc xe lăn bánh, chậm 
đủ để tôi thoáng thấy cặp mắt xanh thẳm của P. 
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì sau đó, chỉ biết buổi 
sáng nắng cao trời rất gió và cây phượng sân 
trường đang luống cuống nở hoa.  

Tôi thấy lại ánh mắt P trong rạp hát nhỏ ỏ 
TTVHP sau một buổi chiếu phim. P hỏi tôi phải 
là cô học sinh hôm ấy, giới thiệu tên, rồi bàn 
tán phê bình phim vừa xem. Ba P sang VN vì 
công vụ mà cũng để lánh xa Paris chờ lành vết 
thương của một cuộc ly dị, và hai ba tháng nữa 
P sẽ phải trở về Pháp cho kịp mùa tựu trường. 
Tôi có chút thích thú khi được nói chuyện với 
một “thằng Tây” dễ nhìn. Và có trời mới biết P 
đã nghĩ gì về tôi. 

Rồi tôi gặp P ở TTVHP thường hơn. P dạy tôi 
bài hát trẻ thơ, mà trí tưởng tượng phong phú 
của tôi cho rằng chắc P muốn gửi gắm chút tâm 
trạng. Que la vie est belle belle. Que la vie est 
belle près de toi. Moi je t’aime toi tu m’aimes 
et l’on aime tout les deux. 

Tôi dạy lại P bài hát của cô Việp năm đệ lục  

J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis 
Papa est petit et très mal bâti. Tandis que 

Văn Chương Nghệ Thuật 
289



Văn Chương Nghệ Thuật 

maman est grande, jolie et fait du sport. 
Mon père avec ma mère a toujours tort.  

Cám ơn trời đất P đã không nghĩ bài có liên 
quan chút gì đến tâm tình của tôi. 

Tôi và P bắt đầu toa rập nói dối đi sớm về trễ để 
cùng nhau thơ thẩn quanh những con đường 
vùng TTVHP hay lang thang dưới những tàng 
lá to cao trong bệnh viện Grall. P thích chuyện 
chị em hộc tủ, chuyện ma trên lầu chuông 
trường Gia Long, và thích coi tôi chơi dơ bứt 
từng cánh bông móng tay liếm chút nước miếng 
rồi dán lên đầu ngón tay. Tôi thường nhặt mấy 
trái me chín ăn tuy không chua lắm cũng nhăn 
mặt để được cười vang với P. P hay gật đầu nói 
hiểu hiểu khi tôi lúng túng lục lọi trong óc tìm 
một chữ thích hợp. 

P cho tôi xem vài tấm hình gia đình không biết 
vô tình hay cố ý để cho tôi biết gia đình P rất 
giàu. P nói nhà P có hồ bơi, Paris không gần 
biển và nhà cửa chật chội nên dân Paris rất 
thích đi bơi hồ và biển.  

Nhà ba P đang mướn ở SG cũng có hồ bơi. 
Buổi trưa đáng lẽ đi bơi ở hồ Cứu Hỏa trên 
đường Trần Hưng Đạo như những mùa hè 
trước, tôi đến nhà P nhưng ngại không thay đồ 
bơi mà chỉ ngồi thọc chân xuống hồ vọc vọc. 
Trong vuông sân rộng của một villa cổ kính 
nuớc hồ xanh lơ lóng lánh giàn hoa hoàng anh 
vàng ngã lên dãy rào cao làm bằng những 
nhánh cây khô bện vào nhau, tôi tưởng mình là 
một nhân vật của truyện Duyên Anh hay Tuổi 
Hoa – truyện về những cô bé tóc thắt nơ hồng ở 
trong biệt thự sang trọng có lối vào lót sỏi cuội 
trắng, có bà vú già vắt cho ly nước cam tươi 
mỗi buổi trưa… Chúng tôi giòn tan kể nhau 
nghe đủ thứ trên đời, từ những món ăn ngon lạ 
tới những câu thành ngữ ca dao của nước mình 
dù lúc ấy có lẽ cả hai đều biết rằng mình đang 
không hề thật sự quan tâm đến chuyện ăn uống 
lẫn văn chương. 

Phượng đã rơi rất nhiều. P hẹn găp mùa hè năm 
sau vì ba P có tới ba năm công vụ ở Sài Gòn. 
Tôi khoe P bằng Diploma TTVHP vừa cấp. Với 
nó và tú tài hạng Bình, học bổng Sorbonne chỉ 
sẽ còn là những thủ tục hành chánh. Ánh nhìn 

trìu mến và tay siết rất chặt ngày P ra đi không 
đủ cho tôi hiểu rõ tôi và P đã là gì của nhau, 
hay chỉ là tôi chóa mắt với cái sang giàu của gia 
đình P rồi mơ mộng. 

Chiến tranh ngày càng khốc liệt của mùa hè đỏ 
lừa 1972 khiến mắt tôi mấy lần sưng húp khóc 
cùng bạn bên chiếc quan tài phủ cờ vàng ba sọc 
đỏ có anh nó nằm trong đó. Cũng do ảnh hưởng 
chiến tranh ba của P quyết định về Pháp sớm 
hơn dự định, P nói vậy trong một bức thơ, và 
như thế sẽ không có chuyện P trở lại Sài Gòn. 
Tôi hẹn gặp P năm 1975 tại Sorbonne. Tôi còn 
chép tặng P một bài thơ dấm dớ tội nghiệp nào 
đó, và phỏng dịch cho P hai câu thơ Cửa sổ nhà 
em vẫn mở. Lòng em đã khép nụ quỳnh. 

Quà Noel của P gời cho tôi năm đó là một hôp 
sô cô la. Cái hộp nhôm có in chùm hoa hồng 
nổi cộm lên rất đẹp được tôi gìn giữ nhiều năm, 
ôm chặt như sợ vuột mất đi dù có lẽ chỉ là 
những điều không tưởng.  

Mùa phượng năm sau như lệ thường tôi đi bơi ở 
Sở Cứu Hỏa, và gặp H, con trai của Dì Năm 
bạn học cũ của Má thời Áo Tím. Nhà H trên 
đường Nguyễn Hoàng sau vườn bông Đại Hàn. 
Chúng tôi cũng tình cờ học chung lớp Toán Lý 
Hóa ở trường Thăng Long đường Hồng Thập 
Tự. Tôi và H hay cùng đi bộ về sau những buổi 
bơi, H rẽ vô nhà H trước và tôi tiếp tục hướng 
về đường Nguyễn Thiện Thuật. Vài ba lần H 
đến TTVHP đón tôi đi ăn kem uống nước ở 
Brodard. H có mời tôi dự một buổi dạ vũ sinh 
nhật chị của H. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác lạc 
lõng trong buổi tối đó dưới ánh đèn lu-mi-nơ 
chớp choáng lên những bộ soa-rê đủ màu đủ 
kiểu. Rồi H không còn lên TTVHP tìm tôi nữa 
và tôi cũng chẳng buồn để ý. Tôi phí khá nhiều 
thì giờ thắc mắc sao thơ của P bây giờ đã thưa 
thớt.  

Tháng 12 nhận được từ P một cánh thiệp, tôi tự 
nhủ thiệp Noel có hình ông già Noel là phải rồi 
làm sao có thể là hình hoa hồng, và hài lòng với 
giải thích đó. Cả năm sau tôi không nhận được 
gì từ Pháp ngoài một ông Noel nữa. Tôi cũng 
không còn đi học ở TTVHP. Tôi làm nhiều bài 
thơ bằng tiếng Pháp chỉ một mình tôi đọc. 
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Phượng lại rơi, tôi bận rộn học thêm Tóan Lý 
Hóa chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài, cho niên học 
cuối cùng dưới mái trường Gia Long yêu dấu. 
Màu vàng hoa hoàng anh và xanh lơ của nước 
hồ bơi vẫn khi ẩn khi hiện, dường như rõ nét 
hơn trong những buổi chiều mưa về bất chợt 
hay những đêm thâu vắng lặng. 

Mùa Xuân năm 1975 lớp 12B3 của Gia Long 
và của Petrus Ký tổ chức buổi tiệc tất niên 
chung, do đều có trưởng lớp cùng là Tổng Thơ 
Ký. Nhà N được chọn làm địa điểm. Tôi gặp N 
ở đó và cả hai cùng nhớ ra rằng đã được Nghĩa 
Lác giới thiệu với nhau năm ngoái tại nhà chị 
tôi trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật, vào 
những ngày cận Tết. Lúc ấy tôi đang phụ chị Ba 
dọn dẹp nhà, chắc trông thật thảm hại và dơ bẩn 
trong bộ đồ bộ cũ xèm dính đầy bụi (mà tôi thì 
vốn dĩ cũng chẳng yêu kiều gì) nên N biến mất 
tiêu sau bữa đó. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Món quà đầu tiên từ N sau buổi họp mặt tất 
niên là trái ổi xá lị to tướng N mang đến nhà 
nhét vào tay tôi chiều ba mươi Tết. 

Hiệp Định Paris năm 1973 không ngăn được 
tham vọng nhuộm đỏ miền Nam. Trong khi 
chúng tôi vô tư ngây thơ ngỡ chiến tranh đã 
chấm dứt, ngỡ sẽ không còn phải khóc thêm 
một cái quan tài phủ cờ nào nữa thì bên kia bờ 
Bến Hải vẫn không ngừng âm mưu. 

Biến cố Tháng Tư 1975 đã đốt trụi những mầm 
xanh ngọt mật, đem đến cho người miền Nam 
những hệ lụy thê lương những quãng đời dài 
mệt mỏi. Ba tháng cuối cùng của bậc trung học 
chúng tôi như lạc trong đại ngàn gió thốc, im 
lặng khóc những bến bờ tưởng đã rất gần nhưng 
sẽ không bao giờ tới được nữa. Dưới lớp vỏ hân 
hoan tay vỗ theo nhịp những bài ca sắc máu là 
trường lớp của tôi buồn thỉu buồn thiu. Hồng 
Hà lớp tứ 11 năm nào bỗng khoác màu khăn đỏ 
choét thành đồng chí Sáu Hà xa lạ. Chúng tôi 
học hệ Tú Tài nhưng ra trường với mảnh bằng 
Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông. Bạn bè thưa 
dần bởi cây cột đèn rồi cũng muốn đi.     

Tôi cất P, cất Sorbonne, cất viễn ảnh tung tăng 
cắp sách tản bộ trong vườn Luxembourg vào 
cái hộp có hình chùm hoa hồng, buồn bã xếp lại 

đời mình theo vận nước nghiệt ngã. Đời trôi 
theo những buổi tối ăn mớ bánh ít thay cơm, 
bánh ít Má gói cho tôi đi bán dạo nhưng chẳng 
ai mua, theo những mùa phượng nắng vẫn rất 
cao có tôi bên dưới xếp hàng chực chờ xum xoe 
gói đường gói bột ngọt cùng vài ký gạo đen đủi 
đầy sạn. 

Tay của N ấm và rộng cho tôi nhiều ấm áp 
trong những năm tháng đất trời đảo lộn thời bao 
cấp. Đôi lần - khi tôi không còn mới nữa - N bỏ 
quên tôi đi chơi với những người con gái khác 
nước mắt tôi rơi trên hộp sô cô la lòng thầm hỏi 
đời mình đã có thể ra sao, nếu và nếu. 

* * * 

N đang ngâm mình trong hồ bơi bên tàng 
phượng già sau nhà, mái tóc bạc óng ánh nắng, 
tôi vừa nhún nhẩy theo một điệu nhạc quen 
thuộc vừa nói với N rằng nếu tôi đang ở trong 
một câu chuyện cổ tích có bà tiên ban cho mình 
những điều ước thì tôi sẽ ước cái giàn giây leo 
eo sèo chết tiệt kia biến ngay thành giàn hoa 
hoàng anh. 

N nói có ước thì ước giàn hồng leo rũ từng 
chùm xuống, sẽ đẹp hơn. 

Tôi cười ừ thì chùm hoa hồng cũng được. 

Cũng đều có bóng dáng những mùa phượng của 
một thời rừng rực tuổi thanh xuân. 

Nguyễn Nhật Thanh GL 75 
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PHƯỢNG  ĐỎ - PHƯỢNG TÍM

Trường quê tôi  có hàng phượng nên thơ 
Lúc hè về  hoa tưng bừng rộ nở 
Tuổi học trò vấn vương hoa phượng đỏ   
Nhặt hoa rơi ép vào vở,  mộng mơ...  

Phượng Vĩ – Flamboyant . 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Nhớ l ại thuở quê nhà ViệtNam thân yêu, khi 
sân trường tôi rực rỡ một trời Hoa Phượng đỏ 
trên nền lá xanh tươi, là chúng tôi nôn-nao vì 
biết sắp được nghỉ hè. Thật thế, Phượng vĩ là 
biểu tượng gắn liền với tuổi học trò, do mùa nở 
hoa của nó từ khoảng tháng 4 đến tháng 6, 
trùng với thời điểm kết thúc năm học; mùa chia 
tay của học sinh với nhiều kỷ niệm buồn vui, vì 
thế người ta còn gọi nó là "hoa học trò". 

Phượng vĩ được người Pháp du nhập vào cuối 
thế kỷ 19 các thành phố lớn như: Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Sài Gòn. Gọi là "phượng vĩ" vì lá, 
nhất là lá non, trông giống hình vẽ đuôi chim 
phượng. Hiện nay Phượng Vĩ được trồng từ 
Bắc vào Nam trên vỉa hè, công viên, trường 
học. Thành phố Hải Phòng có rất nhiều phượng 
vĩ, nên còn được gọi là "thành phố Hoa 
Phượng Đỏ". 

Hình ảnh cây Phượng Vĩ theo đuổi tôi từ 
trường làng đến trường trung học. Y như có 
trường học là có cây phượng. 

Trường tiểu học quận Cái Bè quê tôi, có một 
hàng phượng vĩ, dọc theo bờ rào, đối diện với 
dãy lớp học. Hàng phượng này làm dáng cho  

trường với tàn lá xanh tươi quanh năm, tạo 
bóng râm mát cho học sinh vào giờ ra chơi.  

Gần cuối niên học, hàng phượng đua nhau trổ 
hoa đỏ thắm. Hoa phượng vĩ lớn, với 4 cánh tỏa 
rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, còn cánh hoa 
thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một 
chút so với 4 cánh kia và lốm đốm màu trắng và 
vàng, hoặc cam và vàng, có khi trắng và đỏ. 
Trái của phượng vĩ khi già màu nâu sậm, hạt ăn 
bùi và ngon.  

Hè về… rồi bãi trường. Dù nghỉ hè, tôi vẫn 
thường đi ngang qua hàng phượng, ngắm 
những chùm hoa đỏ rực yêu đời, như nhựa sống 
tràn đầy của tuổi trẻ. Tôi vào sân tìm những 
cánh hoa rụng đẹp đem về ép vào vở. Tôi yêu 
hoa phượng từ đó. 

Lên Sàigòn vào trung học Gialong, tôi vẫn còn 
có duyên với cây phượng vĩ. Qua bao nhiêu thế 
hệ cây phượng này chứng kiến biết bao lời tâm 
tình giữa những mái đầu xanh, những tà áo 
trắng núp nắng dưới tàn cây. Khi hoa phượng 
lộng-lẫy khoe sắc đỏ trên cành là lúc những 
cuốn lưu bút được chuyền đi giữa học sinh ghi 
lại mối dây thân-ái thấm-đậm tình bạn, kỷ niệm 
ấm lòng trước khi chia tay nhau vào ngã rẽ cuộc 
đời…  

Dưới phượng đỏ, mái đầu xanh chụm lại 
Thì-thầm trao những mảnh vụn tâm tình 
Hoa phượng đỏ như tuổi hồng say nắng 
Buớc vào đời, thơ thới nhẹ hành trang… 
BV 
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Phượng Tím – Jacaranda 

Tên khoa học: Jacaranda  mimosifolia (giống 
lá hoa trinh nữ), hay Jacaranda ovalifolia (lá 
hình trứng), hoặc Jacaranda acutifolia, gốc 
Châu Mỹ, họ chùm (Bignoniaceae) là một cây 
gỗ cao 10-15m, lá kép hai lần nên có vẻ giống 
cây phượng vĩ khi chưa có hoa. Cây thích hợp 
với khí hậu nhiệt đới, và cận nhiệt đới. Tàn lá 
toả rộng 7 đến 10 thước. Phượng tím, có loại 
hoa tím phơn phớt hồng ; có loại hoa tím phơn  

Văn Chương Nghệ Thuật 

phớt xanh, màu tím lãng-mạn, thơ mộng nên 
loại nầy được trồng nhiều nhất. Hoa hình 
chuông, dài từ 4, 5cm, có lông tơ, mọc thành 
từng chùm. Cánh hoa mỏng-manh, nhẹ tựa hoa 
giấy. Hoa không hương, nhưng gỗ lại toát ra 
hương nồng ấm.. Từ lúc hoa nở đến rụng lối 5, 
6 ngày, nhưng hoa chùy lại tiếp tục nở nên kéo 
dài khá lâu có thể 4 đến 6 tháng tô điểm những 
con đường tím đẹp ngất-ngây! 

Bây giờ Đàlạt cũng có phượng tím do kỹ sư 
Lương văn Sáu, hội viên hội hoa hồng Pháp, tốt 
nghiệp trường canh nông ở Versailles trở về 
nước năm 1962 trồng cho được cây Phượng 
Tím.  

Hoa Phượng Tím với màu sắc diễm-ảo đã làm 
rung động biết bao thi sĩ, nhạc sĩ. Úc châu ở 
Nam bán cầu nên bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông ngược với các nước nằm phía Bắc bán 
cầu. Ở Úc vào tháng 9, 10, 11 khi hoa phượng 
tím lung linh khoe sắc là báo hiệu mùa Xuân 
đến. Mùa hoa nở, ta chỉ thấy toàn hoa là hoa, 
không thấy lá đâu.  

Sydney có nhiều phượng tím, cả thành phố như 
một bức họa tím nên thơ, một khoảng trời tỏa 
hương nhẹ nhàng. Tím rực rỡ mê hồn, tím nên 
thơ quyến rũ! Brisbane là thành phố đồi núi, 
nên từ những con dốc cao nhìn xuống bìa rừng 
phía thấp, ta thấy cả một vùng chập-chùng 
phượng tím. Dọc hai bên đường Thành phố 
Grafton các nhánh phượng giao nhau như môt 
cổng chào. Tuỳ theo ánh nắng, mỗi giờ hoa 
phượng có mầu tím khác nhau, nên thơ, quyến 
rũ, đẹp vô cùng. 

Mỗi năm, vào mùa hoa nở, thành phố Grafton 
tổ chức Mùa Hội Hoa Phương Tím - Jacaranda  

Chào Úc châu, chào mùa Hoa Phượng Tím 
Tím một trời biên-biếc giữa hồn tôi 
Tím một chiều cơn gió lướt qua đồi 
Trước hoa tím cho áo dài em tím 
Cho thảm cỏ non đang xanh hóa tím 
Tím chân nghe một dáng ngọc tuyệt trần 
Mái tóc thề tím ngát tuổi thanh xuân 
Tôi chợt thấy cuộc đời đầy diễm phúc... 
Chào Sydney, đầu mùa Hoa Phượng Tím 
Tím một trời bát ngát giữa đời tôi… 
Ph.Vũ 

Hoa Phượng Tím, cũng là hoa học trò ở Cali. 
Mùa hoa nở thường vào  tháng năm, tháng sáu, 
cũng sắp sửa là mùa chia tay của học sinh, 
trùng với thời điểm kết thúc năm học. 
Mùa hoa phượng tím ở Cali cũng đẹp vô cùng 
với những chuông hoa lung linh tắm nắng ban 
mai. Màu tím rực lên thanh cao, êm êm, dịu 
dàng, gợi nhớ… 

Trời Cali tràn đầy hoa phượng tím 
Tím không gian một thuở xuân thì 
Mây lãng đãng đưa ai về trường cũ 
Thơ tình đầu màu mực tím trinh nguyên…. 
Trên lối đi tràn đầy hoa phượng tím 
Bước chân ai giẫm nhẹ thảm hoa mềm 
Thoáng qua rồi tấm chân tình quyến luyến ! 
Xót tình đầu… hoa phượng tím rơi rơi… 
BV     
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Khi đến thành phố Prétoria, Nam Phi (Afrique 
du Sud) vào Xuân, tôi như chìm ngập vào một 
khung trời tím. Prétoria, được mệnh danh là 
«thành phố Hoa Tím Jacaranda». Những con 
đường, công viên, ngõ phố ngập tràn một màu 
tím biên-biếc Jacaranda dưới nền trời trong 
xanh nắng ấm, ánh sáng tuyệt vời, gia bức tranh 
thiên-nhiên diễm-tuyệt! Các nhánh phượng hai 
bên đường giao nhau kết thành một vòm trời 
tím nhạt. Khi hoa rụng mặt đất công viên phủ 
dầy những cánh hoa, trông như một thảm nhung 
xinh xinh màu tím. Bước khẽ trên thảm hoa 
này, mình có cảm giác nhẹ tênh như một 
«fakir» tọa thiền trên thảm, bồng-bềnh trôi theo 
áng mây. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Jacaranda mùa hoa tím nở 
Tím cả vòm trời, tím cả lối đi 
Tôi yêu hoa tím trong niềm nhớ 
Thơ-thẩn lặng nhìn hoa tím rơi…BV 

Vào tháng năm, nếu ta dạo chơi Paris, ngước 
nhìn tháp Eiffel ngạo nghễ vươn mình trong 
không gian; thì gần chân tháp, tầm mắt ta lại bị 
lôi cuốn bởi một làn sóng lụa tím đẹp mê hồn, 
lung linh theo gió lay. Đó là hàng phượng 
Jacaranda thẳng tấp trổ đầy những chuông hoa 
tím. Trước cái mỹ quan này, ta thấy một tương 

phản thú vị, giữa một tháp sắt thép sừng sững, 
vững chắc và những cánh hoa, sắc màu thơ 
mộng, gợi nhớ, gợi thơ, thật mong manh! 

Áo Tím ngày xưa tím ngát lòng
Giờ chừ thấy tím vẫn thương mong 
Em ơi thuở ấy yêu màu Tím 
Biết mấy buồn đưa em lấy chồng… 
T.Võ 

Tôi yêu Phượng Tím vì màu hoa vừa dịu-dàng 
vừa mê-hoặc. Trên cành, hoa đã tím, rụng 
xuống đất, không héo, không phai, vẫn tím để 
tiếp tục tô điểm «cho thảm cỏ non đang xanh 
hóa tím», cho gốc phượng thêm xinh. Có lẽ vì 
thế người ta bảo: màu tím này là màu tím thủy 
chung!! 

Màu bàng bạc của Hoa Phượng Tím 
Jacaranda, cho ta một không gian thật đẹp và 
lãng-mạn. Màu tím phôi phai như phiên-phiến 
một chút xanh, tưởng như họa sĩ pha hai màu 
ấy hòa với cả hồn thơ tạo thành màu đặc biệt 
luyến-nhớ, màu của Phượng Tím! 

Sắc tím khiến lòng tôi da-diết mãi 
Loài hoa từng níu giữ bước chân tôi. 

Trần Bạch Vân

EM 
Vạt nắng tung tăng ngày gió lộng 
Chéo áo còn vương khóe tình si 
Em nghiêng vai xuống thành thiên cổ
Tim vỡ theo từng bước chân đi 

Nguyễn Nhật Thanh 
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Tình Yêu Tuổi Học Trò 
Nguyễn Thị Mỹ  

Văn Chương Nghệ Thuật 

Ngày mới nhập học lớp Đệ Tam, trong niên 
khóa mới tôi được xếp vào ngồi gần cuối lớp, 
chỉ còn có hai hàng bàn sau lưng tôi là đụng 
vách tường cuối phòng. Tôi khá cô đơn vì ngồi 
trong cùng, chỉ có một bạn ngồi bên trái tôi là 
Bạch. Bởi vậy Bạch trở thành người bạn duy 
nhất của tôi trong lớp. Bạch cho biết vì đau nặng 
nên đã nghỉ hết một năm học, hôm nay mới bắt 
đầu đi học trở lại. Tôi cảm thấy thương Bạch và 
gần gũi Bạch hơn. Còn Bạch vì tính tình khá kín 
đáo và không thích kết bạn nên hầu như không 
có bạn khác ngoài tôi. Gia đình Bạch khá giả, 
tan học có xe hơi đón về. Nhà Bạch gần nhà tôi. 
Mỗi lần đi học tôi đều đón xe bus ở trạm trước 
cửa nhà Bạch. 

Thình thoảng buổi tối tôi ghé nhà Bạch chơi. Có 
lẽ vô tình tôi không biết có ai đó ở trong nhà 
đang ngắm nhìn khi tôi đang “ba hoa chich 
chòe” với Bạch ngoài sân. Tôi đoán thế vì sau đó 
vài hôm, với sự xếp đặt khéo léo của Bạch và 
anh Thạch, tên anh trai của Bạch, tôi được ngồi 

ăn kem với anh Thạch ở một tiệm kem trên 
đường Tự Do. Tôi còn nhớ chiều hôm đó nắng 
nhạt, tôi với chiếc áo dài trắng học trò, hồi hộp, 
vụng về múc từng muỗng kem, nhưng lạ chưa, 
cứ muỗng nào đưa vào miệng cũng rớt ra ngoài 
một nửa. Tôi luống cuống lau những vết kem 
trên áo, trên tay. Anh nhìn tôi mỉm cười và rút 
mùi xoa lau sạch từng vệt kem dính tùm lum 
quanh miệng tôi. Tôi kín đáo ngó trộm anh: thật 
đẹp trai, da trắng, mắt một mí rất đa tình. Tiệm 
rất đông khách nhưng tôi đâu nhìn thấy ai ngoài 
anh. Tôi cười luôn miệng. Ăn xong chúng tôi ra 
về. Anh đưa tôi đến bến xe bus. Mỗi lần qua 
đường anh đều nắm chặt cổ tay tôi dắt đi. Dường 
như tay anh lạnh buốt khi chạm cổ tay tôi và 
cảm thấy anh cũng đã “mến mộ” tôi rồi. Còn tôi, 
có lẽ tôi đã yêu anh. Một “coup de foudre” tức là 
mới gặp nhau lần đầu đã yêu ngay, tôi đang ở 
trong trường hợp này đây. Trên đường về nhà 
lòng tôi rộn rã như bước trên chín từng mây 
xanh, không ngớt nghĩ về anh.  

Sau đó anh thường tới thăm tôi. Nhưng hình như 
anh không thoải mái khi bắt gặp cặp kính trắng 
của Bố tôi. Rồi một lần anh rủ tôi đi ciné. Tôi 
vui mừng lắm nhưng không hiểu sao lại từ chối. 
Rồi tôi hối tiếc… Phải chi mình nói “Yes, I 
will”. Hay phải chi anh rủ luôn nhỏ Bạch đi 
cùng thì tôi đâu có lý do gì mà từ chối. Tôi từ 
chối anh đến lần thứ ba mà nhỏ Bạch vẫn không 
hiểu để đến rủ tôi đi ciné cùng nó và anh…  

Rồi một ngày anh không đến nữa và nhỏ Bạch 
chẳng hiểu sao cũng không đến lớp. Tôi định 
đến nhà hỏi thăm Bạch để nhân tiện nhìn thấy 
anh. Nhưng bản tính nhút nhát lại thêm tự ái nên 
tôi nhất định không đến nhà tìm Bạch. Đã vậy 
tôi lại còn không thèm đón xe bus ở trạm trước 
nhà anh nữa… Tôi nhớ anh quá…. Tôi không 
còn sức lực để học nữa. Mỗi lần mở sách ra chỉ 
thấy toàn là hình bóng anh… Tôi lại nghĩ lung 
tung về anh rồi đứng dậy chạy ra ban công nhìn 
xuống đường, ao ước nhìn thấy anh đâu đó… Có 
lẽ đối với anh tôi chỉ là nụ hoa trang điểm. 
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Nhưng trong mắt tôi anh là tất cả. Mất anh là 
mất hết… Tôi vẫn đi học nhưng với nỗi buồn u 
ẩn trong tim… Cho đến một ngày có người bà 
con biết được tôi học không trôi nữa nên giới 
thiệu cho tôi đi làm thư ký trong sở ngoại kiều. 
Tôi bằng lòng ngay với hy vọng quên được mối 
tình vô vọng kia. 

Đúng như tôi mong muốn những ngày tháng bận 
rộn với việc làm  giúp tôi khuây nguôi… Cuối 
cùng gặp được một “cao thủ võ lâm” nên tôi tạm 
quên anh. Nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. 
Từ sâu thẳm trong lòng mối tình đầu với hình 
bóng anh vẫn tồn tại với tháng năm. Bây giờ nó 
đã trở thành một kỷ niệm đẹp để khi rảnh rỗi bên 

con cháu tôi có thể kể cho chúng nghe như 
những câu chuyện thần thoại tuổi thơ. 
 Ngày xưa… ngày xưa đó ta đã gặp một hoàng 
tử… chàng đánh thức ta dậy sau nhiều năm ngủ 
vùi bên sách vở nhà trường… Có thể các cháu sẽ 
hỏi: “Thế hoàng tử đó đâu?”  “Cháu ơi vì sự 
ngây thơ khờ dại của ta nên vị hoàng tử đó đã 
lạc sang vườn hoa khác mất rồi nên ta không 
còn có thể gặp lại chàng nữa…. 

Nguyễn Thị Mỹ 

Đệ Nhị B1-GL 63 

Đâu Đóa Mai Vàng ?!... 

Trường xưa, nào dễ vào quên lãng? 
Nay dẫu xa rồi luôn nhớ thương! 
Đánh rơi, lạc mất xuân thì cũ... 
Trời đã sang mùa, tuổi chớm thu! 

Luôn giữ trong tim màu hoa ấy, 
Vàng hương hoa sứ, ngát sân trường... 
Phượng cũ dường như luôn trẻ lại, 
Mỗi khi hè đến vẫn không phai!.. 

Nhặt từng cánh phượng sân trường cũ, 
Đi dưới hương hoa sắc thắm vàng… 
Cứ ngỡ như thời còn cắp sách, 
Nghe chừng đâu đó tiếng cười vang… 

Cũng tà áo trắng bay trong gió, 
Cùng màu hoa cũ sân trường xưa... 
Mà sao tôi vẫn đi tìm mãi, 
Đâu đoá mai vàng xưa tuổi thơ?! 

NTKC (61-68) 

Văn Chương Nghệ Thuật 
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Văn Học Nghệ Thuật 

Thế là hơn 3 thập niên em đã xa anh rồi T. ơi, 
mọi người ở đây đã sửa sọan để mừng xuân mới. 
Còn em thì vẫn không vui được T. ạ. Mỗi lần 
năm hết Tết  đến, em cảm thấy trống vắng và 
nhớ anh thêm, T. ơi! Đêm nay, em ngồi đây và 
nhìn lên trời cố tìm lại hai ngôi sao sáng và đẹp 
nhất mà ngày xưa anh thường ví là hai vì sao của 
chúng mình, vậy mà ác thay, em chỉ nhìn thấy 
một ngôi sao nhỏ bé lẻ loi ở một vùng trời đen 
thẩm. Ngôi sao đó là em phải không T.? Hai vì 
sao của chúng mình tan biến rồi tan như chuyện 
chúng mình tan vỡ phải không anh??? Nhớ ngày 
đầu mới quen nhau vào giáng sinh 73 ở party 
nhà Bảo Châu, hôm ấy anh nổi nhất, có khối 
người mê vì anh hát hay; đàn giỏi; đẹp trai; lại ở 
ngọai quốc mới về, còn em chỉ là một cô bé tầm 
thường. Vậy mà anh đã để ý mời em cùng hát 
với anh bản “Mùa Đông Paris”. Em bảo là 
không biết hát, chỉ thích ngâm thơ thôi. Rồi 
chúng mình cùng thi nhạc giao duyên bài “Áo 
Lụa Hà Đông”, Anh bảo giọng ngâm em buồn 
thảm quá, ngược lại em nói “giọng anh hát nhạc 
buồn thật hay”. Tối hôm đó anh tình nguyện đưa 
em về, chúng ta thân nhau từ đó… Rồi anh đến 
nhà em thường hơn để làm thân với những 
người  thân trong gia đình em. Chỉ trong khỏang 
thời gian ngắn mà anh đã chiếm được trọn cảm 
tình của ba mẹ, anh chị và mấy đứa em. Cha mẹ 
đôi bên đã bằng lòng, chỉ chờ em ra trường là 
làm lễ cưới. Noel 74 bạn bè đã biết mối tình 
hạnh phúc của mình, bạn em bảo em sung sướng 
thật, mối tình đầu êm đẹp như giấc mơ. 

Em nhớ có hôm anh bận việc ở sở đến đón em 
trễ, em bắt phạt anh phải chở em và lũ bạn tung 
cánh chim tìm về trường Gia Long ngày xưa , để 
thưởng thức lại miếng ngon đậu đỏ bánh lọt và 
bò bía Gia Long, mà nhà văn Từ Kế Tường đã 
ca tụng rất chi tiết trong truyện ”Mùa Áo Vàng“, 

bắt anh đợi cả lũ ăn xong, sau khi trả tiền rồi đưa 
tất cả về từng nhà, vậy mà anh vẫn vui vẻ làm 
theo không một tiếng thở than. Lúc ấy anh dễ 
thương chi lạ và tội nghiệp anh ghê vậy. 

Những kỷ niệm đong đầy tình yêu đó giờ đây 
mất cả rồi T. ơi, em một mình ngồi ôm tiếc nhớ, 
anh xa rồi vuột khỏi tầm tay. Tuần trước em 
phải đi xem văn nghệ của một hội người ngọai 
quốc ở đây mời. Văn nghệ mà dùng chữ phải 
nghe có vẻ ép buộc quá phải không hở anh, mà 
thực vậy giọng nói khó mà hấp dẫn được. Ngồi 
nhìn thiên hạ hát lại nhớ về Sài Gòn, nhớ lại 
những buổi hát du ca ở sân trường Đại Học Văn 
Khoa, nhớ lại ngững đêm party Noel ở nhà các 
bạn, anh hát giúp vui 5 bản một lần vẫn chưa 
thấm mệt, phải chi có anh ở đây nhỉ?! Dù sao đi 
bên anh, em vẫn cảm thấy hãnh diện và sung 
sướng. 
Chắc hẳn lúc em đi rồi, anh luôn ngâm nga “sao 
ra đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ 
buồn vọng lại”, bài thơ áo Lụa Hà Đông mà anh 
và em cùng thích, em thuộc nằm lòng và lúc nào 
ở đâu em cũng thường ngâm T. ơi, đây là chút 
dư âm còn sót lại của mối tình chúng ta làm sao 
em quên được hở T. 
Trước khi ra đi em có điện thọai đến nhà anh đôi 
ba lần nhưng chỉ gặp mẹ anh, mẹ bảo anh trực ở 
sở, tình thế lúc bấy giờ lộn xộn, nhiều nơi nội 
bất xuất ngọai bất nhập làm em hỏang sợ. Lúc 
đầu em không định đi, nhưng giọng mẹ và anh 
Ba của em cương quyết quá em không dám cãi 
lại vì em chỉ là con gái yếu đuối, lệ thuộc vào 
gia đình. Mẹ bảo em đi trước rồi anh sẽ đi sau, 
nhưng em biết là anh cũng khó lòng mà đi được 
vì anh còn kẹt mẹ già và các cháu. 
Vậy mà sang đến đảo Guam và đảo Wake, em 
vẫn hy vọng anh sẽ sang, em tình nguyện làm ở 
Hội Hồng Thập Tự là chỉ mong tìm tin tức của 
anh và gia đình. Ngày nào em cũng lật cuốn sổ 
dầy cộm, chỉ thấy những tên xa lạ chi chít, sao 
không thấy tên anh?! Em không mơ ước cao xa, 
chỉ ước những mẫu tự A.B.C… ghép lại thành 
tên anh Nguyễn H. T., cuối cùng rồi em cũng 
tuyệt vọng. Ngày tháng trôi qua anh vẫn biền 
bịêt. Mỗi ngày em lần mò ra bãi biển, nước mắt 
tuôn rơi, ngó về bên kia đại dương hun hút tìm 
bóng dáng anh đến tối mịt mới về, nhìn lên bầu 
trời đen thẫm thấy chỉ còn 1 ngôi sao lẻ loi nằm 
buồn cô lẻ T. ơi. 
Ngày xưa bạn bè cho rằng em sung sướng và 
hạnh phúc nhất, em hãnh diện khi nghe khen về 
anh. Anh có lối nói chuyện làm mềm lòng 
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người, đàn hay hát giỏi, thông minh. Mối tình 
đầu em dành cho anh tưởng như sẽ bền chặt và 
đẹp mãi, nhưng trời không chìu lòng người trọn 
vẹn, nên bắt em phải xa anh. Tối qua em nghe 
lại hai cuộn băng anh đã hát tặng cho em, kỷ 
niệm duy nhất mà em còn giữ được, còn bắt em 
nhớ đến anh mãi mãi, còn làm khổ em những 
tháng ngày còn lại, mà sao anh chỉ hát những bài 
“Nghìn Trùng Xa Cách”,”Dang Dở”,”Chuyện 
Tình buồn”,”Biệt Ly” đấy có phải là điềm báo 
trước cho sự chia ly của mình không hở T.?!. 
Bây giờ mỗi lần đi ngang qua đường Duy tân 
(trường em) và đường Hai Bà Trưng (sở anh), 
anh có nhớ đến em không anh? Có nhớ những 
kỷ niệm của chúng mình, con đường tình mà 
ngày nào cũng ghi dấu chân của chúng mình, 
riêng em thì lúc nào cũng nhớ anh da diết. Cây 
có cội, nước rồi cũng sẽ về nguồn, còn em chắc 
cũng sẽ về Việt Nam yêu dấu, tìm gặp lại anh 

một lần dù biết rằng mọi chuyện đã đổi thay, 
chúng ta chẳng còn là T. và K. thuở trước.  
“Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm 
…gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người
yêu thóang qua trong giấc mộng…”  
nghe lại những bản nhạc này, càng làm em cảm 
thấy nhớ anh nhiều hơn T. ơi! Nhớ những ngày 
đầu năm anh chở em đi Lăng Ông Bà Chiểu để 
xin quẻ xăm xấu hay tốt cho chuyện tình chúng 
mình, chở em đi chợ Hoa Nguyễn Huệ…. 
Lại một cái tết tha hương nữa đến, anh đang làm 
gì đấy hở T.? còn em cảm thấy cô đơn và buồn 
ray rứt, em sẽ ở vậy để chờ ngày hội ngộ cùng 
anh T. ơi , và em sẽ giữ mãi chỗ đứng cho anh 
trong tim em cũng như sẽ tôn anh là thần tượng 
tuyệt vời của em. Hài lòng chưa hỡi T. yêu quý .   

Viết thay cho một người chị 
Quế Hương GL71 

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

Hòa theo gió

…mở lòng ra với gió
Thổi tình yêu lồng lộng khắp trần gian  
Dài theo tóc 

…trăm hạt mềm ôm tóc
Bỏ Thiên Đường mưa theo dấu tình nhân… 
Bờ thưa vắng, biển trời giăng mây xám 
Đồi ngả nghiêng, điệu luân vũ cuồng quay… 
Ai bước vội 

….và mặc ai trú đợi 
Ta bên nhau.. 

hồn lắng… 
tình sâu…. 

Biển dặt dìu 
…mưa trắng

.sóng bạc đầu…. 
Tay em lạnh… 

…tìm tay anh ngủ trọ…
Nụ hôn khẽ… 

hay tình mưa đang tỏ? 
Chuông Giáo Đường quên Chúa, đứng lặng câm…

Christ Church Cathedral, 
axãvtáàÄx  à{öÇz I BECDD

Thanh Bình GL75 
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Từ bao giờ có vài loại lễ lạc trong năm mà hễ 
nhắc đến, một số người thường ít nhiều cho 
rằng nguồn gốc là đến từ Tàu. Đồng ý Tàu là 
một trong vài nước có nền văn minh văn hoá 
sớm nhất thế giới, nhưng không nhất thiết ta 
phải tin rằng lễ Tết Trung Thu chỉ mới bắt đầu 
có từ thời Đường Minh Hoàng và nhập vào 
nước ta. 

Có nhiều học giả Việt Nam đã chứng minh Tết 
Trung Thu bắt nguồn ngay từ nước Việt. Theo 
một số sách sử thì Tết Trung Thu ở Việt Nam 
đã có từ xa xưa và đã được khắc trên mặt trống 
đồng Ngọc Lũ. Thêm nữa theo văn bia ở chùa 
Đọi, thì ngay từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã 
được tổ chức ở kinh đô Thăng Long với các hội 
đua thuyền, rước đèn, múa hát... Đến đời vua Lê 
chúa Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức 
quy mô và linh đình lắm. 

Về mặt ý nghĩa thì theo phong tục trong dân 
gian, đây là dịp thân nhân bạn bè biếu xén quà 
bánh qua lại để mừng trăng tháng Tám. Trong 
dịp này cha mẹ, tùy khả n ăng, mua quà bánh 
cho các con thơ, biểu hiện tình yêu thương một 
cách cụ thể. Tình yêu gia đình, gia tộc cứ thế 
gắn bó keo sơn từ đời này sang đời khác. 

Vì vậy, dù luân lạc đến đâu người Việt Nam 
vẫn luôn luôn giữ truyền thống tổ chức hoặc 
tham dự Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 
âm lịch thường rơi vào thượng tuần tháng 10 
dương lịch. 

Ở Úc cũng thế. Chẳng năm nào mà cộng đồng 
Việt Nam không mừng Tết Trung Thu. Nhưng 
mỗi khi chữ Trung Thu vang lên đây đó, chúng 
ta đôi khi có một cảm giác mà chẳng có chữ nào 
diễn tả chính xác cho bằng chữ rất bình dân của 
người miền Nam: “trật chìa”. Quả thế, có lẽ 
chẳng có cộng đồng người Việt nào lại ăn Tết 
Trung Thu vào mùa Xuân như chúng ta. 

Chúng ta là những người sinh sống ở Úc, vùng 
đất thuộc Nam Bán Cầu, giờ này đang ấm áp 
hương Xuân, đang “Thiều quang chín chục đã 
ngoài... ba mươi,”. Trong khi ở tuốt phiá trên 
kia, các nước như Anh, Đức, Pháp, Mỹ đã vào 
Thu, đang sửa soạn đón vầng trăng sáng nhất, 
to nhất trong năm, được gọi một là “tuần trăng 
tháng Mười” hay “tuần trăng Thợ Săn,” có 
nghĩa đây là mùa săn bắn sau cùng của một 
năm, vì sau tuần trăng này, mặt đất sẽ từ từ lan 
tràn giá lạnh và băng tuyết để đi vào mùa của 
thế giới u minh. Thật thế, điển hình như ở Mỹ, 
cuối tháng Mười lễ Holloween được tổ chức rất 
tốn kém cho các trẻ em vui chơi, và tất nhiên 
cả người lớn nữa, để các em làm quen với khái 
niệm về thế giới bên kia qua y phục và hình thù 
ma quỷ; kế đến tháng Mười Một thì người 
Thiên Chúa Giáo khắp nơi sẽ tổ chức trọng thể 
lễ Các Đẳng Linh Hồn và tiếp theo là lễ Các 
Thánh. 

Các nước Tàu, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam có 
tổ chức tết Trung Thu. Thời gian này trời đất 
bắt đầu se lạnh, lá bắt đầu đổi màu. Cả tháng 
trước đó, khi vầng trăng thượng tuần tháng 
Tám to như cái nia chưa nhú lên thì ngoài các 
cửa hàng, người ta đã bày bán những bánh 
nướng bánh dẻo thơm lừng. Bánh hình lục súc 
lôi cuốn những đôi mắt trẻ thơ. Trà ngon rượu 
quý các loại để các cụ ông nhẩm tính tiền... già 
trong bóp. Đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông 
sao, con tôm, con cá... đủ kiểu đủ màu khiến 
các bà mẹ phải quan tâm. Những tụ điểm múa 
lân, múa sư tử, văn nghệ quần chúng, văn nghệ 
cộng đồng được sửa soạn để mọi người hưởng 
thêm một tết Trung Thu. Vì nhiều nhu cầu mà 
phải có tết Trung thu. Nào là nhu cầu tinh thần 
đến vật chất, nhu cầu truyền thống đến thương 
mại. Cho nên dù thời khí mùa màng có khác, 
không chỉ riêng ở Việt Nam mà gần như ở bất 
cứ đâu có cộng đồng Việt Nam, tết Trung Thu 
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danh nghĩa là Tết Nhi Đồng dành cho trẻ em; 
vẫn được tổ chức rộn rã. Nói thế chứ người lớn 
cũng không tự bỏ quên họ bao giờ. Họ còn có 
lắm cuộc vui phức tạp hơn trẻ em nhiều. Tao 
nhân mặc khách chỉ dùng với nhau một mỹ từ 
nghe rất khiêm tốn là để “Thưởng Trăng”. 

Việc tổ chức Trung Thu để nam phụ lão ấu 
“Thưởng Trăng” ở Úc phải nói rằng đình đám 
hơn bất cứ nơi nào khác có người Việt. Ngay tại 
Mỹ, nước có đông người Việt nhất, thế mà qua 
hơn ba thập niên, chúng ta phải hãnh diện nói 
rằng chỉ ở Úc mới có những sinh hoạt mừng tết 
Trung Thu quy tụ được nhiều chục ngàn người 
mà điển hình là ở Melbourne và đặc biệt ở 
Sydney. Lý do Tết Trung Thu đông vui như vậy 
vì chỉ ở Úc, chính quyền, tức Hội Đồng Thành 
Phố, mới trực tiếp đứng ra tổ chức. Cộng đồng 
các sắc tộc tham dự bằng các gian hàng và các 
sân khấu trình diễn văn nghệ quần chúng. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Một bản tin loan trên báo Chiêu Dương, một tờ 
báo địa phương của người Việt, có thể giúp 
đồng bào không ở Úc hình dung ra quang cảnh 
Tết Trung Thu ở Sydney: 

“Chương trình Tết Trung Thu sẽ được Hội 
Đồng Thành Phố Fairfield tổ chức tại Trung 
Tâm Thương Mại Cabramatta vào chủ nhật 
27/9 từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối… Các con 
đường chính tại Cabramatta sẽ bị phong toả để 
thiết lập các gian hàng và khán đài phụ diễn 
văn nghệ, múa lân, biểu diễn võ thuật, phát 
bánh trung thu và lồng đèn cho trẻ em cùng các 
chương trình thi thố vui nhộn, được phát giải 
thưởng. 

Thị trưởng thành phố kiêm dân biểu 
Cabramatta, ông Nick Lalich sẽ chính thức đọc 
diễn văn khai mạc vào giữa trưa. Lễ hội Tết 
Trung Thu tại Cabramatta cũng sẽ được các đài 
truyền hình số 9 và SBS tường trình trực tiếp... 
Thị trưởng tiên đoán lễ hội Tết Trung Thu sẽ 
quy tụ trên 80 ngàn khán giả tham dự.” 

Con số trên 80 ngàn người đến tham dự Tết 
Trung Thu hẳn làm đồng bào các nước khác 
giật mình. Mà đúng như thế, cứ năm nào trời 
quang mây tạnh con số đều luôn suýt soát như 
vậy. 

Gần như năm nào chương trình phát thanh Việt 
ngữ SBS ở Sydney cũng tham dự. Anh chị em 
cũng sẽ có một gian hàng và một sân khấu văn 
nghệ góp vui. Chương trình này được trực tiếp 
truyền thanh. Phần văn nghệ kéo dài một tiếng. 

SBS Việt ngữ giới thiệu tới khán thính giả 
nhiều tiết mục ấm áp, vui nhộn với các ca khúc 
về mùa thu, trăng thu, tình thu. Các thiếu nhi 
múa hát, đố vui có thưởng... Rồi các quà tặng 
cho các em được phân phát như bánh trái, áo 
thun có huy hiệu SBS được trao người thắng 
cuộc. Những tiết mục ấy đã quy tụ số khán giả 
tới gần một ngàn người. Đứng trên sân khấu 
nhìn xuống ta sẽ khám phá ra điều này: thành 
phần hiện diện đông nhất lại là người lớn chứ 
không phải trẻ em. Trai thanh gái lịch chiếm 
đến 4/5; còn thiếu niên nhi đồng chỉ chiếm 
khoảng 1/5. 

Sao người lớn đông thế? Nếu có ai đó thắc mắc 
thì cũng dễ trả lời: không có người lớn thì ai 
đưa trẻ em đi, mà không có trẻ em thì làm sao 
có Tết Nhi Đồng cho người lớn được dịp... này 
kia kia nọ mà thưởng trăng! 

Đầu thế kỷ 20, một học giả người Pháp là P. 
Giran đã đưa lý do từ đâu người Á Đông có Tết 
Trung Thu. Theo ông, người Á Đông vừa thực 
tế lại vừa thơ mộng. Họ đã coi mặt trời mặt 
trăng như một cặp uyên ương. Cặp uyên ương 
này chỉ được xum vầy ái ân mỗi tháng một lần 
vào cuối tuần trăng. Sau đó, từ giã hơi ấm của 
chàng, nàng Trăng mãn nguyện ra đi và dần dà 
lại nhận được ánh dương quang của chàng để 
nàng từ từ sáng lên, từ Trăng Non đến Trăng 
Tròn, bắt đầu một chu kỳ mới. Và nàng Trăng 
mỗi năm một lần, xuất hiện sáng nhất, đẹp nhất 
là vào trung tuần tháng Tám Âm Lịch. 

Theo sách “Thái Bình Hoàn Vũ Ký”, người Lạc 
Việt, tổ tiên ta, khi mùa Thu về, khi con Trăng 
tháng Tám như cái mâm đồng rực sáng trên trời 
thì họ mở hội mừng để trai gái giao duyên. Ưng 
nhau thì tiến tới việc hôn nhân. Như vậy mùa 
Trung Thu là mùa của thành hôn. Phải chăng 
đây chính là lời giải thích rõ ràng hiện tượng đã 
viết ở phần trên, theo đó tiếng là lễ Nhi Đồng, 
nhưng thành phần trai thanh gái lịch đã chiếm 
đến 4/5 dân số trong hội Tết Trung Thu năm 
nay? 

Sydney Muà Trăng rằm tháng Tám 2011 

Tuyết Lê –GL 73. 
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Văn Chương Nghệ Thuật 

Hồ Truyền và Nguyễn Thị Dưỡng (GL 71) 

ừ sân bay Sydney sáng 16 tháng 4 / 2012, 
sau 2 chuyến đi thật dài kể cả thời gian chờ 

đổi 2 chuyến bay và chuyến taxi bị kẹt trong 
dòng xe dày đặc từ sân bay London Heathrow 
phía Tây Luân Đôn, cuối cùng cũng đến nhà con 
gái Thúy Anh của chúng tôi ở Mile End E3 
Đông Luân Đôn chiều 17 tháng 4. Chúng tôi 
mất cả thảy 36 tiếng đồng hồ cho cuộc hành 
trình.  

 4 / 2012, 
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mất cả thảy 36 tiếng đồng hồ cho cuộc hành 
trình.  

LONDON và SYDNEY LONDON và SYDNEY 

Tạm coi nội thành London hình tròn, bán kính 
chừng 20 km, chia làm 6 vùng: Trung Tâm, 
Đông, Tây, Bắc, Tây Nam, Đông Nam. Địa chỉ 
nhà ở London có mã vùng sau số nhà và tên 
đường, thí dụ London E3 là vùng nhà Thúy 
Anh. 

Tạm coi nội thành London hình tròn, bán kính 
chừng 20 km, chia làm 6 vùng: Trung Tâm, 
Đông, Tây, Bắc, Tây Nam, Đông Nam. Địa chỉ 
nhà ở London có mã vùng sau số nhà và tên 
đường, thí dụ London E3 là vùng nhà Thúy 
Anh. 

Ngoài vùng trung tâm, khu dinh cơ Hoàng Gia 
Anh và các cơ quan chính quyền trung ương 
cùng các đại học lớn và các đại công ty, 5 vùng 
còn lại chủ yếu là các khu dân cư có cấu trúc từa 
tựa như các vùng Kensington, Coogee, 
Kingsford, chỉ khác là mật độ nhà dày đặc hơn, 

cao tầng hơn; ít khoảng trống, ít vườn tược hơn. 
Cũng dễ hiểu vì London có bề dày lịch sử 2000 
năm so với 200 năm của Sydney1. 
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Cảm giác đầu tiên khi dạo bước trên 1 đường 
phố London nội thành là đường phố sạch, ngăn 
nắp tuy mọi thứ rất xưa cũ. Ai đã coi các phim 
Anh cổ điển, như Oliver (Mark Lester đóng vai 
chính) đều biết những khu nhà ổ chuột, những 
cống rãnh xưa cả ngàn năm bẩn thỉu đến ghê rợn 
của “thế giới ngầm” London cách nay 1 vài trăm 
năm. Ngày nay chỉ còn trong văn thơ Anh hay 
trong Tư Bản Luận của Marx-Engels. 
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nắp tuy mọi thứ rất xưa cũ. Ai đã coi các phim 
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Cảm giác thứ hai là tỷ số dân gốc Ấn Hồi, đặc 
biệt là dân Bangladesh. Có rất nhiều vùng tỷ số 
nầy còn cao hơn cả tỷ số dân gốc Ấn Hồi ở 
Auburn NSW hay dân gốc Lebanese ở Lakemba 
Sydney. Đây là di sản của lịch sử mấy trăm năm 
Đế Quốc Anh. Họ cũng chiếm rất nhiều chỗ 
trong chính quyền địa phương và Quốc Hội 
Anh, tỷ lệ cao hơn ở Úc rất nhiều. 
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Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến hệ thống 
vận tải công cộng (Public Transport System 
PTS) cực kỳ hiệu quả ở London. Tàu điện ngầm 
(dân London gọi là TUBE vì có hình ống) dày 
đặc cả không gian và thời gian. Xe buýt đỏ 2 
tấng cũng hiệu quả như thế. Và cả hệ thống xe 
đạp cho thuê rẻ (30 phút đầu miễn phí) rất được 
giới trẻ ưa chuộng. Có thể so sánh PTS của 
London và Sydney qua 2 links sau đây 
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http://www.tfl.gov.uk/

1. 

http://www.tfl.gov.uk/ 

http://www.cityrail.info/ 

Mua 1 thẻ pre-paid 20 bảng (pound, đơn vị tiền 
Anh) dạng credit card có thể dùng trung bình 

1http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Londo
n

T 

301

http://www.tfl.gov.uk/
http://www.cityrail.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London


cho các hình thức PTS suốt 1 tuần. Thẻ nầy là 
smart-card, ra vào, lên xuống cổng, cửa kiểm 
soát chỉ cần quét (scan) vào 1 cột kiểm soát. Ai 
đã đến Singapore, Hongkong hay các thành phố 
tân tiến đều biết loại thẻ nầy. 

Năm nay 2012, nước Anh có 2 sự kiện lớn từ 
tháng 5 đến tháng 8: Diamond Jubilee (60 năm 
trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth II) và Olympic 
London. Chúng tôi may mắn đến London vào 
mùa nầy, cuối xuân, đầu hè và nhà con gái lại 
gần khu Olympic chính Stratford (như 
Homebush ở Sydney năm 2000), cây cảnh vừa 
đâm chồi, đường sá, xa lộ, shoppings, buildings 
và stadiums còn mới coóng. 

Cuộc sống tiểu gia đình con gái chúng tôi ở 
London thực là năng động và bận rộn. Cứ vài 
tháng lại đi nước ngoài, chủ yếu là đi Mỹ và Âu 
Châu. Còn đi về nhà chồng ở Cornwall, cách 
London khoảng 500 km bằng xe lửa cũng vài 
tháng 1 lần. Đưa thằng MAX con trai đầu mới 
19 tháng tuổi đi tập bơi, đi nhà trẻ, playgroup 
gần như hằng ngày hoặc 2 lần 1 ngày! 

 Có chuyện phải nói là bố hay mẹ hay cả 2 hai 
thân nhân ông bà phải ở lại sinh hoạt với trẻ. 
Mới trong tháng 5, gia đình con gái vừa từ Mỹ 
về, tuần sau đi New York, tháng 6 đi Thụy Sĩ và 
Cornwall... Rồi tháng 12/ 2012, ngay hai tháng 
sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ chồng Thúy Anh 
sẽ đi Ấn Độ dự đám cưới bạn trả lễ! Cũng như 1 
năm trước tháng 3/ 2011, khi Max mới hơn 4 
tháng, Thúy Anh bồng con đi 1 vòng Mỹ (DC , 
SanFran), Úc, Hongkong. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

ĐI CHƠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ LONDON 

Hôm nay chúng tôi sẽ tham quan khu CBD gồm 
Westminster, Hyde Park, Buckingham Palace.... 

Khu CBD nầy sát bờ sông Thames, sông hẹp 
như sông Seine Paris chứ không rộng như sông 
Hương ở Huế hay sông Parramatta ở Sydney. 
Trong 1 diện tích không lớn hơn CBD Sydney, 
vô số dinh thự kiểu Gothic cổ kính cao vút dày 
đặc tích lủy từ 2000 năm, rất may không bị 
chiến tranh tàn phá. Số lượng dinh thự nầy bằng 
cả 100 lần con số ở Sydney, cũng là 1 thành phố 
Úc có giá trị lịch sử. Một lần nữa, phải khen 
chính quyền địa phương đã dành ngân sách 
không nhỏ thuê người bảo trì, làm cỏ, dọn rác, 
chăm sóc rest rooms, toilets liên tục, nên đường 
phố, công viên sạch bóng, hiếm thấy rác dù ở 
một xó xỉnh nào. 

Bây giờ là cuối Xuân, đầu Hè ở Bắc Bán Cầu. 
Khách du lịch đông như đi trẩy hội. Các nước 
Âu Châu có lợi thế là rất gần nhau nên chỉ cần 
dùng xe bus, xe coach hay xe con tư nhân cũng 
có thể đi khắp Âu Châu, trừ vùng Viễn Đông 
của Nga thì hơi xa, phải đi máy bay hay xe lửa 
tốc hành. 

Có vô vàn các đoàn du lịch đến Luân Đôn từ 
Nga, Ba Lan, Pháp, Đức, … cả Nhật và Trung 
Quốc xa xôi chen chúc đông như kiến. Qua đây 
mới thấy kỹ nghệ du lịch là ngành hái ra tiền mà 
không cần đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hầu hết các 
nơi tham quan đều miễn phí, chỉ có vào toilet 
phải mất 50 xu. Du khách khỏi lo mang tiền xu 
vì có nhân viên ở mỗi toilet đổi tiền, cái turnstile 
canh cửa cũng biết thối tiền lẻ. 

SO SÁNH ĐỜI SỐNG Ở LONDON VÀ SYDNEY 

Gia Long Tuyết Lê Sydney có hỏi vật giá 
London. Nôm na là vât giá London đắt hơn 
Sydney khoảng 50 %. Tuy nhiên, người Anh 
hay người Úc qua Anh ở sẽ không cảm thấy đắt 
đỏ vì họ được trả lương lớn, thường là bằng y 
như ở Úc, nhưng bằng đồng bảng Anh. Thí dụ 
một cô y tá ở Úc lãnh 900 AUD mỗi tuần, qua 
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Anh lãnh 900 pounds, khoảng1350 $ AUD mỗi 
tuần. 

Tôi nghĩ hệ thống An Sinh Xã Hội ở Anh tốt 
hơn ở Úc. Nhất là public housing, bên nầy gọi là  
social housing hay council housing vì do 
Council quản lý chứ không do chính quyền tiểu 
bang như ở Úc. Tôi thấy social housing rất 
nhiều và nhìn qua không khác các khu nhà tư 

nhân. 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Ngoài ra theo tôi biết thì chánh phủ Anh có hai 
loại nhà dành cho người nghèo. Đó là Social 
housing, tạm dịch là nhà xã hội, đã nói ở trên, và 
Affordable housing, nhà thuê giá rẻ. Hai loại này 
khác nhau, dù mới nghe tưởng là một thứ. Tiền 
thuê nhà xã hội rất thấp vì được chính phủ trợ 
cấp rất nhiều, còn nhà thuê giá rẻ đôi khi được 
cho thuê đến 80% giá cả thị trường. Nếu giá 
thuê nhà tăng cao thì số lượng người xin trợ cấp 
sẽ tăng cao và khi đó số tiền trợ cấp của nhà 
nước cũng sẽ tăng theo để người nghèo có nơi 
ăn ở thoải mái. Mặt khác chính quyền Anh luôn 
luôn nghĩ đến an sinh xã hội, cụ thể là giúp 
người nghèo tậu được nhà cửa cho chính họ, 
đồng thời cũng sẽ giảm thiểu được ngân sách 
dành trợ giúp người khốn khó. Theo một bảng 
tính toán gần đây của đảng Luân Đôn Xanh (The 
London Green Party) thì nếu chính quyền 
London hổ trợ cho người nghèo mua khoảng 
256,064 căn nhà thì tiền trợ cấp cho người 
nghèo có thể giảm xuống còn khoảng £750m 
mỗi năm. 

Viết những dòng nầy khi đang du lịch Anh trong 
3 tháng, tôi luôn nghĩ đến Việt Nam quê hương 
thứ nhất của tôi và so sánh với các nơi tôi đã 
đến, đang đến và sắp đến. Tôi hy vọng trong 
tương lai đất nước tôi sẽ có được những ngày 
tươi sáng, dân tộc tôi sẽ vượt qua được những 
lầm than. Bởi vì một dân tộc cần cù, thông minh 
với truyến thống hiếu học cầu tiến thì đêm đen 
dù có kéo dài nhưng cũng sẽ có lúc dân tôi vượt 

qua. Tôi tin rằng dân tôi xứng đáng được sống 
trong hạnh phúc ấm no và văn minh không kém 
bất cứ dân tộc nào trên thế giới. 

Hồ Truyền và Nguyễn Thị Dưỡng (GL71) 

CHUYỆN THẬT ĐỜI TÔI  

Một buổi chiều, bầu trời xám, mây xám 
ngang trời, mưa phớt nhẹ, mặt đường vẫn 
khô ráo. trên chiếc xe honda; tôi đi trên 
xa lộ Đông Tây. 
Tôi chạy xe với tốc độ một con rùa, 
khoảng 20km/g. Do trực giác tôi biết có 
một chiếc xe đang theo đuôi. Qua kính 
chiếu hậu - Đó là chàng trai trẻ - trẻ lắm 
& cao to. 

Phản xạ - tôi tăng tốc 30km/g - Chàng cố 
bám sát tôi (sự viêc xảy ra # 30''). 
Sợ, sợ , sợ quá! Thôi thì liều ba-bảy cũng 
liều ; tăng lên 50km/g . 
Chàng thì nhất quyết bám sát. Lần nầy thì 
chết,chết chắc rồi! CHẾT- không phải vì 
sự đeo đuổi của chàng; mà vì không làm 
chủ được tốc độ. 

Đèn đỏ. Thắng gấp, xe tôi dừng lại - xe 
chàng cập sát xe tôi. 
Chàng nhẹ nghiêng người qua tôi; thủ thỉ 
bên tai tôi như sợ ai nghe thấy: 

CÔ CÔ; CÔ MẶC ÁO TRÁI. 

Bài nầy có tựa đề là " ÁO TRÁI" 

          Ngô Thanh Giang GL73. 
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Tặng Trâu Già 

Văn Chương Nghệ Thuật 

Đi hết biển có thể tới Âu tới Mỹ, hay về lại Việt 
Nam, nhưng không bao giờ về được phố xưa tôi 
đã sống, hẻm nghèo một thuở đã lớn lên. 

Ấu thơ tôi ở hẻm đường rầy, khoảng giữa đường 
Trần quí Cáp và Hồng thập tự. Có bao nhiêu cái 
hẻm ăn thông ra đường rầy tôi không biết được, 
chỉ biết xoay lưng về phía đường rầy thì đi đến 
giữa, ngoặt tay trái sẽ ra tiệm chạp phô Hòa Phú 
đường Trần quí Cáp, và đi tới cuối (hay đầu 
hẻm, sao biết được đâu là đầu đâu là cuối !!) sẽ 
ra ngõ hàng quà. 

Gọi vậy, vì ngõ đó toàn bán quà sáng. Đứng từ 
mặt đường Trần quí Cáp ngó vào ngõ bên tay 
trái là tiệm cà phê hủ tiếu của Tàu. Sáng sớm 
nhiều bác ghé vào uống cà phê sữa đổ ra dĩa, ăn 
cái bánh tiêu hay dầu cháo quẩy. Lâu lâu một 
lần tôi được ba dắt ra đó ăn xíu mại há cảo thì 
nhớ đời. Ngồi ngay trước cửa tiệm là gánh bánh 
mì giò chả của bà mắt lồi. Chả bò của bà rất 
thơm thìa là và mỡ thái hột lựu, tiêu hột. Ông 
ngoại dậy tôi nói rằng bà bán cho cháu 3 đồng 
bánh mì 7 đồng chả, vì nếu mua 10 đồng bánh 
mì chả thì ổ bánh mì dài ngoằng mà chả thì chỉ 
có một vài miếng. Tôi say sưa ngó bà xẻ khúc 

bánh mì, nhét mớ chả bò thái vuông ngón tay, 
rắc vài hột muối tiêu chút xì dầu rồi gói nó vào 
tấm giấy cellophane (tôi không nhớ tiếng Việt 
gọi là gì?) Tôi thường ăn từ từ sợ hết!!! 

Cùng dẫy đi lần vào trong có hàng cháo huyết, 
mì giò heo, bánh canh giò heo, và bánh thiếp lá 
dứa. Tôi không còn nhớ gọi vậy đúng không, 
bột đặc sệt trộn dừa và lá dứa, quét một muỗng 
trải đều lên tấm gang tròn đen bóng trên lò than. 
Năm phút sau miếng bánh chín dòn nâu một 
mặt, mặt kia vẫn xanh ngát thơm lừng. Lâu lâu 
có món xôi ống tre hay xôi bánh phồng. 

Cũng từ mặt đường Trần quí Cáp ngó vào tay 
phải là bà cụ già bán chuối nếp nướng. Chuối 
bọc xôi nếp, gói trong lá chuối vặn xoắn 2 đầu, 
để lên bếp than nướng. Trẻ con ngồi chò hõ chờ 
lâu ơi là lâu mới nướng chín được vài trái chuối. 
Mở ra, lấy cái muỗng xẻ bụng chan vô một 
muỗng nước cốt dừa có bột bán. Ngon chết 
luôn. Xế xuống chút xíu là hàng bánh khọt bánh 
xèo, bánh cuốn. Còn hàng gì nữa thì tôi quên 
rồi. Qua khỏi hàng quà là phông tên nước, 4 bề 
có thùng để sẵn chờ hứng. Hẻm của tôi ở bên 
tay phải. Buổi sáng tôi ra đầu hẻm chỗ phông 
tên, quẹo trái ra hàng quà. Buổi chiều mát tôi ra 
hẻm quẹo mặt, chỗ này hơi có khúc quanh rồi 
thẳng ra Hồng thập tự, xem xếp ghế đẩu bầy 
hàng cháo lòng, một dẫy. Có những hôm tôi 
xuống cuối hẻm, ra đường rầy ngồi chơi chờ xe 
ô tô ray phun khói chạy tới thì chạy ùa vào lề 
các nhà ven đường rầy. Có hôm tôi ra đầu hẻm 
đứng tựa hàng rào xem ông nọ cột tóc sau gáy 
mặc bà ba trắng ngồi đàn vọng cổ cho một cô bé 
cỡ 6-8 tuổi, răng to và hở, hát 6 câu. Cô hát rất 
nhịp nhàng theo tiếng đàn và nhịp gõ song la, 
giọng trong trẻo. Sau này lớn hơn, biết xem cải 
lương thấy Hữu Phước đóng vai cậu gì đó trong 
“Con gái chị Hằng,” và thấy bức hình Thanh 
Nga mặc áo dài đeo xuyến tay, dắt em Hương 
Lan tóc bum bê áo cộc trắng, răng to và hở, thì 
tôi bâng khuâng không biết phải đúng người 
xưa. Ở đó tôi chưa được 5 tuổi, chưa biết ăn 
quà. Ấy vậy mà tôi đã đến trường cây đa (không 
biết có học được chữ nào hay chỉ cho cô giáo hỉ 
mũi !!!).  
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Tôi còn ghi lại trong đầu lần pháo kích vào 
trường cây đa, trẻ con chui xuống gầm bàn núp, 
sau đó chạy ùa về nhà tìm ba má. Năm 1965, tôi 
dọn qua hẻm Nguyên Hương Phật đường bên 
Phan đình Phùng. Vào tiểu học Bàn cờ, tôi bắt 
đầu biết ăn quà, và tôi vẫn về ngõ hàng quà ăn 
sáng. Lớn hơn, tôi đổi tông. Từ nhà ở hẻm 
Nguyên Hương Phật đường đối diện Đông Huê 
trà gia, tôi ra chợ Vườn chuối xơi quà. Ngõ hàng 
quà mờ phai trong trí tôi. Tôi đi xuyên chợ 
Vườn chuối (trổ ngang sẽ đến trường Bàn cờ) 
sang bên kia, đường Phan thanh Giản, rồi vòng 
trái về Cao Thắng. Tôi đến chung cư Nguyễn 
thiện Thuật,  
 
leo lầu 3 mờ cả mắt để thăm bạn là con một ông 
cảnh sát. Phiêu lưu hơn một chút, thỉnh thoảng 

tôi đi dọc Phan đình Phùng xuống Nguyễn thiện 
Thuật. Trước khi đến Nguyễn thiện Thuật là 
một góc đường nhỏ tôi không nhớ tên, có chùa 
Kỳ viên tự, một gốc cây thật to và hoa đỏ thật lạ 
ngự giữa sân chùa, tôi rất thích vào ngắm. Hoặc 
tôi đi ngược Phan đình Phùng lên Lê văn Duyệt, 
hình như có tòa đại sứ Cao Miên, có chợ Đũi. 

 
Văn Chương Nghệ Thuật 

 
Tôi đi lung tung, không còn về ngõ hàng quà, và 
vẫn còn một khúc ngõ không bao giờ đặt chân 
đến: khúc từ Trần quí Cáp thông qua Phan đình 
Phùng, tôi chưa bao giờ đi qua. Và, ăn đủ thứ, 
vậy mà trong tự điển ăn quà của tôi không có ăn 
phở. Món này sang quá, chỉ khi nào có tiền bốn 
anh em mới hùn lại mua một tô về chan với cơm 
nguội chia nhau ăn, vì vậy tôi càng không biết 
món phở gánh. Ngoài khúc hẻm ấy và món phở 
gánh, tôi dám tự hào mình là thổ địa quanh ngõ 
hàng quà và hẻm Nguyên hương…  
 
Khi tôi 14 hay 15 thì phải rời hẻm Nguyên 
Hương, qua ở bên Thủ Thiêm. Tôi xa thằng bạn 
thân từ đó, nhưng thật ra nó đã bỏ tôi từ 2 năm 
trước, lúc nó lên lớp 10 và bắt đầu biết hẹn hò 

(nó hơn tôi 2 tuổi). Tôi xa bạn xa xóm thân yêu, 
hẻm 365 rồi cũng mờ phai như ngõ hàng quà. 
 
Vài năm sau, tôi về thăm lại xóm. Tôi đến nhà 
thằng bạn ấy, em nó, con Hương (hơn tôi 1 tuổi) 
và con Nguyệt lôi tôi vào bếp. Hai đứa thả trái 
bom xuống cõi lòng ngờ nghệch của tôi: vợ 
thằng Lù đang ngồi nói chuyện với Bố tao đó. 
Tôi há hốc mồm ngó lên nhà trên. “Vợ thằng 
Lù” có bụng to hơn cái trống đang ngồi lừ đừ, 
uể oải nghe bố chồng giảng mo ran. Thằng Lù 
của tôi… Thôi là hết, anh đi đường anh !!! 
 
Từ đó tôi không về lại xóm. Và cái ngõ hàng 
quà thì chỉ còn là con tem mờ quăn góc trên 
phong thư ngày cũ. Tôi mất ngõ hàng quà mất 
xóm 365 khi vẫn còn trên quê hương. Hỏi quê 
rằng biển xanh dâu… (Bùi Giáng) 
 
Vậy, mà qua nửa vòng trái đất, băng một đại 
dương mênh mông, với một người chưa biết 
mặt, tôi lại tìm ra ngõ thơ ấu của mình. “…nhà 
tôi ở cạnh đường hẻm thông từ TQC ra đến 
HTT, chỗ có họp chợ bán quà sáng và trong con 
hẻm đó thông từ hẻm chợ này qua đường rầy xe 
lửa.” Anh bạn chỉ viết thư tả như vậy. Chính là 
anh đang tả xóm của tôi, tả thời thơ ấu của tôi 
với “ngõ hàng quà.” Tôi ngồi trầm ngâm cảm 
động tần ngần. Tốn hết một ngày rưỡi tôi mới 
hình dung ra khúc hẻm mà anh tả, khúc hẻm mà 
chân dế phiêu lưu của tôi chưa hề bước qua, 
món quà sang trọng mà tôi chưa hề nếm. Thuở 
anh lăn lộn thì tôi cũng chưa ra đời. Biển không 
phải là thứ duy nhất ngăn hai số phận. Và lòng 
người thì thiên địa khôi khôi. Tôi chả cần đi hết 
biển, quê hương vẫn ở trong lòng tôi 

 
Lưu Na  
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Góc Bếp 

Gỏi Tây… 

            PRAWN COCKTAIL 

Vật liệu: (Một phần ăn) 
 Một cái ly uống rượu vang có chân.
 8 con tôm tiger loại trung bình đã luộc sẵn

mua ở tiệm cá.
 Một ít rau salad đã thái sợi.
 Một nhánh ngọn có lá non của rau húng lủi để

trang trí.
 Một trái chanh, một đĩa nhỏ đựng one

thousand island dressing.
  

Cách làm: 
 Tôm luộc cắt đầu, lột vỏ (để lại phần vỏ gần đuôi cho đẹp), lấy ngón tay trỏ và ngón tay cái

kéo phần ruột đen trên lưng tôm một cách khéo léo (rửa tôm lại, để ráo). 
 Chanh cắt làm 4, sau đó cắt khoảng 1/3 giữa vỏ chanh và phần trắng rồi gắn trên ly.

Trang trí (xem hình) 
 Cho rau sà lách thái sợi vào 2/3 ly, gắn nhánh ngọn của rau húng lủi lên trên rau sà lách cho

đẹp. 
 Gắn 8 con tôm trên ly, bên cạnh ly để một đĩa nhỏ đựng one thousand Island dressing.

Đào Thanh Bình, Gia Long 73, xin giới thiệu 
một món ăn khai vị (entrée) của Úc, đơn giản 
không cần nấu nướng, đẹp mắt và ngon. 

Góc Bếp dành cho Quý Ông:
Về gia chánh, bếp núc thì các nữ sinh Gia Long có thừa khả năng để cung ứng những món 
độc đáo hấp dẫn cho bữa ăn gia đình cũng như tiệc tùng đặc biệt. Vì vậy Ban Biên Tập chỉ 
muốn gửi đến quý Thầy, quý anh rể Gia Long 2 món rất dễ thực hiện để quý vị có thể giúp 
một bàn tay với quý Phu Nhân. Quý Ông có thể thực hiện Gỏi Tây để góp thêm một món khai 
vị hấp dẫn cho một buổi tiệc đặc biệt. Món Gỏi Ta có thể dùng trong những parties gia đình 
hay BBQ ngoài trời rất thích hợp. Xin mời quý Ông chuẩn bị. 
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…..      Gỏi Ta 

GỎI ĐU ĐỦ BẰNG SU HÀO

Hình 1 -  Vật liệu gồm có:  

- 1 củ su hào 
- Rau húng quế 
- Khô bò (của Costco cũng được ) 
- Nước dấm chua ngọt, cách pha :100g dấm (5% acid ) +200g nước 
lọc hay nước suối +200g đường +20g muối hoà chung vào với 
nhau, đập 2 nhánh tỏi và vắt 1/2 quả chanh vào vào nước dấm đã 
hoà tan để cho thơm . 

Hình 1 Hình 2 - Su hào gọt vỏ rồi bào thành những sợi nhỏ. 

Hình 3 - Cho nước lạnh vào chậu su hào vừa ngập nước , bỏ 
vào đó 1 thìa cafe muối khuấy đều, rồi đổ su hào ra rổ, để cho 
thật ráo nước. 

Hình 4 - Hoặc cho vào rổ xoay salat để xoay su haò cho thật 
khô. 

Hình 5 - Bầy gỏi ra đĩa, cắt rau quế và khô bò thành từng sợi 
nhỏ trộn đều, rưới nước dấm lên, cho tí tương ớt và rắc chút hắc 
xì dầu .  

Trộn đều lên là ta có thể ăn được, dòn và ngon không thua gì gỏi đu đủ (nhớ là khi nào ăn mới trộn 
nước dấm vào gỏi nha). 

Hình 2

Chúc các bạn làm thành công và ăn ngon . 

Thụy Uyển-GL 79 

Hình 3 

Hình 5 Hình 4

Góc Bếp 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
325
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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Lịch Sử Trường – Hình Ảnh 
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DANH SÁCH GIÁO SƯ & NHÂN VIÊN 
TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG 

TRƯỚC NĂM 1975

1. Cô Lưu thị Song An(USA)

2. Cô Túy An (nhạc) (USA)

3. Cô Đặng Kim Ánh

4. Cô Nguyễn Ngọc Anh (qua đời)

5. Cô Nguyễn Tuyết Anh(USA)

6. Cô Ngô Ngọc Ánh        (USA) 

7. Cô Huỳnh Ngọc Ái       (USA)

8. Cô Ngô thị Hoàng Anh (qua đời)

9. Cô Nguyễn Thu Ba       (V.N)

10. Cô Đinh Diệu Bằng      (V.N)

11. Cô Huỳnh thị Báu (Vẽ)

12. Cô Hứa Ngọc Bích       (USA)

13. Thầy Mai Khắc Bích      (V.N)

14. Thầy Bùi Trọng Bạch   (qua đời)

15. Cô Bộ  (Nữ Công) (VN)

16. Cô Nguyễn Thị Châu    (HT, qua đời)

17. Cô Phan Huệ Chi            (France) 

18. Cô Nguyễn Diệu Chước (France)

19. Cô Tôn Nữ Minh Châu (VN)

20. Cô Tôn Nữ Thanh Cầm (USA)

21. C ô TônThất Cảnh         (USA) 

22. Cô Trần Thị Cẩn      (V.N)

23. Cô Cầu (dạy Toán,từ 1955..)

24. Cô Cao Thu Cúc               ( V.N) 

25. Cô Ngô Thu Cúc              ( V.N) 

26. Cô Vũ Bạch Cúc         (USA) 

27. Cô Ngô Thị Hồng Chang ( qua đời)

28. Cô Dương Kim Chi      (Canada)

29. Thầy Huỳnh Ngọc Châu (V.N)

30. Cô Trần Cẩm Chức (Di Hinh) việt văn.

31. Cô Đặng Kim Chi        (qua đời)  

32. Cô Đặng Thị Dương Chi (qua đời)

33. Cô Phùng Ngọc Cam    (qua đời)

34. Thầy NguyễnVăn Cường (dạy Triết)

35. Cô Võ Thị Dành (qua đời)

36. Cô Hoàng N. Thanh Dung (qua đời)

37. Thầy Nguyễn Ngọc Diêm (qua đời)

38. Cô Nguyễn Thị Dung      (USA)

39. Cô Ngô Thị Dung (văn phòng)

40. Thầy Nguyễn Khánh Do   (USA)

41. Cô Lữ Bá Diệp            (USA) 

42. Cô Lê Thị Ngọc Diệp    (V.N)

43. Cô Hà Dương Thị Di    (USA)

44. Cô Trần thị Lệ Dung     (V.N)

45. Cô Lưu thị Dậu(Tổng G.T; qua đời)

46. Thầy Nguyễn Thúy Dzung (USA)

47. Cô Dương Ngọc Diệp

48. Cô Huỳnh Ngọc Diệp (qua đời)

49. Thầy Nguyễn văn Dưỡng (qua đời, dạy

Toán từ 1947)

50. Cô Phạm Ngọc Điệp (V.N)

51. Cô Lý Lạc Ngọc Điêp (USA)

52. Cô Nguyễn Thị Ngọc Đoan (USA)

53. Cô Lý Thị Đông        (V.N) 

54. Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp     (Úc)

55. Cô Huỳnh Thị Xuân Đào

56. Cô Trần Kim Đính          (USA) 

57. Cô Lữ Thị Phước Đán    (USA)

58. Cô Nguyễn thị Được (cô Năm Được)

59. Cô Huỳnh Thị Đồng     (qua đời)

60. Thầy Bùi Đồng   (USA)

61. Thầy Nguyễn Cao Đảm   (USA)

62. Thầy Nguyễn Cảnh Được    (USA)

63. Thầy Vĩnh Để (Triết)

64. Thầy Phan Bửu Giá      (USA)

65. Cô Phạm Nữ Kim Giao (qua đời)

66. Cô Emilie Võ thành Duyên(tổng G.T)

67. Cô Lê Thị Giỏi (Sử Địa)

68. Cô Bùi Ngọc Hạnh (V.N)

69. Cô Trần Thu Hải (Úc Châu,VP)

70. Bà Huỳnh Hữu Hội (HT, qua đời)

71. Cô N. Như Hằng ( Giám Học, qua đời)

72. Cô Kha Thị Huởn (Tổng G T, V.N)

73. Cô Trần thị Lệ Hoàng  (V.N)

74. Cô Phạm thị Nghĩa Hồng

75. Cô Nguyễn thị Huỳnh Hoa
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76. Cô Dương thị Hòa (V.N)

77. Cô Bạch Thu Hà      (USA)

78. Cô Nguyễn Thị Bạch Hạc  (USA)

79. Cô Trần thị Hiếu Hạnh     (qua đời)

80. Cô Nguyễn Võ Lệ Hạnh    ( V.N)

81. Cô Huỳnh Thị Hạnh           (France) 

82. Cô Lê Thị Hảo ( V.N) 

83. Cô Nguyễn Kim Hoa          ( V. N) 

84. Cô Huỳnh Thị Hoa              (USA) 

85. Cô Nguyễn Thụy Hoàn       (USA)

86. Cô Nguyễn Phú Hàm         (qua đời) 

87. Cô Nguyễn thị Hiếu            (USA) 

88. Cô Nguyễn Thị Hà               (USA) 

89. Cô Trịnh Thị Hạnh (USA,vạn vật)

90. Cô Nguyễn Hảo Hạnh (nữ công)

91. Cô Nguyễn đặng Cẩm Hường (USA)

92. Cô Hồ Thị Nguyệt Hương

93. Cô Khưu Huỳnh Hương      (V.N)

94. Cô Võ Thị Hường (qua đời)

95. Cô Huỳnh Ngọc Hường        (V. N) 

96. Cô Quách Thị Hường            (V. N) 

97. Cô Nguyễn Thị Huệ               (V.N) 

98. Thầy Nguyễn Kim Hoàn        (V.N) 

99. Thầy Nguyễn Thanh Hiền     (USA)

100. Cô PhanThị Mộng Huỳnh(USA) 

101. Cô Hoàng Thị Quỳnh Hoa(USA) 

102. Cô Hoàng Thị Hạ  

103. Thầy Nguyễn Sĩ Hải. 

104. Cô Hương Thủy (thể thao) 

105. Cô Lương Thị Thanh Kiệm  (USA) 

106. Cô Nguyễn Huệ Khanh        (USA) 

107. Thầy Nguyễn văn Khánh (Úc Châu)  

108. Cô Đặng Thị Kỉnh 

109. Cô Trần Thị Kỳ (Giám học, France) 

110. Cô Hồ Thị Hoa Lâu  (qua đời) 

111. Cô Trần Thị Ngọc Lan  (qua đời) 

112. Cô Bùi Thị Lắm    (VN) 

113. Cô Huỳnh Thị Lai (VN) 

114. Cô Trương Diệu Lan  (USA). 

115. Cô Trần Thị Lài (Ba Lan)  

116. Cô Trần Thị Lý (vẽ, thể thao) 

117. Cô Vương Thị Lành (USA) 

118. Cô Hoàng Thị Mộng Liên (VN) 

119. Cô Phạm Kim Liên   (USA) 

120. Cô Nguyễn Kim Lệ  (VN) 

121. Cô Huỳnh thị Kiều Liên 

122. Cô Huỳnh Thanh Liễu  (USA) 

123. Cô Trần Thanh Liễu     (USA) 

124. Cô Dương thị Liễu 

125. Cô Nguyễn Thị Liễu  (qua đời) 

126. Cô Nguyễn Diệu Lan (France) 

127. Cô Hà Thị Hồng Loan (VN) 

128. Cô Huỳnh Thị Bạch Loan   (Đức) 

129. Cô Lê Ngọc Loan       (USA) 

130. Cô Nguyễn Thoại Lan  (VN) 

131. Thầy Phạm Huy Loan (Canada) 

132. Thầy Nguyễn Lân         (USA) 

133. Cô Chu Kim Long        (USA) 

134. Cô Nguyễn Thanh Long  (France) 

135. Thầy Nguyễn văn Long  (VN)\ 

136. Thầy Trịnh văn Long      (VN) 

137. Thầy Nguyễn Thanh Lương  (VN) 

138. Thầy Nguyễn Kim Linh         (VN) 

139. Cô Lê Khắc Ngọc Mai           (VN) 

140. Cô Lê Tuyết Mai  (USA)

141. Cô Lê Thị Hồng Mận            (VN) 

142. Cô Nguyễn Thị Mai               (USA) 

143. Cô Nguyễn thị Mỹ (cô Tư, qua đời)  

144. Cô Nguyễn Thị Mỹ (Pháp văn) 

145. Cô Đặng Thị Mỹ     (USA) 

146. Cô Đỗ Thị Huê Mỹ (USA) 

147. Cô Nguyễn Thị Xuân Mai (USA) 

148. Cô Võ Thị Mầu       (qua đời) 

149. Thầy Marcel (Nhạc,qua đời) 

150. Cô Họa Mi   (văn phòng) 

151. Cô Họa Mi (dạy nữ công)  

152. Cô Đặng Như Mai (USA) 

153. Cô Nguyễn thị Như Mai (France) 

154. Cô Trịnh Thị Minh (Úc Châu) 

155. Cô Châu Thị Ngọc Minh(Úc Châu) 

156. Cô Nguyễn Bình Minh (V.N) 

157. Thầy Nguyễn Tường Minh(V.N) 

158. Thầy Trương Văn Minh  (USA) 

159. Cô Huỳnh Thanh Nhạn (GH, qua đời) 

160. Cô Đặng Tống Tịnh Nhơn(qua đời) 

161. Cô Phan Thị Nhân        (qua đời) 
330



162. Cô Huỳnh Minh Nhựt       (qua đời) 

163. Thầy Phạm văn Nghinh     (qua đời) 

164. Cô Trần Thị Nở                 (qua đời) 

165. Cô Nguyễn Thị Tố Nga     (qua đời) 

166. Thầy Hoàng Chu Ngạc      (qua đời) 

167. Cô Hồ thị Thanh Ngạn       (qua đời) 

168. Cô Nguyễn Thị Mỹ Nhung( Sử Địa) 

169. Cô Phạm thị Nhung           (France) 

170. Cô Nguyễn Thị Nhung      (USA) 

171. Cô Bùi Ngọc Nhan      (Canada) 

172. Cô Bùi Thị Nhụ        (USA) 

173. Cô Đỗ Nhự 

174. Cô Nguyễn Ngọc Nga (USA) 

175. Cô Dương Ngọc Nữ   (Canada) 

176. Cô Trần Thị Nuôi       (USA) 

177. Cô Nguyễn Thu Nguyệt  (USA) 

178. Cô Nguyễn Thu Nga      

179. Cô Trần Thị Nga (Toán,từ 1963..) 

180. Cô Trần Thị Ninh     (Úc Châu) 

181. Cô Trần thị Nữ         (Úc Châu) 

182. Cô Lê Xuân Nga (Việt văn,từ 1964..) 

183. Cô Trương Thị Khoa Nghi (Canada) 

184. Thầy Khuê  (dạy Hán văn ) 

185. Thầy Lê Kim Ngân (USA) 

186. Thầy Hồ Nghênh  (USA) 

187. Cô Đặng Thị Ngọc (V.N) 

188. Cô Lâm Thị Nguyệt (V.N) 

189. Cô Huỳnh Thị Nữ     (V.N) 

190. Cô Trần Ánh Nguyệt (France) 

191. Cô Phạm Thị Thuý Nga   (USA) 

192. Cô Hồ Thị Nguyệt (qua đời) 

193. Cô Phan Thúy Nương(USA) 

194. Cô Thái Oanh Oanh (USA) 

195. Cô Nguyễn Kim Oanh ( Nhạc.USA) 

196. Cô Nguyễn Kim Oanh(Việt văn) 

197. Cô Phạm Thị Phương    ( Úc Châu) 

198. Cô Nguyễn Phi Phụng   (Úc Châu) 

199. Cô Nghiêm Phú Phi      (France) 

200. Cô Huỳnh Phi Phụng (qua đời) 

201. Cô Đàm Thị Phú       (USA) 

202. Cô Nguyễn Thị Kim Phượng (USA) 

203. Cô Châu Kim Phấn   (V.N) 

204. Thầy Lê Đức Phúc     (qua đời) 

205. Thầy Nguyễn văn Phước (qua đời) 

206. Cô Lê Tuệ Quang (qua đời) 

207. Cô Phan Ngọc Quới  (USA) 

208. Cô Nguyễn Thị Quế  (USA) 

209. Cô Nhan Tú Quyên(giám học,qua đời 

210. Cô Quy ( dạy Nhạc, từ 1956...) 

211. Cô Tạ Thị Rớt (VN) 

212. Cô Nguyễn Thị Sương   (V.N) 

213. Cô Trần Cẩm Sa  (Canada) 

214. Cô Trần Thị Sách (tổng giám thị) 

215. Bà Phạm Văn Tất (Hiệu trưởng,V.N) 

216. Cô Trần Thị Tỵ ( Hiệu trưởng,V.N) 

217. Cô Đặng Thị Thảo   (V.N) 

218. Cô Nghiêm Ngọc Thanh   (V.N) 

219. Cô Hoàng Thị Phương Thảo (USA) 

220. Cô Lê Khắc Ngọc Túy     (USA) 

221. Cô Phạm Thị Thảo (USA) 

222. Cô Hồ Đắc A Trang   (USA) 

223. Cô Huỳnh Thị Tuyết  (Canada) 

224. Cô Giảng Thị Bạch Tuyết (qua đời) 

225. Cô Nguyễn Minh Thu 

226. Cô Nguyễn thị Bửu Thời (Úc Châu) 

227. Cô Nguyễn Thị Tiết  (France) 

228. Cô Đoàn Nguyệt Thu (USA) 

229. Cô Phạm Thị Thiệt   (qua đời) 

230. Thầy Trần Văn Thuần  (USA) 

231. Thầy Phạm văn Thoại    (France) 

232. Thầy Lê Kim Thành      (qua đời) 

233. Cô Nguyễn Thị Tiến      (qua đời) 

234. Cô Nguyễn Thị Tốt ( thể thao,V.N) 

235. Cô Trần Thị Tốt (Anh văn, Úc Châu) 

236. Thầy Vũ Tư Trực   (dạy Toán) 

237. Thầy Lê Hoàng Tánh (USA) 

238. Cô Thân Thị Tố Tâm (Úc Châu) 

239. Cô Đỗ Thị Như Tuyết (USA) 

240. Cô Trần Thị Bình Thạnh 

241. Cô Tôn Nữ Trung Thu  (qua đời) 

242. Cô Nguyễn Nữ Trinh  (USA) 

243. Cô Nguyễn Băng Tâm (USA) 

244. Thầy Trần Quang Tuấn (USA) 

245. Thầy Lê Quốc Tuấn (USA) 

246. Cô Tôn Nữ Diệu Tố (USA) 

247. Thầy Nguyễn Hữu Tiến (vạn vật) 
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270. Cô Đinh Vinh Diệu (giám thị) 248. Cô Nguyễn Thị Tám (PTGT, qua đời) 

271. Cô Nguyệt (giám thị)      249. Cô Trần thị Hoành Thu 

272. Cô Sáu Niễu (giám thị) 250. Cô Nguyễn Thị Thư 

273. Cô Hai Thân (giám thị) 251. Cô Lê Thị Tứ  (V.N) 

252. Cô Ngô Thị Tý (Thủ quỹ)        274. Cô Ba Trí (thư viện) 

253. Cô Lê Thị Uyển    (qua đời) 275. Cô Bảy Nữ (giám thị) 

254. Cô Nguyễn Kim Uyên 276. Cô Tám Vinh (giám thị) 

255. Cô Hoàng Thái Vân     (USA) 277. Cô Tư Phán (giám thị)  

256. Cô Vũ Quế Viên  (USA) 278. Cô Ba Đa (qua đời. Thư viện) 

257. Cô Nguyễn Thị Thu Vân  (V.N) 279. Cô Nguyễn thị Anh (văn phòng) 

258. Thầy Ngô Tư Vọng (Úc Châu) 280. Cô Nguyễn thị Bình (văn phòng) 

259. Cô Hà Thị Vi         ( qua đời) 281. Chú Ba Ký (qua đời) 

260. Thầy Phạm Kế Viêm (France) 282. Cô Hồ Thị Chi (văn phòng, qua đời) 

261. Thầy Nguyễn Thành Vinh (qua đời) 283. Cô Ba Ký (V.N) 

262. Cô Huỳnh Thị Vân  V.N) 284. Cô Sáu Lực (P. Thí Nghiệm)V.N 

263. Cô Nguyễ n Thị  Vui (qua đời) 285. Cô Năm (trực cổng trường)  

264. Cô Lưu Đình Việp (qua đời)  286. Cô Tư Nhựt (y tá) 

265. Thầy Trần thế Xương (V.N) 287. Cô Thanh  (y tá). 

266. Cô Nguyễn Thị Yến . 288. Chú Sáu Quý (Điện, tài xế xe HĐ) 

267. Cô Huỳnh Kiều Yến (qua đời) 289. Thầy Vị ( phu quân Cô H .T. Đồng) 

268. Cô Huỳnh Ngọc Yến  290. Cô Ngô Thị Dung (văn phòng) 

269. Cô Ánh (giám thị) 

“Trăm năm trước, trường ta mới cất, 
Nhưng giờ đây, có cũng như không , 

Thầy Cô, bạn hữu, còn hay mất, 
Ghi lại nơi đây cả tấm lòng, 

Chắc có thiếu ai, ngoài trí nhớ, 
Gia Long ơi hỡi có hay không!!!!” 

(theo danh sách GS &NV của HAH.GL Bắc CA & HAH.GLAC & theo Hồi ức). 
Ngọc Minh-GL1960, CGSGL :1962-1973  

LỜI CẢM TẠ 

Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI “Kỷ Niệm Trăm Năm Áo Tím-
Gia Long”, xin chân thành cám ơn các cựu nữ sinh Gia Long và thân hữu đã 
hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ Chức design logo cho Đại Hội.  
Chúng tôi đã nhận được nhiều tác phẩm quí giá của quí vị nhưng cuối cùng 
chúng tôi chỉ đựoc phép chọn một logo để dùng cho Đại Hội, đó là tác phẩm của 
một cựu nữ sinh Gia Long ẩn danh. Chúng tôi xin cám ơn tác giả đã bỏ thêm thì 
giờ sửa đổi vài chi tiết theo yêu cầu của Ban Tổ Chức. 
Một lần nữa Ban Tổ Chức xin chân thành cám ơn tất cả quí vị  

Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 
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Mai Vàng và mơ  ước
Tranh Hòang Khánh Linh GL79
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Hoàng Sa & Lê Đức Phong 
Chào mừng Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ thứ VI 

Tháng 9 năm 2013 tại Sydney – Úc Châu 
Kính chúc Đại Hội thành công mỹ mãn

(Hoàng Sa là bút danh của Bác Sĩ Trần Văn Thuần, giáo sư Trường Gia Long từ 1957 đến 1963) 

********* 
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị những tình khúc của Hoàng Sa&Lê ĐứcPhong với 

các CD đã được Phương Nam Phim, Trung Tâm ASIA phát  hành  
tại Việt Nam và Hoa Kỳ 

CD Sóng Tình 1 
Với tiếng hát của các ca sĩ : Tuấn Ngọc_Anh Tuấn_Quang Dũng 

Quang Minh_Nam Khánh_Hồng Nhung_Mỹ Tâm và 5 Dòng Kẻ 

CD Sóng Tình 2 
Với tiếng hát của các ca sĩ : Khánh Hà_Tuấn Ngọc và Anh Tuấn 

CD Những Tình Khúc Hoàng Sa Lê Đức Phong với tiếng hát Xuân Phú 

Xin giới thiệu một CD đặc biệt với tựa đề: SONGS OF LOVE AND LOSS của  
TONY TRAN (aka Hoàng Sa) với ca từ English do các ca sĩ Hoa Kỳ thu thanh, 

 sẽ được phát hành ngày gần đây 

Chúng tôi đang thực hiện thêm CD Sóng Tình 3 
Do Phương Nam Phim phát hành trong tương lai gần, 

với tiếng hát của các ca sĩ :

Triệu Lộc_Võ Hạ Trâm_Vân Khánh_Quang Minh_Họa Mi_Xuân Phú 
Ngọc Khánh_Nhóm Mắt Ngọc. 

Mời quý vị vào Website : Songtinhmusic.com để nghe nhạc và xem các PPS 
Xin quý vị cho biết cảm tưởng qua các email : 

Gopy@songtinhmusic.com
thuanvtran@yahoo.com         Lephongduc@yahoo.com 

mailto:Gopy@songtinhmusic.com
mailto:Gopy@songtinhmusic.com
mailto:thuanvtran@yahoo.com
mailto:Lephongduc@yahoo.com
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CẢM TẠ NHỮNG TẤM LÒNG 

Ban Tổ Chức xin  trân trọng gởi lời Cám Ơn  đến quý Giáo Sư, quý Thân Hữu và quý Chị Em 
Gia Long đã hỗ trợ tài chánh trong việc tổ chức Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI  “Kỷ Niệm 
Trăm Năm Áo Tím –Gia Long” 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 
BÁO TRỢ ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI 

KỲ VI 

1. GS Trịnh Thị Minh $200 
2. GS Phạm Thị Nhung $235 
3. GS Châu Thị Ngọc Minh $300 
4. GS Trần Thị Ninh $200 
5. GS Nguyễn T Ngọc Điệp (Sydney) $200
6. GS Nguyễn Đặng Cẩm Hườn g $200 
7. GL Nguyễn Thị Tuyết Mai $500 
8. GL Lê Thị Kim Loan $200 
9. GL Nguyễn Thị Ngọc Anh $30 
10. GL Nguyễn Bích Ngân $1190 
11. GL Võ Thanh Thủy $50 
12. GL Nguyễn Thị Hoa Lệ $100 
13. GL Lê Thị Thiện Hương $200 
14. GL Lê Thị Lan $300 
15. GL Trần Cẩm Phượng $500 
16. GL Huỳnh Ngọc Phượng $100 
17. GL Trần Ngọc Tuyết $20 
18. GL Bùi Kim Phương $50 
19. GL Trần Thị Huệ $100
20. GL Huỳnh Thị Liễu $100 
21. GL Nguyễn Thị Dưỡng  $80 
22. GL Lê Thị Hồng Mỹ $200 
23. GL N T Hoa $20 
24. GL Đăng Lan $200 
25. GL Trần Thị Tuyết Lê $445 
26. GL Tôn Nữ Lương Dung $20 
27. GL Bùi Thu Cúc $15 
28. GL Lê Công An $1879 
29. GL Lê Thị Nam Hàn $250 
30. GL Nguyễn Thị Dậu $20 
31. GL Trần Thiên Thu $50 
32. GL Đỗ Thái Minh Sơn $15 
33. GL Phan Thị Lệ Hiền $150 

Ban Tổ Chức cũng thân ái gởi lời cám ơn đến 
các Thân Hữu và Chị Em Gia Long đã trợ 
giúp trong việc tổ chức Đại Hội  

1. Đào thị Hoài Nguyên GL73
2. Lê thị Kiều Trang GL77
3. Thân hữu GL Nguyễn thị Cẩm Phượng
4. Hậu duệ GL Cathy Cát Tiên
5. Trần Thu Hằng GL 80
6. Bùi Dạ Lan Hương GL 80
7. Maria Vũ Thanh Tâm
8. Mai Viết Thanh Tâm GL 66

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 
BÁO TRỢ ĐẶC SAN 

TRĂM NĂM AO TÍM GIA LONG 

1. Giáo Sư Bạch Thu Hà $500 
2. Bác Sĩ Trần Thị Xuyên $500 
3. Tiến Sĩ Huỳnh Long Vân $200 
4. Nha Sĩ Nghiêm Minh Phước $500 
5. Ông Quách Đình Hùng $200 
6. GL Trần Kiều Oanh và gđ (US$) $210
7. GL Dương Thanh Bình và gđ $350 
8. Good Home Furniture $50 
9. Bác Sĩ Nguyễn Văn Lành $100 
10. Bác Sĩ Lưu Vĩnh Bình $50 
11. Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến $100 
12. GL Hoàng Nga (Brisbane) $100 
13. Ông Lê Tấn Tài $100 
14. GL Lê Kim Yến $300 

Ban Tổ Chức chân thành cám ơn Giáo Sư 
Nguyễn Xuân Vinh đã tặng hai câu đối treo 
hai bên sân khấu
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	Từ một vị Giáo Sư với hoài bão lớn lao.Trước năm 1975, ở Miền Nam Việt Nam người ta biết Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh là một chính khách, là một Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến, là một văn nhân - thi sĩ với bút hiệu Thạch Vân. It ai biết rằng Ông đã dạy trường Nữ Trung Học Gia Long trong niên khóa 1959-60. Chỉ một năm dạy Gia Long thôi mà sao ảnh hưởng của Giáo Sư đến học trò lại to lớn như vậy? Hãy cùng ngược thời gian tìm về quá khứ để hiểu rõ hơn về vị Giáo Sư đáng ngưỡng mộ này.
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