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Trong số nầy: 
Ngày Hội Ngộ không 
còn bao lâu nữa sẽ 
đến. Ban Tổ Chức 
đang chuẩn bị cho ba 
ngày gặp gỡ đã đến 

lúc "đổ mồ hôi" vì sợ không làm tròn 
sự mong đợi của tất cả thầy cô, các 
cựu học sinh và bạn bè. Chúng tôi 
kêu gọi tất cả các vị có tấm lòng ưu 
ái đến tình thầy trò, trường xưa lớp 
cũ, xin mau mau ghi tên tham dự và 
ghi tên giúp đỡ BTC trong việc tổ 
chức. Chúng ta không nên trì hoãn 
mà phải tiến hành những việc này 
càng sớm càng tốt. Công việc sẽ chu 
đáo hơn khi chúng ta tiến hành 
những bước cụ thể trước thời gian ấn 
định, tạo mọi thuận tiện cho việc 

chung. Xin quí vị thông báo với gia 
đình và bạn bè biết những việc cần 
biết có liên quan đến Hội Ngộ và rủ 
nhau tham gia cho vui. Nhất là quí vị 
ở Úc có nhiều điều kiện nhất nên cố 
gắng đến dự; vì nếu có tổ chức ở Úc 
này một lần thứ hai chắc cũng phải 
chờ một thời gian lâu. Mà thời gian 
thì không biết chờ đợi ai, nên cái gì 
làm được, chúng ta nên làm ngay bây 
giờ. 
 
Kính chào, 
 

Người Rạch Giá 

 

Bâng Quơ 
 

    "Có những lúc tiếng chim vọng về vực sâu." Tôi 
đã nghe nhưng không nắm bắt được cái cảm giác 
tận cùng đó. Tôi đã nghe tiếng chim thảng thốt một 
buổi sáng tinh sương. Tiếng chim kêu từng tiếng 
một, đều đều, da diết, thăm thẳm như một lời than. 
Mơ hồ, mông lung như tiếng đêm. Rồi có một ngày 
tôi chợt hiểu, khi lòng mình bỗng trở thành vực sâu. 
Và tiếng chim kia vọng về, đưa đi mãi vào vực sâu 
trùng trùng … 
 

    Mỗi buổi sáng thức dậy chuẩn bị để đi làm kiếm 
sống như một việc không thể nào khác hơn. Nhìn ra 
ngoài, trời mùa đông còn tối đen, lạnh lẽo. Những 
căn nhà nằm im lìm trong sương lạnh. Có ánh đèn 
thoi thóp xa xa. Tôi lái xe ra con đường chính. Ánh 
đèn đường vàng vọt giăng giăng hai bên đường như 
hai sợi dây lửa cong cong, lên cao xuống thấp, rồi 
nối với nhau ở cuối chân trời. Tôi có những giây 
phút ngậm ngùi. Nhìn lại mình. Xót xa. 
 

    Sáng nay thức dậy đã thấy mặt trời. Mùa đông 

vừa rút lui. Cơn lạnh còn rơi rớt đâu đây trong 
phòng, trên chiếc áo đang mặc, trên kính xe... Con 
đường thường ngày, trải dài mời mọc. Con mắt tôi 
nhìn mở rộng đến tận con đồi cuối đường, nơi tôi sẽ 
rẽ vào chỗ làm việc. Mùa đông với những màn đêm 
vùi lấp, những bí ẩn mông lung... Mùa xuân đã về 
như một lời thăm hỏi thân quen có ấm áp mặt trời. 
Tôi ngẩn ngơ. 
 

    Những ý nghĩ tản mạn tôi góp nhặt lại rồi viết 
xuống đây như những mảng mây trôi lang thang về 
một chốn hẹn hò. Nó chưa thân nhau đến nỗi quyện 
lại thành một khối. Chung thân. Chỉ có thế, chung 
thân trong cái nghĩa chung một cái thể xác mai kia 
cũng trở về cái không là gì cả của buổi ban đầu. Tôi 
gởi một nụ cười mon men cho ngày mai không thấy 
trước, còn e ngại và bình lặng chấp nhận những đổi 
thay. 
 

    Nắng xuân đang lấp lánh đầu ngọn cây. Tôi bỗng 
nghĩ đến một ngày hè nắng cháy và mỉm cười bâng 
quơ. 
 

  Sơn Lam 
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Thân phận 
người đàn bà … 
            Qua cái nhìn của … 
                                                                                
    Đồng-Minh Võ thị 
     28-05-05 
 
Ngày xưa khi em vào học  Trường Nữ Trung học 
của chúng mình, Thầy Việt văn có giảng cho em 
nghe về “Nàng Kiều” của cụ Nguyễn Du. Vì đây 
cũng là lầu đầu tiên em được biết về một tác phẩm 
rất nổi tiếng nên đã ghi nhiều ấn tượng sâu sắc trong 
tâm hồn em. 
 
Tình cờ em đọc được một bài phê bình về nàng 
Kiều, trong một tờ báo nào đó, em xin phép được 
“họa” lại. Người viết là một nhà “phê bình văn học” 
chắc cũng khá nổi tiếng, thật ra đối với em, ai viết 
mà em phục là em tôn lên  bậc “Thầy”, em  phục sát 
đất và cho đấy là  những tài ba siêu đẵng. 
 
“Kiều” chắc tất cả các bạn sẽ cười … ruồi em ... ôi 
cái mụ học trường Fanke ấy mà biết gì. Thật vậy 
thưa các bạn, chắc trước khi mạo muội viết, em phải 
đọc lại, nhưng thôi  bạn thứ lỗi cho, vì đây là nàng 
Kiều của thế kỷ … hai mươi, và chúng ta đang vào 
năm 2005. 
 
Cái Ông : nhà “phê bình văn học”, em nghĩ chắc 
ông ta cũng cùng họ…BET như em, cái gì mà ông 
ta  cho vào .. nào là đạo Phật, nào là Mac xít,  cái tù 
ti gì trong đó, em chả hiểu. Tuy nhiên bạn ơi, bây 
giờ mình đã qua xứ tự do, nghĩa là tự do phát biểu, 
tự do ngôn luận, tự do….BET. Kiều của cụ Nguyễn 
Du mắc mớ gì mà đem tôn giáo đảng phái vào? Một 
án văn chương đang đẹp và dễ thương… tự nhiên 
cho cụ thành Tu Sĩ, lại còn Mac xít…Hít le nữa 
chứ, các bạn nghĩ sao? À Đồng-minh nhớ ra rồi ông 
viết trong Talawas .( Web: talawas.org) 
 
Em còn nhớ mẹ vẫn dạy em...con ạ, mình là giòng 
họ cao sang quyền quý, áo rách phải giữ lấy lề… 
okay thưa mẹ, nhưng mẹ ạ, áo quần ở đây “Sale” rẻ 
lắm, mà nếu kẹt quá, con đến “Xơ kờn hen”, con 
mua cũng rẻ, chắc mẹ cho con miễn cái mục này mẹ 
nhé. Con là gái phải đầm thấm, phải phục tòng 
chồng, chồng gọi vợ thưa….ohlala.!!!!.mẹ ơi… mẹ 
có biết đàn bà con gái ở đây cực lắm mẹ biết không, 
mà mẹ nói chậm chậm con ưa mệt tim lắm. 
 
Em đi làm sát với Cộng Đồng Vitnami của chúng 

mình, thường bạn gái đến với em nhiều hơn là  anh 
em mày râu. Buồn họ mới muốn gặp em để tâm sự 
nỗi niềm thương đau. Mỗi lần ai khóc lóc…em hỏi : 
sao lại cơm không lành, canh không ngọt rồi phải 
không…. lại nước mắt tuông trào…khóc đi cháu 
cho nhẹ lòng rồi cô giải quyết cho. 
Chống làm gì con? Nó chê gì con… chê con xấu 
hở… có gì mà phải khóc, cô cứ ngỡ trời sập… được 
rồi con chờ cô rảnh rỗi cô dẫn đi thẫm mỹ viện thì 
xấu như  Chung Vô Diệm cũng thành đẹp như Hằng 
Nga, cô hứa sẽ dẫn con đi Texas, gặp bà Hạnh 
Phước… 
 
Mình qua mục khác nhé. Chồng con có vợ bé cô 
Minh ơi…cũng nữa, chuyện gì con phải khóc, ngoài 
chợ bây giờ bán nem bán chả nhiều, nó ăn nem thì 
con ăn chả…ôi “zời” ơi thế mà cũng khóc. 
Nó chỉ có  một em bé hậu phương, con cứ việc .. à 
la mode cho cô, mỗi ngày một ..model, mỗi ngày 
một kép, mà  nhớ lưạ kép “nhí” nghe con. 
Xứ này là của Nữ Hoàng Anh Quốc, gọi là nửa vần 
trăng của người mẹ xa xôi England, bạn mà chọc 
đàn bà con gái chúng em là bạn làm … Từ Hải đấy 
nhé. 
 
Cô ơi chồng nó đánh con…okay Úc con gọi 000 
cho cô, Mỹ thì gọi  911 phải không các bạn… mình 
“phú la căng “ nó, đá nhẹ một cú dễ thương, cho lọt 
lưới, cho làm …homeless thắc họng con ạ. Con là 
con gái cưng của Nữ Hoàng Ê-li-da-bet…mà dám 
động đến hở, mà con thương của cô, muốn cho nó 
đi …tàu suốt thì ra toà làm cái lệnh cấm nó đến gần 
nhà, lớ xớ gọi “phú lít” còng tay nó, cho nó đi gỡ 
lịch chơi nghe con… 
 
Cô ơi…lại Cô Minh nữa, chồng con không chịu đưa 
tiền cho con, nó lãnh lương  cúng vào sòng bài cả. 
Được, cô cho con làm … single mum …con lãnh 
tiền của riêng, mà còn bắt nó trả tiền nuôi con… nó 
sẽ nghèo rớt mòng tơi, vì phải nuôi nào con anh, 
con em và con chúng ta,  con hiểu tại sao không,  nó 
lấy vợ khác, vợ có con riêng, rồi sanh con chung… 
vậy là con anh, con em, đánh con chúng ta….et 
voila… 
 
Đấy là tuổi của mấy cô bé bé dễ thương.Bây giờ 
mình sang lứa tuổi sồn sồn… chà chà tuổi này khó 
giải quyết nhé, nhưng với Đồng-minh thì không có 
gì không giải quyết được cả. 
 
Chị Minh ơi (mình đổi Tone nhé)… “Tía” em sao 
dạo này khó chịu quá, okay từ từ đi, cứ nói, đừng bị 

(Xem tiếp trang 3) 
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xao động, Tía làm sao ấy..…Tía khó khăn với em 
quá, động cái gì Tía cũng gây cả… thôi được chị 
Minh nghĩ không có gì tệ hại đâu, em cứ về để ý 
xem, tối tối chồng em có than nóng nực, anh cứ ra 
mồ hôi trộm ban đêm … đúng rồi, đúng rồi đấy chị 
ạ, chồng em than  thở với em như vậy... 
Ôi tưởng gì khó, em đang uống thuốc bệnh đàn bà 
cho hoà hợp “vui buồn, cho đỡ moody” phải không, 
gọi là hormone, em cứ lén lén trộn trong café cho 
anh ấy một viên…. Ôi vậy là mấy em của chị lại 
cám ơn rối rít, lại một màn … liên hoan phở, hủ tiếu 
cho chị Đồng-minh. 
 
Thưa các bạn, chỉ vì các ông đang vào … hồi xuân 
đợt một mà thôi. 
 
Qua lứa tuổi trên sáu mươi … chà Đồng-minh lại 
khổ nữa, vì Minh này cũng là “Lục bà bà” mà “my 
demi-half” cũng nằm trong lứa tuổi này, chuyện nhà 
lo chưa xong thì làm sao lo cho bạn được. Trị quốc 
mới bình thiên hạ, đúng không các bạn. 
 
Đồng-Minh ơi, ông ấy “chướng quá… nước mắm 
mà…cũng đòi ...HÂM … nóng mới chịu ăn. Ăn thì 
không bao nhiêu mà cứ đòi ăn sáng trưa chiều, mỗi 
bữa phải đủ cả ba món, mà phải khác nhau cơ, 
giống nhau lại bỏ đũa xuống.” 
 
Chị Minh ơi… Ông ấy sanh tật đòi về Việt Nam lấy 
vợ trẻ… 
 
Thôi Đồng-Minh này bế tắc … Các bạn giúp ý giùm 
nhé, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao. 
 
Chúng em, Nữ phái cũng mang chiếc cày vào 
người. Ngày mới sang đây, em nghe chữ “cày,” em 
ngỡ chà xứ này ruộng đất phì nhiêu, chắc lại theo 
“Luật người cày có ruộng”, mình sẽ được một lô đất 
cất nhà miễn phí, nhưng đâu ai học được chữ ngờ…
cày là gì …thôi định nghĩa chữ này các bạn cũng đã 
hiểu. 
 
Nói về nàng Kiều… ohlala, nếu nàng sanh trong thế 
hệ 2005, thì chắc sẽ được nhiều quyền lợi, Kiều dầu 
có đi làm trong lầu xanh, lầu đỏ thì có Union, tên 
nào lớ xớ “xù” nó chết bỏ, mà không đủ tiền mướn 
luật sư, thì lúc nào cũng có luật sư miễn phí... Kiều 
bị hành hạ? not to worry, có Hội Phụ Nữ, binh vực 
quyền lợi cho nàng. Kiều bị kick out lầu tím, again 
có Salvation Army cứu vớt vào Emergency accom-
modation. Đấy bạn thấy không, cái ông Phê bình 
văn học chả biết luật lệ gì cả, vậy mà cũng le lói. 
Kiều bị buôn đi bán lại, có gì khó đâu, mánh mun 

thì Kiều sẽ là triệu phú. Cứ tiền trao, cháo múc, mà 
có Đồng-minh đứng đại diện thâu tiền nữa thì …sổ 
số quốc gia giúp cho…. Kiều ta mua lấy cái nhà 
giàu sang mấy hồi. 
 
Rồi người hại đời Kiều có phải chàng Từ Hải đấy 
phải không các bạn, cái gì mà chết đứng như Từ 
Hải? Chà vụ này em không rành lắm, để em hỏi 
thằng con em, vì nó là bác sĩ, xem cái vụ chết 
“đứng” là triệu chứng của bệnh gì đây. 
 
Còn chàng “Sở Khanh”… ôi tưởng đâu… 
“Sở...Thuế” mới lo…mấy cái ruồi bu đó, Đồng-
minh sẽ look after  Kiều. 
 
Và còn nữa, chàng Kim Trọng, người yêu gì mà 
chán quá, nên gài số “ZE”, không bảo vệ nổi Kiều, 
anh  cứ lấy xế hộp, rủ em “run away” qua tiểu bang 
khác thì mọi việc sẽ yên ổn, chỉ có vậy thôi mà 
không làm nổi thì Kiều đau khổ làm gì cho mất thì 
giờ. 
 
Thôi đêm đã khuya, thưa các bạn cho em đi … ngơi, 
để ngày mai còn ra ruộng cày bừa và hát song ca 
với chồng em : 
 
                Má của thằng cu đi cày bừa, 
  Tía của thằng cu đi cày bừa... 
                     
Em quên khúc sau rồi, bạn nào nhớ bản này,  tiếp hộ 
em để lần sau hai vợ chồng em hát cho hết bài. (bài 
Hừng Đông thì phải)  
 
Đến đây vở kịch “Kiều Cô Nương” đã kết thúc, vậy 
em xin cám ơn tất cả quý vị và hẹn kỳ tới. 
 
 Đồng-minh Võ thị 

(Tiếp theo trang 2) 

 
Đông Tàn 

 

Lá mùa đông rụng hết 

Thư viết vẫn chưa xong 

Người sao xa cách quá 

Rạch một vết thương lòng 

Giá mà tôi quên mất 

Thương đau mỏi mòn trông 
 

 L³ 
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49 chuyện ma có thật 
Đường Sơn và Ánh Trang phụ trách 
 
Độc giả thân mến: Các truyện ma trong bộ sưu tập 
nầy có thật. Để giảm thiểu điều bất lợi cho vấn đề 
buôn bán hay các tụ điểm du khách yêu chuộng. Tên 
nơi chốn, địa điểm, các cửa tiệm đều được viết tắt. 
 
Những người thấy đã kể lại. Người viết không chịu 
trách nhiệm nào về sự ảnh hưởng vì loạt bài viết nầy.  
 
Chuyện thứ Mười Hai: Thầy Chạy   
 
Ý nguyện duy nhất của chúng tôi là sống gần cha mẹ 
ở Anh quốc. Vì vậy, chồng tôi, Chris và tôi cùng với 
đứa con gái Dianan, 4 tuổi, dọn về Midlands, Anh 
Quốc và tậu một ngôi nhà hai tầng được xây vào 
cuối thế kỷ mười chín.  
Vài ngày sau, đèn bắt đầu tự động mở và tắt. 
‘Chắc có dây điện bị hư,’ Chris nói. Chúng tôi cho 
làm lại hệ thống dây điện mới. Nhưng vẫn không có 
sự thay đổi nào. Các cửa sổ chuyển động, kêu lên mà 
không biết lý do gì. 
‘Mấy khung cửa cũ quá,’ Chris nói. Chúng tôi cho 
làm lại cửa sổ hai lớp kiếng. Nhưng chuyển động, 
tiếng kêu vẫn xảy ra. 
“Chắc là có liên quan với cấu trúc nhà,’ Chris nói lần 
nữa. Anh quyết định gọi một kỹ sư kiểm tra rất chi 
tiết. 
‘Tôi không giải thích được. Kiến trúc nhà trong tình 
trạng còn tốt”, kỹ sư xác định. 
 
Một đêm nọ, chúng tôi nghe một tiếng va chạm lớn 
trong nhà bếp. Chúng tôi chạy vào thì thấy cái giá 
chất dĩa nằm trên sàn, mỗi dĩa đều bể ra cả từng 
mảnh vụn. Chúng tôi nhìn nhau trong sự lo sợ. 
Vài đêm sau, Diana vào phòng chúng tôi nói: ”Một 
người đàn ông tiếp tục nói chuyện với con.” 
Bối rối quá, tôi đứa cô bé về phòng, nhưng không có 
ai trong đó cả. 
‘Chỉ là một cơn mơ xấu thôi,’ tôi trấn an nó. 
Nhưng điều đó vẫn tiếp tục xảy ra, đêm nầy qua đêm 
khác. 
‘Con không thích ông đó trong phòng con, Mẹ à,’ cô 
bé khóc. 
Rồi một đêm, tôi nghe một tiếng động trong phòng 
khách nơi mà Diana đang xem TV. Tất cả đài đều 
ngưng hết chỉ còn lại sóng chớp trên màn ảnh. 
 ‘Ông đó đang nói chuyện với con qua TV,’ cô bé 
nói. 
‘Hãy trở về phòng ngủ,’ tôi nói, và sốc. 
‘Có ai đó không muốn chúng ta ở đây,’ tôi nói với 
Chris. Sau đó, đèn tắt mở đều đặn; cửa sổ rung 
chuyển không ngừng. 

(Xem tìép trang 5) 

The 49 true ghost stories. 
Duong Son and Anh Trang  

 
Dear readers: The ghost stories in this series of 
collections are true. To minimise impact on busi-
nesses and place of interest, names of location, 
sites or stores have been abbreviated, unless 
stated.  
 
 
Witnesses tell the stories. The author has no liabil-
ity for any effects due to the series.  
 
Story 12: The Exorcist practically ran out. (1) 
Our only wish was to live near the parents in Eng-
land. Then, my husband, Chris, and I with our 
daughter, Diana, 4 years old, had moved back to 
the Midlands, England and bought a double-storey 
house built in the late nineteenth century. 
A few days later, the lights began turning them-
selves on and off. 
‘Must be faulty wiring,’ Chris said. We had new 
electrical wiring installed. But it made no differ-
ence. The windows then began shuddering for no 
reason.  
‘The frames must be old,” Chris said. We had dou-
ble glazing installed. But it still happened. 
‘Must be something in the house structure,’ again 
Chris said. He decided to call in an engineer who 
did a thorough inspection. 
‘I can’t explain it. The house structure is in a good 
condition,’ confirmed the engineer. 
 
One night, we heard a huge crash in the kitchen. 
We dashed in to find the stacked dish rack on the 
floor, and every plate smashed to pieces. We 
stared at each other in fear. 
The a few nights later, Diana came into our bed-
room and said:”a man keeps talking to me.” 
Puzzled, I took her back to her room, but there 
was no one. 
‘It was just a bad dream,’ I reassured her. 
But the same thing kept on happening , night after 
night. 
‘I don’t like that man in my room, Mummy,’ she 
cried. 
Then one night, I heard a noise in the lounge room 
where Diana was watching TV. All programs had 
stopped so there was only static on the screen. 
‘That man’s talking to me through the TV,’ she 
said. 
‘Let’s go back to bed,’ I said, shocked. 
‘Somebody doesn’t want us here,’ I said to Chris. 
After that, the lights constantly flicked off and on; 
the windows shook all the time.  
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‘Chúng ta phải nhanh chóng nhờ một thầy pháp để 
chữa ngôi nhà quỷ ám nầy,’ tôi nói với Chris. 
Trong ngày hôm sau, khi chờ thầy pháp, có một 
tiếng động mạnh trong phòng khách, chúng tôi chạy 
vào thì thấy cái lò sưởi bằng ga văng hẳn ra ngoài. 
‘Cần đến hai người đàn ông khoẻ để làm việc đó,’ 
Chris nói chỉ vào lỗ trống. 
Thầy trừ tà đến muộn ngày ấy trong tay cặp quyển 
Thánh kinh. 
‘Tôi sẽ bắt đầu từ các phòng ngủ,’ ông ta nói. Khi 
ông đi qua lối vào các phòng, bóng đèn trên trần nhà 
rớt xuống sàn bể tan tành trước mặt ông ta. Tôi phản 
ứng bằng một tiếng la, nhưng ông ta cứ bước tới.  
Trong phòng ngủ chúng tôi, cửa sổ bắt đầu liên tiếp 
phát ra tiếng dữ dội. Ông thầy mở Thánh kinh và lúc 
mà ông ta đọc trong đó, cửa kiếng rung chuyển mạnh 
hơn nữa. Tôi cứng người trong sự sợ hãi, tin là cửa 
kiếng sẽ vỡ ra thôi. Rồi chúng tôi đi xuống tầng 
dưới. Ông ta nói cần nhiều người cầu nguyện hơn. 
Nồi niêu xoong chảo tung vãi dưới sàn trong nhà 
bếp, trong khi đó thì đèn cứ chớp tắt liên hồi. 
Ông ta đọc kinh nhanh hơn và cuối cùng thì sự im 
lặng hoàn trả lại cho ngôi nhà. 
‘Chúng tôi xin đội ơn, cảm ơn ông nhiều lắm. Ông 
có thể vui lòng ở lại dùng buổi cơm tối với chúng 
tôi? 
‘Xin lỗi, tôi không thể,’ ông ta trả lời ngắn gọn. 
‘Thế thì, chúng tôi thiếu ông bao nhiêu?’ Tôi hỏi.  
‘Tôi không tính thù lao gì cả, tôi không cần tiền,’ 
ông từ chối và sải bước về cửa chánh. 
Lại đến cơn sốc của chúng tôi, cửa chánh tự động bị 
khóa lại khi ông ta tiến gần nó. Ông ta mở Thánh 
kinh. Cánh cửa tự động mở ra trước khi ông ta đụng 
đến nó! Ông thầy đáng thương hầu như chạy ra 
ngoài. 
Buồn thay, việc đuổi ta ma không thay đổi gì cả cho 
ngôi nhà. 
Tôi liên lạc lại với thầy trừ tà. Ông ta khẳng định là 
bỏ cuộc và giới thiệu cho chúng tôi một thầy tâm 
linh khác. Chris điện cho thầy và giải thích với một 
giọng cầu khẩn. Thầy tâm linh chấp nhận đến trừ tà. 
 
Sự chống trả mãnh liệt bằng các hiện tượng khủng 
khiếp xảy ra giống như kỳ trước khi thầy bắt đầu trừ 
tà. Chúng tôi còn nghe tiếng kêu than của ma. Đột 
nhiên, tiếng kêu rên ấy nhỏ đi, nhỏ dần đi nghe như 
là đang đi khỏi nhà. Chris và tôi thở phào sung 
sướng 
‘Tôi hy vọng tà ma sẽ đi khỏi đây,’ thầy vừa nói và 
vừa treo tấm bùa trước cửa chánh. 
‘Chúng tôi thành thật mang ơn thầy. Chúng tôi nợ 
thầy bao nhiêu?’ Tôi hỏi thầy. 
‘Tôi là kẻ tu hành thuộc về tu viện và không lấy tiền. 

(Tiếp theo trang 4) 

(Xem tìếp trang 6) 

 
‘We must quickly arrange an exorcist to clean this 
haunted house,’ I said to Chris. 
In the next day, while waiting for the exorcist, 
there was a loud noise in the lounge, we ran in and 
found out the gas heater had been ripped out! 
‘It would take two strong men to do that,’ Chris 
gasped pointing to the hole. 
The exorcist arrived later that day with a Bible un-
der his arm.  
‘I’ll start in the bedrooms,’ he said. As he walked 
down the hallway, a ceiling light bulb smashed to 
the ground in front of him. I reacted with a scream 
but he kept going. 
In our bedroom, the windows began rattling 
fiercely. The exorcist opened his Bible and as he 
read from it, the glass shook harder. I was frozen 
in fear, convinced they were about to break. Then 
we moved downstairs where the exorcist said 
more prayers. Pots and pans crashed to the floor in 
the kitchen, while the lights flickered on and off. 
The exorcist spoke faster and faster until finally 
the house was quiet again. 
‘We are so grateful, thank you so much. Please 
can you stay for dinner with us?’ 
‘Sorry, I can’t,’ he replied briskly. 
’Well, how much do we owe you?’ I asked. 
‘I do not charge you at all. I do not want any 
money,’ he insisted, striding to the door. 
To our shock, the front door was automatically 
deadlocked when he approached it. He opened the 
Bible. The front door opened by itself before he 
even touched it! The exorcist practically ran out. 
Sadly, the exorcism made no difference to the 
house. I contacted the exorcist. He affirmed that 
he had given up and recommended us another 
spiritual master. Chris rang up the master and ex-
plained the situation in a desperate voice. The 
master agreed to exorcise. 
 
The fierce resistance with horrible phemomena 
happened exactly the same as the last time when 
the master started to exorcise. We also heard 
spirit’s moans. Suddenly the moans were softer 
and lower sounding like the spirit was moving 
away from the house. Chris and I happily sighed. 
‘I hope the spirit will go away,’ he said and hung a 
charm on the front door. 
‘’We are sincerely grateful. How much do we own 
you?’ I asked the master. 
‘I am a monk who belongs to a monastery and do 
not take any money. We only help people in need,’ 
responded the master. 
 
Strange things went away for nearly a month and 
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Chúng tôi chỉ giúp những người cần đến,’ thầy 
trả lời. 
 
Điều lạ lùng chấm dứt chừng một tháng thì bắt 
đầu trở lại, nhưng với mức độ nhẹ hơn. Đèn 
thỉnh thoảng mở tắt, cửa sổ rung chuyển nhẹ 
trong khi Diana vẫn than phiền về người đàn ông 
đang nhìn cô bé.  
‘Hãy xem! Em đang có thai. 
Em mệt mỏi lắm rồi. Em không thể nào ở đây 
được nữa,’ tôi nức nở với Chris 
‘Anh cũng thế,’ Chris gật đầu. 
‘Dù cho sư phụ của thầy trừ tà vẫn còn chạy và 
đầu hàng. Chúng ta làm thế nào hơn đây?’ Chris 
nói thêm. 
Chúng tôi cho bán nhà và bắt đầu thu xếp dọn đi. 
Khi chúng tôi chất đồ đạc mình lên xe, một ông 
hàng xóm lớn tuổi đi ngang qua. 
‘Xin lỗi. Ông có biết có ai từng chết trong nhà 
nầy không?’ tôi hỏi. 
‘Có, một thanh niên khoảng hai mươi mấy,’ ông 
ta trả lời. 
‘Cậu đó mua ngôi nhà và đang tu bổ lại thì bị 
đau tim trong khi lắp ráp cái cửa mới.’ 
Tôi muốn bệnh luôn. Người thanh niên đó còn ở 
đây, và không muốn sự có mặt chúng tôi trong 
ngôi nhà của hắn. 
 
Chúng tôi tạm thời dọn về ở với mẹ tôi. Chúng 
tôi tìm một ngôi nhà khác nhưng lại gặp nhiều 
trở ngại khi bán cái ngôi nhà quỷ ám chắc phải 
mất nhiều tháng. Tôi chán các ngôi nhà xưa lắm 
rồi! Tôi để Chris lo cả việc bán và tìm nhà khác, 
vì gần sanh. 
 
Sáu tháng sau khi tôi sanh đứa con trai, Daniel. 
Tôi nghĩ là không có nơi nào ở Anh quốc thích 
hợp với tôi cả. Chúng tôi hết cách mà đành chia 
tay với mẹ tôi ở Midlands, cha mẹ của Chris ở 
Luân Đôn và trở về Úc.     

(Tiếp theo trang 5) started to come back but was not as fierce as before. 
Lights would sometimes switch off and on, windows 
would lightly shake, while Diana still complained 
about the man looking at her. 
‘Look! I am pregnant. I am very tired. I can’t live 
here any more,’ I sobbed to Chris.  
‘Me neither,’ Chris nodded. 
‘Even the master of exorcists was also scared and 
gave up. What else can we do?’ Chris added. 
 
We put the house up for sale and began packing our 
things. As I loaded some possessions into the car, an 
elderly neighbour walked by. 
‘Excuse me. Do you know if anybody ever died in 
this house?’ I asked. 
‘Yes, a man in his 20s,’ he said. 
‘He bought the place and was renovating it, but had a 
heard attack when putting in a new front door.’ 
I felt sick. That young man was still there, and didn’t 
want us in his home. 
 
We temporarily moved in with my mum. We looked 
for another house but struggled to sell the haunted 
house which would take many months. I was fed up 
with any old houses! I let Chris to take care of all the 
selling and looking for a new home, because an un-
born child would be due soon.  
 
Six months after I gave birth to a son, Daniel. I didn’t 
think any location in the UK would be suitable for 
me. We had no other choice but to say good-bye to 
my mother in Midlands, Chris’ parents in London 
and come back to Australia. 
 
(1) Based upon the story of Ms Smith of Langwarrin, 
Victoria, published in That’s Life, September 2007  
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1. Ghi tên tham dự 
Thời gian từ đây cho đến ngày Hội Ngộ không còn 
tính bằng tháng mà có thể tính bằng tuần, hay tính 
từng ngày. Khi tôi viết bài viết này thì còn hơn 9 
tuần nữa, hơn 60 ngày nữa. Những chuyện cần phải 
làm gần như càng cấp bách hơn. Tuy nhiên số người 
ghi tên tham dự vẫn không được nhanh chóng như 
chúng tôi mong đợi. Thời hạn chót qui định trước 
đây vào cuối tháng 9 để biết số người tham dự là 
bao nhiêu. Đến nay số người ghi tên và đóng tiền 
tham dự xong khoảng 200 người. Chúng tôi đã 
quyết định dời hạn chót ghi tên vào cuối tháng 11 
để mọi người có nhiều thời gian hơn để ghi tên. 
Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lưu ý là sau thời 
điểm đó, BTC chúng tôi vì lý do chỗ xe buýt và 
nhà hàng không thể chuẩn bị kịp trong một thời 
gian ngắn, cho nên chúng tôi xin phép từ chối 
việc ghi tên quá muộn. Mong rằng các cựu học 
sinh Kiên Giang và thân hữu mau mau ghi tên với 
chúng tôi, càng sớm càng tốt, để tiện việc cho BTC 
sắp xếp trước. Có như vậy công việc sẽ được chu 
đáo hơn và mọi người có được những giây phút 
thoải mái, vui tươi như mong muốn. 
 
2. Khách sạn 
Trong tháng qua, chúng tôi đã cố gắng thu xếp để 
tất cả thầy cô và anh chị booking khách sạn ở cùng 
chung một khách sạn - khách sạn Sunnybrook. Tuy 
nhiên vẫn còn sót lại một gia đình mà chúng tôi 
không có cách nào hơn là phải ghi tên ở một khách 
sạn khác vì khách sạn Sunnybrook không còn 
phòng cung cấp cho chúng ta nữa.  
 
Có một vấn đề chúng tôi xin lưu ý các thầy cô và 
quí vị booking ở khách sạn Sunnybrook về việc ăn 
điểm tâm và ăn tối tại khách sạn. Vì thời điểm hội 
ngộ vào dịp cuối năm, vì khách sạn lúc đó có quá 
nhiều khách, ban quản lý khách sạn yêu cầu quí vị 

nào muốn ăn sáng và ăn tối phải cho khách sạn 
biết trước 24 tiếng để họ không gặp trở ngại 
trong việc chuẩn bị (vào lúc 10am). Ban quản lý 
khách sạn có nói với chúng tôi là họ sẽ cố gắng tối 
đa để phục vụ quí khách có những ngày thoải mái, 
nhưng họ muốn chúng ta - BTC cũng như quí vị 
mướn phòng ở khách sạn Sunnybrook - hợp tác với 
họ bằng cách thực hiện những điều khách sạn yêu 
cầu. Chúng ta giúp họ cũng là giúp chúng ta được 
tiếp đãi chu đáo trong những ngày hội ngộ cuối 
năm. 
 
3. BBQ 
BTC sẽ mướn dịch vụ nấu ăn (catering) - 14 Úc kim 
mỗi khẩu phần - để phục vụ cho tất cả thầy cô và 
quí vị tham dự Hội Ngộ. Chúng tôi xin phép nói 
trước là chỉ có các vị ghi tên tham dự Hội Ngộ, các 
vị mạnh thường quân và con cái của các vị đó sẽ 
được tham dự miễn phí. Vì số tiền chi phí khá lớn, 
chúng tôi không thể mở cửa tự do cho tất cả mọi 
người. Việc chi phí này có được cũng là nhờ sự 
giúp đỡ của các mạnh thường quân. Vì thế, chúng 
tôi phải sử dụng số tiền ấy trong khả năng cho phép 
mà thôi.  
 
4. Chương trình Hội Ngộ 
Như chúng ta đã biết, BTC dự định chương trình 
cho 3 ngày hội ngộ gồm có: BBQ như đã nói ở trên, 
viếng Thảo Viên và đi tàu trong vịnh Sydney, đêm 
hội ngộ và viếng thăm thủ đô Canberra. Có một số 
vị yêu cầu BTC tìm cách tổ chức thêm như đêm 
New Year, nhưng BTC không có khả năng thực 
hiện thêm những việc đó. Mong quí vị thông cảm. 
Một điều BTC chúng tôi xin lưu ý quí vị là vấn đề 
thời gian. Vì chương trình có nhiều tiết mục mà thời 
giờ lại có hạn, chúng tôi mong quí vị hãy đến tham 
dự đúng giờ để chúng ta không bị trễ chương trình 

(Xem tiếp trang 8) 

TIN TỨC HỘI NGỘ 
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làm trở ngại cuộc vui chung. 
5. Đặc San 
Chúng tôi đang lên khuôn cuốn Đặc San và sẽ đem 
in vào khoảng 2 tuần cuối tháng 11. Quí vị nào 
muốn đóng góp bài vở xin vui lòng gởi ngay bây giờ 
vì chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa. 
 
Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chuẩn bị vé tham dự 
cho tất cả các vị ghi tên tham dự. Vì công việc khá 
nhiều, chúng tôi hơi trễ trong việc này. Sau khi in 
xong, chúng tôi sẽ sắp xếp để gởi vé tham dự đến 
cho các vị đã ghi tên và đã đóng tiền xong  (các vị ở 
nước ngoài, chúng tôi sẽ đưa vé trong ngày BBQ). 
 
Tóm lại, công việc hiện nay rất nhiều. BTC chúng 
tôi không thể xoay xở công việc một cách nhanh 
chóng nếu như không có sự tiếp tay của quí vị trong 
việc thực hiện. Xin hợp tác chặt chẽ với BTC để 
giúp chúng ta có những ngày kỷ niệm đáng nhớ. 
 
Thanh Liêm 
 

 
 
 

BBC chúng tôi đã nhận được hình ảnh, bài vở gởi về cho 
Đặc San Hội Ngộ của: 
- Thầy Phùng Tuấn Sinh - Thầy Đoàn Hoè 
- Cô Trần Thị Tươi - Anh Phan Bá Khương 
- Chị Phan Thu Mai - Chị Trần Thị Thu Duyên 
- Anh Trần Ngọc Giang - TN & YT 
 

Chúng tôi chân thành cám ơn các thầy cô, các anh chị 
và các bạn. 
 

 Ban Báo Chí 

(Tiếp theo trang 7) 

 
 
 

 
Chị Trần Thị Tuyết Nhung (Brisbane): Đã nhận 
được 25 AUD chị gởi ủng hộ lá thư NRG. Cám ơn 
chị. Chúng tôi đã gửi số tiền này vào quỹ Hội Ngộ 
cho tiện việc sổ sách. Thân chúc gia đình chị an 
khang, mọi sự như ý. Thân. 
Chị Lâm Lệ Liễu (Sydney): NRG đã nhận được 
$25 tem chị gởi ủng hộ. Cám ơn chị. Về bài vở 
tham dự Đặc San Hội Ngộ, BTC hiện đang cố 
gắng layout cho xong để đem in chậm nhất vào 
cuối tháng 11. Cho nên việc đóng góp bài vở chậm 
lắm là cuối tháng 10.  Thân mời chị tham gia cho 
vui. Thân. 
Anh Trần Hữu Ái (Perth):  Đã nhận được $30 
tem anh gửi cho NRG. Cám ơn anh. Hẹn gặp anh 
vào cuối năm. Thân. 

Cám Ơn 

Quý vị nào muốn ủng hộ, xin vui lòng gởi tiền vào trương mục 
(account) sau đây: 
 
Tên trương mục: KienGiang Alumni Association Inc. 
Tên ngân hàng: CBA (Commonwealth Bank of Australia) 
Số chi nhánh ngân hàng (BSB no.): 062421 
Tên chi nhánh ngân hàng: Westfield Centre - Hurstville NSW 
2220 
Số trương mục: 10169511 
Swift Code: CTBAAU2S (chỉ sử dụng ở ngoài nước Úc) 
 
Xin quý vị lưu ý là KienGiang viết dính liền với nhau và không 
có dấu. Khi chuyển tiền vào trương mục, trong phần ghi chú, 
xin ghi rõ họ tên, và địa chỉ của quí vị để dễ phân biệt. Nếu 
gởi chi phiếu, xin quí vị vui lòng chuyển qua tiền Úc trước 
khi gởi (chi phí chuyển sang tiền Úc phải tốn khoảng $A 10). 

Danh sách các vị tặng quà: 
 
anh Thành Tấn (Campsie Instant Photos) 1 digital camera hiệu Pentax 
Excel Jewellers    3 đồng hồ hiệu Anne Klein 
Cô Nguyễn thị Bạch Tuyết  1 bình hoa và 1 bàn để phone. 
Trương Tấn Bửu   1 lò sưởi điện 
Khánh Vân    2 chuỗi ngọc trai (Swarovski  
     crystals & Freshwater Pearls) 

 

Ngồi buồn  
viết một bài thơ 
 
 
Ngồi buồn viết một bài thơ 
Rồi ta đem nhốt cái hờ cái điên 
Nhốt luôn cái ấy thật phiền 
Nhốt đôi tình ái oan khiên cõi lòng 
Thành ra còn lại long đong 
Cho em cởi áo gởi dòng nước trôi 
Cho ta nửa khóc cho người 
Nửa vui gói lại mấy lời sơn khê 
Ví dầu ví dẫu mỏi mê 
Có không không có đi về về đi 
Xanh xưa bóng mát làm gì 
Tủi thân nắng xế xá gì đêm nay 
Ngồi buồn bày đặt chia hai 
Trăng treo cửa sổ trăng dài cõi xa 
Tình tang toan tính tình già 
Hai mươi năm đó thật là tuổi xanh 
Tuổi xanh tuổi của học hành 
Của thương nhau lắm của mình với ta 
 
 NL 

 

Đặc San Hội Ngộ 2007 
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 DANH SÁCH THẦY CÔ & QUÍ VỊ ĐÓNG TIỀN THAM DỰ  
HỘI NGỘ THẦY TRÒ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG 2007 tính đến ngày 21/10/07 

Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney (Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền khách 
sạn 

(Úc kim) 

Thái Thị Bạch Mai 4 4 4 4 540 340 

Trần Thị Thanh Tuyền 4 4 4 4 540 340 

Lê Kim Lan 4 4 4 4 540 340 

Lưu Thị Ngọc Thu 2 2 2 2 270  

Thầy Phùng Tuấn Sinh 2 2 2  70  

Dương Cẩm Trân 4 4 4 4 540 850 

Hàn Ngọc Minh 2 2 2 2 270 170 

Hàng Hoàng Oanh 2 2 2 2 270 170 

Hàng Cẩm Nhung 2  2 1 150  

Hàng Minh Châu 1  1 1 100  

Hàng Tố Nga 1  1  50  

Kiều Túy Nga 1 1 1 1 135  

Ngô Thị Út 1 1 1 1 135  

Cô Hàn Thị Lan Khanh 1 1 1 1 85  

Trần Hữu Ái 4 4 4 1 390 595 

Đoàn Thu Nga 1 1 1 1 135  

Cô Lưu Kim Yến 2 2 2 2 220 425 

Thầy Phan Thanh Sử 2 2 2 2 300  

Lăng Quới Hạnh 2  2 2 200  

Trần Thị Lài 2  2 2 200  

Đỗ Thanh Quang 2 2 2 2 270 510 

Cô Phan Lệ Hằng 2 2 2  70  

Thầy Nguyễn Văn Trực 2 2 2 2 170  

Cô Phan Thị Diệu 2 2 2 2 270  

Thầy Nguyễn Kim Khải 2 2 2 2 170 340 

Thầy Trần Quang Đại 2 2 2 2 170  

Nguyễn Thị Hoàng Thu 1 1 1 1 135  

Nguyễn Thị Kim Hồng 2 2 2 2 270  

Thầy Trần Thanh Hân 2 2 2 2 270  

Trần Thị Thu 3  3 2 250  

Thầy Đoàn Văn Nam 2 2 2 2 170 340 

Lê Quang Liêm 4 2 4 2 170  

Thầy Nguyễn Khắc Liệu 3 3 3 3 405  

Khưu Thanh Nho 1 1 1 1 135 255 

Nguyễn Loan Phượng 1 1 1 1 135  

Trần Quang Cường 4 4 4 4 540 340 

Đỗ Hữu Lộc 3 3 3 3 405 340 

Đỗ Văn An 2 2 2 2 270  

Thầy Trương Tấn Vĩnh 2 2 2 2 170  

Võ Văn Nghĩa 2 2 2 2 270 425 

Tăng Đức Sơn 4  4  200 340 

Nguyễn Hồng Liêng 3 3 3  255  

Lâm Thanh Hải 3 2 3 2 320  

Trần Thị Ngọc Thủy 5 5 5 5 675 340 

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.  

Vương Quế Phương 2  2 2 200  
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Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney (Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền 
khách sạn 
(Úc kim) 

Huỳnh Thanh Quân 2  2  100  

Huỳnh Hoa 2 2 2 2 270  

Nguyễn Thu Đông 1 1 1 1 270 340 

Trần Ngọc Dung 1  1  50  

Tạ Xuân Lệ 1 1 1 1 135  

Đặng Thị Cẩm Vân 2 2 2 2 270  

Trần Hàng Nguơn 5  5  250 340 

Nguyễn Văn Thanh 2  2  100  

Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh 2 2 2 2 170 595 

Huỳnh Bá Tươi 5  5  250  

Huỳnh Thanh Tùng 4  4  200 340 

Trần Chí Long 2  2  100  

Nguyễn Thành Thống 4 4 4   340 

Hình Thành Phúc 4 4 4   680 

Phan Hoàng Khanh 5  5   340 

Hứa Châu 2 2 2 2  255 

Lê Văn Lộc 2 2 2 2 270 255 

Cô Lương Thị Khiêm Trinh 1 1 1 1 85  

Thầy Huỳnh Tiền 2  2    

Thầy Nguyễn Văn Hà 2  2 2 100  

Lai Phến 1  1  50  

Đỗ Minh Nguyệt 1  1  50  

Võ Ngọc Sen 1  1  50  

Nguyễn Thu Năm 4 2 4 2 370 255 

Trần Văn Phú 2 2 2 2 270 425 

Nguyễn Thị Cúc 1 1 1 1 135  

Nguyễn Kim Anh 1  1 1 1 135  

Nguyễn Thị Hồng 1 1 1 1 135 340 

Trần Văn Chơn 2 2 2 2 270  

Trần Thị Tuyết Nhung 5  5 5 500 595 

Lưu Hờa Xương 2  2  100  

Dương Thị Bạch Cúc 2  2 1 150  

Trần Hữu Thành 4 4 2  240  

Nguyễn Phú Cường 1  1  50 425 

Dương Tôn 2  2  100  

Thầy Nông Thành Lợi 4 4 4 4 431.50  

Lâm Quốc Thanh 2  2   425 

Nguyễn Xuân Nhị 2 2 2 2 270  

Dương Thùy Mai 3 3 3 3 390  

Trần Thanh Liêm 1 1 2 1 185  

Tổng cộng 200 127 199 125   

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.   
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Chúng tôi chân thành cám ơn sự ủng hộ của thầy cô và quý vị cựu học 
sinh liên trường Kiên Giang cho công việc tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò 
07.  Ban Tổ Chức HNTTLTKG Úc Châu 2007 
 
Nguyễn Phú Cường     2000 AUD (đã nhận)  
Hình Thành Phúc  (USA)  1000 USD  (đã nhận)  
Thầy Khải & Cô Tuyết   400 AUD (đã nhận)  
Huỳnh Thanh Tùng    200 AUD (đã nhận)  
Tăng Đức Sơn     200 AUD (đã nhận)  
Trần Hàng Nguơn    500 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Phú Kiệt    300 AUD (đã nhận)  
Phan Thu Mai & Khanh    200 AUD (đã nhận)  
Phan Thị Mỹ Vân     200 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Bá Tươi    50 AUD (đã nhận) 
Chị Dung     50 AUD (đã nhận)  
Long Trinh     50 AUD (đã nhận)  
Yến Lộc      200 AUD (đã nhận)  
Một chs Toronto (CAN)  50 CAD (đã nhận)  
Trần Cẩm Tú (USA)   150 AUD (đã nhận)  
Hà Hữu Dũng (Germany)  200 AUD (đã nhận) 
Dương Thị Bạch Cúc    100 AUD (đã nhận) 
Trần Thanh Liêm    100 AUD (đã nhận) 
Trịnh Sơn Lượng (USA)  200 USD (đã nhận)  
Happy Nails  (USA)   1000 USD (đã nhận)  
Nguyễn Văn Minh (CD Video Manufacturing Inc. ) (USA) 1000 USD 
(đã nhận)  
Cô Đinh Thị Hồng Nguyệt (CAN)  100 USD (đã nhận)  
Đặng Ngọc Thanh (USA)  200 USD (đã nhận) 
Vương Ngọc Phụng (CAN)  20 USD (đã nhận)  
Nguyễn Hồng Liêng & Thủy  200 AUD (đã nhận)  
Tô Thị Hồng Việt (USA)  100 USD (đã nhận) 
Quan Đỏ (USA)   40 USD (đã nhận) 
Gia đình Tân Kim Sơn   1000 AUD (đã nhận) 
Lâm Quốc Thanh (Bánh Mì Ba Lẹ) (USA) 1000 USD (đã nhận) 
Điêu Tuấn Kiệt    1000 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Nguyễn Văn Hà  400 AUD (đã nhận) 
Thầy Trực & Cô Tường Vi  400 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Trịnh Quới Nhơn  200 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Văn Quang (KG Bakery) (USA) 1000 USD (đã nhận) 
Thái Thị Bạch Yến   100 AUD (đã nhận) 
Trần Ngọc Điệp   100 AUD (đã nhận) 
Cô Nguyễn Bạch Huệ (Sanjose, USA)  250 AUD (đã nhận) 
Thầy Trần Thanh Hân   100 AUD (đã nhận) 
Trần Văn Thông            100 AUD (đã nhận) 
Đỗ Hữu Lộc & Thu Cúc (LA, USA)  200 USD (đã nhận) 
Lý Ngọc Hiệp     100 AUD (đã nhận) 
Gia đình Diễm Trang    200 AUD (đã nhận) 
Khanh & Trân    100 AUD (đã nhận) 
Lưu Ái Lý     200 AUD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Chí Cường (CAN)  200 CAD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Văn Duyệt (CAN)  200 CAD (đã nhận) 
Ngô Quang Võ (CAN)    200 CAD (đã nhận) 
Lý Tấn Thu & Diệu (CAN)   200 CAD (đã nhận) 
Tùng & Kim Ánh (CAN)   100 CAD (đã nhận) 
Huỳnh Văn Một (CAN)   200 CAD (đã nhận) 
Nguyễn Văn Thanh   100 AUD (đã nhận) 
Bác sĩ Bạch Tấn Phát   500 AUD (đã nhận) 
Hà Thanh Quang   100 AUD (đã nhận) 
Lê Quan Liêm & Kim Vân (Vương Thừa Thế)  1000 AUD (đã nhận) 
Trần Thị Lý    100 AUD (đã nhận) 
Anh chị Ngôn & Huệ   50 AUD (đã nhận)  
Phù Sĩ Sơn & Thu Năm    200 AUD (đã nhận)  
Đặng Ngọc Thúy Nga (USA)   200 USD (đã nhận)  
Nguyễn Thị Hoàng Thu   50 AUD (đã nhận)  
Tạ Thị Xuân Lệ   50 AUD (đã nhận)  
Đào Minh Quang   100 USD (đã nhận) 
Nguyễn Phú Sang   500 AUD (đã nhận) 
Trần Thanh Minh   50 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Kiêm Lang   50 AUD (đã nhận) 

Lý Văn Tôn     100 AUD (đã nhận) 
Cô Ngô Thị Bửu  Thời   100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Thế Nga   200 AUD (đã nhận) 
Thầy Huỳnh Tiền    200 AUD (đã nhận) 
Trần thị Kim Chi & Dung   150 AUD (đã nhận) 
Lý thị Mỹ Loan   50 AUD (đã nhận) 
Đoàn Hữu Đoàn    200 AUD (đã nhận) 
chị Vương Cầm     100 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Long Tuyền & Hạnh   50 AUD (đã nhận) 
Phan Bá Khương & Ngọc   100 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Bích Đào    100 AUD (đã nhận) 
Phan Thị Ngọc Ánh    50 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Tươi     50 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thành Triều & Châu   100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Thanh Quân   500 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Trương Tấn Vĩnh  100 AUD (đã nhận) 
Phù thị Kiêm Anh   100 USD (đã nhận) 
Thầy cô Danh Đức   500 AUD (đã nhận)  
Thái thị Bạch Mai   100 AUD (đã nhận)  
Nguyễn Thanh Khiết   100 AUD (đã nhận)  
Hứa Tường Quí   100 AUD (đã nhận)  
Trần Túy Vân    200 AUD (đã nhận)  
Huỳnh thị Kim Phượng  50 AUD (đã nhận)  
Thầy Trần Quang Đại   50 AUD (đã nhận)  
Cô Thầy Lưu Kim Yến   500 AUD (đã nhận)  
anh chị Mỹ    50 AUD (đã nhận)  
Nguyễn Loan Phượng    50 AUD (đã nhận)  
Trần Ngọc Giang (Ken)   100 AUD (đã nhận)  
anh chị Chư & Liêng   50 AUD (đã nhận)  
Một vị ẩn danh Âu châu  149.26 AUD (đã nhận)  
Một vị ẩn danh Melbourne   400 AUD (đã nhận)  
Thầy cô Nguyễn Văn Vinh  200 AUD (đã nhận)  
Tăng Phước Tựu & Duôn (Quảng Thuận An RG) 1000 AUD(đã nhận)  
Dương thị Thanh Đào   150 AUD (đã nhận) 
Lâm Trọng Nghĩa   100 AUD (đã nhận) 
Trương Tấn Bửu & Hoàng  100 AUD (đã nhận) 
Hứa Chí Đức    200 AUD (đã nhận) 
Thúy & Khải    100 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Văn Bé   50 AUD (đã nhận) 
Lưu Hòa Xương & Hoà  100 AUD (đã nhận) 
Ngô Hồng Hải    100 AUD (đã nhận) 
Phan thị Mỹ Dung   500 AUD (đã nhận) 
Huỳnh thị Kim Hồng   300 AUD (đã nhận) 
Khưu Thanh Nho & Trần Văn Út 200 AUD (đã nhận) 
Diệp Ngọc Kiều & Thành  100 AUD (đã nhận) 
Trịnh Thị Giàu    50 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thị Thanh Thủy  100 AUD (đã nhận) 
Bùi Văn Tâm    200 AUD (đã nhận) 
Thầy Vũ Đình Thi   200 AUD (đã nhận) 
Nhà Thuốc Tây Kiên Giang (59 Phó Điều) Ông bà Huỳnh Tuấn  
     500 AUD (đã nhận) 
Trần Hữu Ái    200 AUD (đã nhận) 
Hứa Châu (Houston, USA)  241 AUD (đã nhận) 
Trần Văn Phú (Cali, USA)  100 USD (đã nhận) 
Phạm Phú Hòa    50 AUD (đã nhận) 
Kha Kim Huệ    50 AUD (đã nhận) 
Lâm Kim Loan    200 AUD (đã nhận) 
La Tú Phương    150 AUD (đã nhận) 
Hàng Tố Nga    100 AUD (đã nhận) 
Thầy Phan Thanh Sử   200 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thị Cúc & Nguyễn Kim Anh (USA) 200 USD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh  100 USD (đã nhận) 
Kiều Túy Nga    50 AUD (đã nhận) 
Thầy Phùng Tuấn Sinh   50 AUD (đã nhận) 
Quách Gú    100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Hoa    300 AUD (đã nhận) 
Trần Thị Tuyết Nhung   125 AUD (đã nhận) 
Trần Hữu Thành   200 AUD (đã nhận) 
Lâm Sóc Hên (USA)   200 USD (đã nhận) 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGỘ THẦY TRÒ 07 
(tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2007) 
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Trích thư cô Tuyết: 
 
    Nhớ ngày 24/9/07 khi đến nhà chị Thúy Loan để 
nhận những phiếu ghi tên tham dự ngày HN cựu 
thầy trò Kiên Giang 28 đến 30/12/2007 để chuyển 
đến ban tổ chức, chúng tôi được biết sở dĩ chậm trễ 
gởi phiếu tham dự HN vì chị đã cố gắng giành 
nhiều thời giờ và tài nữ công gia chánh thực hiện 
một chiếc bánh bông đường tham dự kỳ thi dịp 
Royal Melbourne Show 2007. Hẳn là thầy trò Rạch 
Giá chúng ta cũng cùng vui với niềm vui của chị 
Thúy Loan.  
 
    Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng chị 
Thúy Loan đã mang vinh dự này về cho chị, gia 
đình chị và cho người phụ nữ Việt Nam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI RẠCH GIÁ xin gởi lời chúc mừng đến 
cô Lê Thúy Loan đã đoạt được giải nhất ngay 
trong lần dự thi đầu tiên.  

Hình cô Lê Thúy Loan đăng trên báo Springval Dandenong Leader (tiểu bang Victoria) ngày 22/10/07 


