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Thơ: Chúc Tết, Ngày Tết, 
Khai Bút Đầu Năm, Chiều 
Nay, Nhắn Tin Tìm Bạn 

 
 
3 

Xuân Về—Chút Vui Buồn 
Bên Trời Viễn Xứ 
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Thơ: Hạnh Phúc Cỏn Con, 
Trả lời cả vốn, Mùa Xuân 
Miền Ngọc Chúc 
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Thơ Xà Bát 8 

Chuyện Hội Ngộ 9 

Thơ Thầy Chạy, Hội Ngộ 11 

Danh Sách Ủng Hộ 12 

Nhạc: Nhớ Trần Đông Sơn 13 

Thơ: Thoảng Hương Hoa, 
Thời gian qua, Nửa Vần 
Thơ, Duyên Tình, Ngày Xưa 

 
 
14 

Thơ: Niềm Vui Hội Ngộ, Dư 
Âm 

 
15 

Tin Thêm ... 16 

Trong số nầy: 
Thế là sau bao ngày 
chuẩn bị, ngày Hội 
Ngộ Thầy Trò Kiên 
Giang lại trở về trong 
những ngày cuối năm 

2007 ở Sydney. Những giọng nói 
khàn đi vì trò chuyện. Những ánh 
mắt mừng vui gặp lại thầy bạn cũ. 
Những buổi họp bạn say sưa nụ cười. 
Những lần đi chơi đầy ắp thân tình. 
Ngày hội ngộ đã thành công, mặc dù 
vẫn có một vài sơ sót. Thành công vì 
đã gắn bó những tấm lòng hội ngộ 
với nhau. Xin cảm ơn Ban Tổ Chức 
Sydney đã tạo một cơ hội cho tất cả 
thầy bạn có dịp gặp lại nhau. Có 
người gặp lại sau gần 30 năm. Hội 
ngộ và hạnh ngộ. Lần Hội Ngộ tới sẽ 
được tổ chức ở Nam Cali, nước Mỹ. 
Anh Trần Văn Phú, người anh đầu 
đàn đứng ra tổ chức Hội Ngộ Thầy 
Trò lần đầu tiên, lần này sẽ tổ chức 
kỷ niệm 10 năm Hội Ngộ Thầy Trò 

Kiên Giang. Xin chúc anh cũng như 
BTC được mọi sự như ý và thành 
công. 
 
Trong lá thư này, chúng tôi cũng xin 
thông báo đến thầy cô, các anh chị và 
các bạn một quyết định quan trọng có 
liên quan đến lá thư Người Rạch Giá. 
Sau mấy năm cùng nhau thực hiện lá 
thư, nhóm cộng tác chúng tôi sẽ 
không tiếp tục nữa. Tuy nhiên, chúng 
tôi hi vọng là sẽ có một vài thân hữu 
tiếp tục gánh vác thay thế với tinh 
thần làm việc có trách nhiệm. Chúng 
tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 
quí vị thầy cô và bạn bè khắp nơi bấy 
lâu nay. Kính chúc thầy cô và quí vị 
một năm mới Mậu Tý an khang và 
thịnh vượng. 
 
Kính chào, 
 

Người Rạch Giá 

Thông Báo của Lá Thư Người Rạch Giá 
    Từ thuở ban đầu cho đến lúc này đây, Lá thư 
Người Rạch Giá đã được 43 số. Bốn mươi ba tháng. 
Gần 4 năm. Chúng tôi duy trì được lá thư là do công 
sức của rất nhiều người. Mục tiêu của lá thư là làm 
sợi dây liên lạc thầy trò Kiên Giang, đồng thời chắc 
nhiều người cũng biết chúng tôi còn vận động cho 
việc tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò Kiên Giang ở Úc 
châu. Ngồi nghĩ lại thấy thiệt là "liều lĩnh" hết sức. 
Ngoài các lý do nêu trên, tôi còn có một điều riêng 
tư nữa là vì thích thơ văn nên bày ra để có dịp đọc 
thơ văn của nhau chơi. Nói thẳng ra thì tôi làm thơ 
văn để cho vui, cho khuây khoả sau những giờ làm 
việc. Bạn bè hay độc giả nào có đọc mà không chê 
là đủ rồi. Nãy giờ tôi lan man hơi nhiều. Tóm lại là 
lá thư đã "sống sót" đến bây giờ kể cũng là một 
hãnh diện chung cho các vị cộng tác. 
    Nay việc tổ chức Hội Ngộ đã xong. Chúng tôi 
mỗi người lại có những mục tiêu khác để làm. Cá 
nhân tôi cũng không còn nhiều thì giờ để viết lách 
như trước đây. Do đó, sau khi bàn bạc với nhau, 
chúng tôi nhận thấy không còn khả năng tiếp tục 
thực hiện lá thư nữa. Tuy nhiên, nếu có thân hữu 

nào muốn ra gánh vác thế cho, chúng tôi rất hoan 
nghinh. Nếu quí vị nào có ý định đó xin vui lòng 
liên lạc với chúng tôi sớm để chúng tôi có thể quyết 
định và thông báo cho mọi người biết. Xin vui lòng 
cho biết rõ tên các vị phụ trách. Nếu như không có 
ai, chúng tôi dự định chừng nào BTC Hội Ngộ kết 
toán xong chuyện tiền bạc và cho mọi người biết  - 
chúng tôi có hứa là sẽ hỗ trợ chuyện Hội Ngộ cho 
đến khi xong xuôi - lúc đó chúng tôi sẽ chấm dứt 
việc phát hành lá thư. Cho nên sau lá thư này, chúng 
tôi sẽ thực hiện một lá thư nữa để tạm biệt thầy cô, 
bạn bè và quí vị. Nhân đây, chúng tôi chân thành 
cảm ơn các thầy cô và các vị đã tham gia đóng góp 
bài vở cũng như ủng hộ tiền tem để chúng tôi có 
khả năng thực hiện lá thư bấy lâu nay.  
    Sẵn dịp năm Mậu Tý sắp đến, chúng tôi kính 
chúc thầy cô và quí vị một năm mới dồi dào sức 
khoẻ, phước lộc đầy nhà và mọi sự như ý. 
 

Kính chào 

Trần Thanh Liêm 

Trang bìa: Hình vẽ của BCD 
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Chiều nay nắng nung người ngợp thở 
Nỗi nhớ về, ta nhớ nỗi buồn thiu 
Trên đường đi xe cộ nối đuôi nhau 
Sao mà lạ, ngẩn ngơ hồn quá đỗi 
 
Chừng như cả thế giới này bước tới 
Mà người kia đứng lặng giữa ngày qua 
Cười lên đi đừng để nặng thêm mà... 
Ba cái nhỏ nhen chỉ làm vướng bận 
 
Từ hôm qua, khi ngày xưa lận đận 
Đến bây giờ, số kiếp vẫn đong đưa 
Ôi làm sao mà ngộ thế nhân kia 
Có phải trên cao đang nhìn xuống đất 
 
Người vẫn bé con giữa đời chật vật 
Vẫn trần tục mà vinh danh Chúa Phật 
Chờ an lành cho mộng vẫn vờ mơ 
Người vẫn lang thang chưa hết tuổi ngờ 
 
Chiều nay nắng mà lòng người trở lạnh 
Đi gặp đốc tờ nghỉ bệnh hôm nay 
Mai lại xuống đường kiếm kế sinh nhai 
Người có nhớ, sao mà da diết thế 
 
Nên ngồi xuống để nghĩ tình tổng thể 
Mắm muối vào, đường mật thắm trên môi 
Ai bận bịu cứ quên mình bất kể 
Ải nhân gian còn rớt lại giọng cười 
 
Chiều tắt nắng mang đêm về lặng lẽ 
Ta chờ sương về nhẹ bước khuya ai 
Trong khoé mắt trần ai, sao lấp lánh 
Đèn nhà ai đang chếch choáng thở dài. 
 
   NL 
 
 

 Nhắn Tin Tìm Bạn 
 

Hà thanh Quang lạc nơi nào? 
Bạn, Thầy nếu gặp? Ẵm vào, tri ân. 
Khi đi lục lạc đeo chân 
Không quần, nịt tã, tấm thân ốm ròm 
 
Trần Hoàng Việt Tân 

  

 Chúc Tết  
  

 tặng Trương Tuyết Bình,  
 Huỳnh Thị Duyên và các cô ... chông chừa 
 

Nhân dịp năm mới trên đường về 
Chúc Duyên, Tuyết Bình đẹp hết chê 
Để cho các anh hùng hửu hán(g) 
Đấm, đá tranh nhau ẵm đem về 

 
 

 Ngày Tết 
 

Nhà nhà rộn rã đón xuân sang 
Bánh, mứt, thịt, dưa sắp lớp hàng 
Cây mai, đôi liễn, vài phong pháo 
Trẻ, già lòng dạ rất hân hoan 
 
Nhà tôi: ngũ quả có thua ai? 
Trong dĩa: cầu, chôm, dừa, đủ, xoài 
Đời tôi bình dị như vậy đó 
Chi nhiều? Mai chết vẫn trắng tay 
 
Trần Hoàng Việt Tân 

 
 

Khai Bút Đầu Năm 
 
Khai bút đầu năm đón xuân sang 
Mừng xuân Mậu Tý đáo nhân gian 
Cung chúc tân xuân tài lộc phát 
Bách niên giai lão thọ an khang 
Sĩ nông công thương danh thành đạt 
Nam phụ lão ấu hiếu thảo ngoan 
Úc châu đón Tết thừa rượu thịt 
Thọ hồng huệ cúc thiếu mai lan! 
 
Thọ hồng huệ cúc thiếu mai lan! 
Sắc xuân chưa thắm đủ rộ vàng 
Cầu dừa đủ xoài không hợp lúc 
Mía mật sung mãn đã sang trang 
Cốc ổi đào dâu cam quít hạnh 
Lê nho mít ruột cụt lồng gang 
Bao giờ xuân hỉ? mùa xuân chín? 
Mai Lan hòa hợp sắc huy hoàng 

 
Melbourne   Mùng 1 Tết Mậu Tý    
 
Phong Lan  
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Lật bật mà một năm vèo trôi qua thật nhanh. Tết lại 
đến nữa rồi. Với Kiên Giang Tiểu Thư tui thì buổi 
chiều 30 Tết có thể nói là buổi chiều thê lương, 
buồn tẻ nhất trong đời kẻ tha hương. Như cái ông 
nhà thơ  Chế Lan Viên đã viết : 
  
Tôi có chờ đâu có đợi đâu 
Mong chi xuân đến gợi thêm sầu 
  
Hỏng biết cái ông nhà thơ nầy có tha hương lưu lạc 
quê người như tui không mà mấy câu thơ nầy tui đã 
nghe từ ngày  nhỏ đi học mà sao bây giờ đọc lại nó 
hợp với tâm trạng của tui quá. Tui đã có bao nhiêu 
buổi chiều cuối năm như thế nầy từ ngày "bước 
chân xuống thuyền nước mắt như mưa". Mới đó mà 
đã hơn 27 năm qua. Xứ người. Tết đến. Mà có thấy 
xuân về chi đâu. Ngoài trời lạnh căm căm. Tuyết 
trắng xóa cả đất trời. Từ sáng tới giờ tuyết đổ không 
ngừng. Bên song cửa sổ tui cứ đưa mắt ngó trời ngó 
đất, rồi nước mắt giọt ngắn, giọt dài tuôn tràn. Đất 
khách. Buổi chiều cuối năm hiu quạnh khôn cùng. 
  
Trên bàn thờ mâm cơm cúng rước ông bà về ăn Tết 
vẫn còn đó. Có thiếu thứ nào đâu. Từ đĩa thịt ba rọi 
kho với trứng bên cạnh dĩa củ kiệu trắng phau, dĩa 
dưa cải vàng tươi, dòn khấu, cùng dưa giá trắng nõn 
nà cọng nào cọng nấy mơn mởn thấy mà  thương. 
Kia là tô canh khổ qua nhồi thịt  với chả cá Gold 
eye (cá nầy thịt dai như cá thát lát bên nhà  vậy đó) 
cho tới gà tiềm với hạt sen, củ năng, đậu phọng, 
bạch quả cùng trứng cút. Nọ là cái thố bún thang 
của ông người dưng khác họ Bắc Kỳ tui với những 
viên mộc tròn tròn xinh xắn nổi bên cạnh những lát 
chả chiên vàng ươm cắt trải đều chung quanh những 
cọng trứng chiên thả bềnh bồng trên lớp bún tàu 
trắng ngần, được điểm tô bằng những nhánh ngò 
xanh mướt. Rồi nào là giò thủ, món ruột của ổng đó 
nghe. Ổng hì hục làm mình ên hồi đêm qua. Từng 
khoanh giò vân hồng của thịt, vân trắng của lỗ tai 
heo xen kẽ, xoắn xít vào nhau được cắt ra bày trên 
chiếc đĩa sứ màu xanh cẩm thạch trông lịch sự hết 
biết. Còn chả giò của con gái tui nữa. Con nhỏ coi 
dậy mà khéo ghê, cuốn nào cuốn nấy nó cuốn nho 
nhỏ xinh xinh bằng chang nhau. Còn bánh Tét bánh 
chưng của tui nữa chớ và đĩa ngũ quả lóng lánh đủ 
màu đủ sắc… Ông Bắc Kỳ người dưng cứ phàn nàn 
về cái món khổ qua của tui. Ổng rên rỉ "Giời ơi cái 

món gì đắng chết được mà đầu năm đầu tháng lại 
cúng, lại ăn... Nghe tới cái tên khổ quá là đã sợ." 
Ổng cứ cự nự, nằng nặc đòi bỏ cái món nầy trong 
mâm cỗ cúng của tui. Làm sao mà bỏ cho được. 
Ổng là dân Bắc Kỳ ổng có biết gì về cái món canh 
khổ qua của người miền Nam tui. Khổ qua của 
người ta mà tự nhiên ổng đổi thành khổ quá rồi ổng 
scare mình ên mới là mắc cười. Ổng thử đi một 
vòng các tỉnh miền Tây của tui vào dịp Tết thì ổng 
mới biết gia đình nào cũng đều có món canh khổ 
qua trong mâm cỗ Tết. Đầu năm phải cúng món nầy 
để cầu nguyện cho mọi khổ đau đều qua đi trong 
năm mới. Cái sự tích nó là như vậy. Tui giải thích 
như thế mà không biết ổng có chịu nghe không mà 
cứ cười cười. Tui tức quá tui nói còn cái món bún 
thang của ông nó mới là kỳ cục. Ông bày đặt cho  
nó cái tên  là bún thang rồi cúng để cầu lên chức lên 
lương phải không vì ổng giải nghĩa cho tui nghe 
"thang đây là thang danh vọng, chứ không phải là 
than vãn , than đước …"  Tui thấy gọi canh bún tàu 
là hợp lý nhất. Tui không hiểu tại sao có cái chữ 
thang so weird đó.  Ổng giải thích tui thấy không có 
make sense chút nào hết á. 
  
Rốt cuộc tui với ổng không ai nhường ai và để đề  
huề, mâm cỗ cúng mỗi năm món Nam, món Bắc cái 
nào cũng có, chan hòa tình Bắc duyên Nam mà. 
Nhưng rồi dần dà ổng đã bắt đầu ghiền cái món khổ 
qua Nam Kỳ của tui cũng như tui cũng ưa cái món 
rau muống luộc chấm mắm tôm ăn cùng với cà pháo 
Bắc kỳ của ổng. Hồi tụi tui mới có đứa con đầu 
lòng. Thỉnh thoảng những lúc dỗ con nhỏ ngủ ổng 
hay ngâm nga mấy câu ca dao chời ơi nó buồn thúi 
ruột "Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau 
muống, nhớ cà dầm tương".  Tui tội nghiệp ổng hết 
sức. Tưởng là nhớ cao lương mỹ vị gì thì khó cho 
tui chớ nhớ rau muống thì dễ ợt. Tui nhắm mắt cũng 
làm được. Nhớ hồi lúc nghe tui lập gia đình mà cái 
ông người dưng khác họ đem lòng nhớ thương của 
tui là dân Bắc Kỳ, má tui sợ gần chết. Hồi ở nhà tui 
nghe Má hay nói "Mấy ông người Bắc khó khăn với 
vợ con lắm". Nhớ cái ngày đất nước thay ngai đổi 
chủ. Má tui cực quá. Ba tui ra đi để má ở lại gánh 
gồng nuôi đàn con dại. Thế mà đám chị em tui cứ 
thơ thơ thẩn thẩn như sống trong mộng, trong mơ. 
Tui thì ngoài những giờ đến trường đến lớp đi làm 

(Xem tiếp trang 5) 

(Kiên giang Tiểu Thư) 
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cô giáo để mỗi tháng lãnh $50 chỉ đủ tiền mua nhu 
yếu phẩm, tui miệt mài viết những bài thơ bằng mực 
tím với ngòi viết lá tre trên những trang giấy Pelure 
hồng hồng, tim tím. Nhìn cả đám con gái của má vô 
tư trong việc bếp núc có lần Má phán cho chị em tui 
một câu xanh rờn. "Đứa nào chắc mù mới rước đám 
con gái nhà nầy mà nếu nó không mù thì tụi bây 
phải kiếm đứa nào không Mẹ không Cha chớ cái 
mửng nầy lấy chồng ba lần bảy 21 ngày là bà già 
chồng tống cổ tụi bây về đây".  Biết là Má lo và để 
trấn an Má, tui viết thơ khoe liền. "Má ơi con hên 
lắm, cái thằng rể Bắc Kỳ của Má  không mù, có Cha 
có Mẹ đàng hoàng nhưng mà là Bắc Kỳ ..  Cục. Má 
khỏi lo con bị trả về . Ngộ lắm, thằng rể của Má ăn 
rau muống triền miên quanh năm suốt tháng, mà 
không biết ngán. Con có cần biết nấu nướng chi 
đâu. Ngày nào cũng như ngày nấy. Một dĩa rau 
muống luộc chấm mắm tôm ăn cặp với cà pháo, tàu 
hủ chiên là xong. Còn cái nầy nữa Má nghe mà Má 
hỏng tản thần nữa thì thôi á. Má biết hông cái nước 
luộc rau ảnh cắt vài lát cà chua thả cho nó bồng 
bềnh trên sóng nước quê hương làm chén canh tráng 
miêng. Con khỏe re Má ơi". Nỗi vui mừng chưa 
được bao lâu bỗng nhiên tới Giáng sinh năm đó trời 
đất quỉ thần ơi, mới ở đảo qua mấy tháng, nghèo 
gần chết, mà  ổng bày đặt tặng quà  cho tui. Lúc mở  
quà ra tui mới biết là ổng chơi khăm tui. Ổng tặng 
tui cuốn sách dạy nấu ăn của bà Triệu thị Chơi. Tui 
tức lắm. Cầm cuốn sách mà tui nói không nên lời. 
Tui muốn á khẩu luôn. Tui nhất định phải làm cho 
ổng sáng mắt mới hả dạ hả lòng. Đó là cái động lực 
thúc đẩy tui lao đầu vào bếp nấu tùm lum tà la cho 
ổng đừng khinh thường tui. Tui làm đủ thứ cho đến 
bánh tét bánh chưng tui cũng không chừa. 
  
Hồi nãy thằng Tri em tui từ Cali gọi sang để thăm 
hỏi bà chị nó ăn Tết ra làm sao. Nó nhắc đủ thứ 
chuyện. Tôi thèm ai nói chuyện ngày xưa ở quê nhà 
cho tui nghe lúc nầy quá đỗi. Chợt nó hỏi "Bên chị 
có bánh Tét bánh Chưng cúng hông dậy?" Cái thằng 
quỉ sứ nầy. Mi làm như chỗ chị mi ở là hang thâm 
cùng cốc không bằng. Tui nhìn lên mấy cái bánh 
chưng xanh mướt buộc dây hồng phơn phớt trên bàn 
thờ. Tui hiên ngang trả lời nó "Mi qua đây mà ăn 
Tết nghe. Bánh Tét cả chục đòn kia. Có cả nhưn 
chuối và nhưn đậu ngọt nữa. Có cái ông người dưng 
khác họ Bắc Kỳ thành ra chị mi phải gói thêm mấy 
cặp bánh chưng  nữa đó" . Tui nghe tiếng cười khúc 
khích cuả nó bên kia đầu dây. Rồi nó nói "Chời ơi 
bà chị tui gói bánh kìa. Trời muốn sập rồi". Tui tức 
nó hết sức. Sao mà nó khi dể bà chị của nó dữ thế. 
Nhưng mà nghĩ cho cùng nó có nghĩ như thế cũng 
đúng. Mà nói chi nó. Má tui mà nghe tui gói bánh 
chắc cũng phải la làng... Cái gì má cũng làm hết cho 

con. Nhà nghèo song con của má có đứa nào cực 
đâu. Cái cực nhọc, má đã dành hết cho mình. Má 
khéo bao nhiêu thì con gái của Má bạch tuộc bấy 
nhiêu. Hồi còn con gái Ngoại cho tiền Má đi học 
làm đủ thứ  bánh. Má đổ bánh thửng cái nào cái nấy 
nở xòe mấy tay trắng phau thấy mà thương. Tui mê 
nhứt là bánh men của Má. Cái bánh tròn như viên bi 
mà cái đít nhỏ xíu. Bỏ vào miệng. Cắn một cái. Mùi 
nước dừa béo ngậy thơm lừng tỏa ra. Trời ơi nhắc 
tới tui thèm muốn chết. Ăn được một cái sẽ bốc 
thêm cái thứ hai và cứ thế chỉ trong vòng ½ tiếng 
đồng hồ chị em tui đã thanh toán hết thùng bánh của 
Má hồi nào không hay. 
  
Nói tới cái chuyện gói bánh chưng của tui là cũng 
do ổng bày ra. Nhớ hoài cái Tết đầu tiên của tui với 
ổng tại thành phố buồn hiu buồn hắt nầy. Chợ Việt 
Nam lúc đó còn chưa có thì bánh chưng, bánh Tét ở 
đâu có mà mua. Hỏng biết nghe lời ai xúi dại mà 
phát thinh ổng đi rinh ở chợ Phi mấy xấp lá chuối 
rồi vòng xuống Chợ Tàu mua nếp, đậu xanh, thịt ba 
rọi đem về nhà rồi ổng thủ thỉ với tui "Mình gói 
bánh ăn Tết nghe em. Gói bánh dễ lắm. Chớ Tết 
nhứt mà không có bánh chưng cúng ông bà, tổ tiên, 
tủi lắm em ạ". Tui nghe ổng nói tui cũng bắt mủi 
lòng. Tui biết là ổng đang nhớ quê nhà trong lúc 
xuân sang. Tui  cũng đang nhớ má tui quá chời quá 
đất đi. Tui thút thít bảo "Em không biết gói đâu anh. 
Bộ anh biết gói hả". Ổng tỉnh bơ trả lời một cách 
oai phong lẫm liệt "Có gì khó đâu".  Thế rồi tui với 
ổng kẻ vút nếp. Người đãi đậu. Kẻ ướp thịt. Người 
nêm nếm. Tui muốn kêu trời luôn. Cha sanh mẹ đẻ 
tui chỉ biết ăn chớ làm sao mà biết cái chuyện gói 
bánh nầy. Tui biểu ổng "Anh gói trước nghe để em 
coi rồi bắt chước em mới gói được". Rồi ổng bắt 
đầu "ngày bao hùng binh tiến lên, hùng dũng ta 
cùng nhau gói bánh". Nè nhé em phải trải lá ngang, 
rồi trải lá dọc. Rồi em đổ một lớp nếp, một lớp đậu. 
Trải một lớp thịt lên và kế đến một lớp đậu nữa và 
sau cùng là lớp nếp. Em thấy không dễ quá mà. Tui 
nín thở coi ổng gói. Tui phục ổng quá xá quà xa. 
Ổng ém ém, vỗ vỗ vừa làm vừa nói trông            
professional lắm. Em coi nè, em phải ém để cho cái 
bánh vuông vức đừng bị ung nước. Hỏng biết ổng 
ém làm sao mà khi ổng gói lại thì úm ba la lá chuối 
bể tứ tung, nếp đổ ra tùm lum. Tui cười muốn sặc 
luôn. Ổng cứ lấy thêm lá chuối đắp qua đắp lại mà 
cuối cùng hết một xấp lá mà cũng không thành cái 
bánh được. Ổng quê quá. Vậy mà còn bày đặt trề 
môi ra thấy mà phát ghét và nói "Lá gì mà xấu quá". 
Bây giờ khổ cho tui chưa. Tui nghe lời đường mật 
của ổng bày ra gói bánh.Tưởng ổng gói gồ ghề  lắm. 
Ai dè ổng xạo quá chời. Ổng bày binh bố trận ra đó  
chết tui chưa. Tui đành phải nhào vô gói đại. Ai dè 
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trời thương tui. Ông bà khuất mày khuất mặt nắm 
tay tui gói hay sao mà tui gói ngon ơ.Tui làm một 
tăng luôn tám, chín cái. Đã quá. Nếp dư còn lại, tui 
gói luôn hai ba cái bánh Tét nho nhỏ, nhưn chuối. 
Tui len lén nhìn ổng. Trong ánh mắt của ổng tui 
thấy ổng nể tui quá chời. Lúc đó ổng đến bên tui âu 
yếm bảo "Vợ của anh cũng giỏi lắm chứ bộ". Tui 
biết tui bị ổng dụ. Tui tức ổng lắm. Nhưng cũng nhờ 
bị ổng dụ gói bánh mà Tết năm đó trên bàn thờ có 
mấy cặp bánh chưng làm ấm lòng của kẻ tha hương 
trong cái Tết đầu tiên của vợ chồng tui nơi đất 
khách quê người. 
  
Từ đó đến nay mỗi độ xuân về. Tết đến. Vợ chồng 
tui và các con quây quần bên nhau gói bánh .. Con 
tui đã lớn lên theo bao mùa xuân qua với những 
chiếc bánh chưng ân tình của Mẹ. Con ăn hoài 
không biết chán. Mặc dù bây giờ chợ Việt Nam nơi 
đây đã có ba bốn cửa tiệm. Bánh có thể ngon hơn, 
gói khéo hơn song con tui, chồng tui vẫn mê cái 
bánh chưng của Mẹ nó. Nếp và đậu được xào với 
nước cốt dừa theo kiểu bánh Tét của người Nam  
nhưng thịt thì  phải là thịt ba chỉ được ướp nhiều 
hành nhiều tiêu theo kiểu Bắc kỳ và được gói theo 
hình dáng của bánh chưng. Khi bánh chín. Cắt bánh 
ra, mùi nước dừa hòa với mùi hành mùi tiêu, nước 
mắm, đậu xanh thơm lừng tạo nên một mùi vị 
quyến rũ lạ thường. Ai mà cầm lòng cho được. Mỗi 
lần bánh chín. Vớt ra là vợ chồng con cái trong 
vòng 10 phút đã thanh toán ngay chiếc bánh mới ra 
lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Con bé  con tui đi học 
xa, thỉnh thoảng có người quen đi về Calgary tui 
cũng lui cui gói năm sáu cái gửi cho con. Con mừng 
lắm. Nhìn con cầm miếng bánh chưng  ăn một cách 
ngon lành tôi nghe lòng dạt dào sung sướng. Tui đã 
ướp chút quê hương vào tâm hồn con tui - những 
đứa con Việt Nam được sinh ra và lớn lên nơi đất 
khách. Ôi ! Cái bánh chưng Tình Bắc Duyên Nam  
của tui ướp đầy tình chồng nghĩa vợ. Từng sợi chỉ 
hồng điều cột trên chiếc bánh  như thắt chặt tình 
nghĩa chúng mình suốt đời suốt kiếp. Phải thế 
không ông? Đêm nay trong đêm trừ tịch, tui thấy 
lòng mình chơi vơi, bềnh bồng trong vườn trăng  
ngọt ngào kỷ niệm năm xưa. Bài hát mà lần đầu tiên  
ông hát cho tui nghe trong đêm giao thừa đầu tiên 
nơi xứ người tui nghe như văng vẳng đâu đây. Hỏng 
biết ông còn nhớ không? 
  
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước 
Em đến tôi một lần 
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân 
Từng đôi tung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú 
Cành đào hoen nắng chan hòa 
Chim ca thương mến … chim ngân xa u ú ù ú 

Hồn mùa ngây ngất trầm vương 
  
Dìu nhau theo dốc núi nơi ven đồi 
Còn thấy chim ghen lời âu yếm 
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng 
Mắt em như dáng thuyền soi nước 
Tà áo em bay theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến 
xuân 
  
Sương mênh mông che kín lấp non sông 
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân 
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca 
Cánh nhạn vào mây thiết tha … lưu luyến tình vừa 
qua 
  
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng 
Dừng gót phiêu lưu về chốn cũ 
Tới đây mây núi đồi chập chùng 
Liễu dương xơ xác nhòa trong nắng 
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn 
bến xuân 
(Bến xuân - Văn Cao) 
  
Cả một trời xuân năm xưa về với tôi đêm nay. Hồn 
tôi chơi vơi dạt về khung trời kỷ niêm ngày nào, 
ngày mà "Bắc kỳ ăn cá gô cây, ông chời chả báo 
hàm găng đen xì" ký án chung thân với "Gạch Giá 
bắt con cá gô bỏ chong gổ nhảy kiêu gột gột". Ôi 
đêm nay sao tôi nhớ quá cái thuở ban đầu lưu luyến 
ấy ông người dưng Bắc Kỳ khác họ của tui ơi. Đồng 
hồ trên tường chỉ mười hai giờ rồi kìa. Giao thừa rồi 
đó. Ông lại ngồi kế bên tui nghe tui nói nè. Tết nhứt 
ông cho tui văn hoa một chút nghen cho đầu năm 
lấy lộc chữ nghĩa văn hay chữ tốt. Ông đừng có 
cười tui tội nghiệp. Ông cứ cười tui mỗi lần tui nói 
chuyện giọng con cá gô thiệt thà chơn chất Nam Kỳ 
của tui. Bây giờ tía sắp nhỏ nghe tui nói nè. Tui nói 
thiệt với  cái bụng, cái dạ của tui. Tui bắt chước cái 
văn hoa, kiểu cọ của xứ Bắc Kỳ của ông nè. Trời! 
Tui mắc cỡ gần chết đi. Già hết rồi có còn son trẻ gì 
đâu mà còn anh anh em em nó kỳ lắm. Nhưng đêm 
nay tui biết ông muốn nghe lại lời nào năm xưa tui 
đã nói với ông. Thì tui nói đây. Kề tai lại tui. Tui 
nói nhỏ. Rán nghe nhe  "Cám ơn anh. Cám ơn con. 
Bằng tình yêu của anh và con đã vỗ về, xoa dịu 
những muộn phiền quanh em trong suốt quãng đời 
lưu lạc" …. 
  
  
Winnipeg Xuân Mậu Tý 2008 
  
Kiên Giang Tiểu Thư 
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Hạnh Phúc cỏn con 
 

Một giò hoa lan nhện tơ vương 
Người chơi đã chán vất bên đường 
Long lanh tuyệt sắc thời dĩ vãng 
Rực rỡ yêu kiều lúc buông hương 
Xưa kia sắc xảo bao người ước 
Hiện tại tang thương lắm đoạn trường 
Tiếc hoa nên trách người nuôi dưỡng 
Phong lan một nắng phải hai sương 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phong lan một nắng phải hai sương 
Tùy theo chủng loại với môi trường 
Dăm loài tuyệt đẹp hoa khoe sắc 
Lắm loại phong trần tỏa ngát hương 
Tưới nước bón phân phải đúng cách 
Vun trồng thay chậu không sai đường 
Nuôi lan cũng ít nhiều hạnh phúc 
Hoa nở hoa tàn luôn vấn vương 
 
Melbourne   09/10/07    
 
Cảm họa theo liên hoàn đảo vận, 
Bài “Men Rượu Hồn Thơ” của thi sĩ 
Văn Lang & 44 bài họa của các thi hữu 
đăng trên báo Thời Nay. 
 
 

Trả lời cả vốn 
 
Tưởng ai tìm kiếm Thanh Quang 
Hoá ra là bác Trần Hoàng Việt Tân 
Trăm năm thế sự thăng trầm 
Ngày nay tóc bạc bụng trần xệ beer. 
 
Melbourne, Mùng 7 Tết Mậu Tý 
 
Phong Lan 
 

 
 

Mùa Xuân miền Ngọc Chúc 
 
* Cho em tôi, thân gái dặm đường 
 
Tết năm nay, nghe chị về Rạch Giá 
Về Thạnh Hòa và ghé lại Gò Quao 
Đêm Đường Xuồng, thoang thoảng chút hương cau 
Nếp than ngọt, em nhớ người Tổng Quản 
Ngọc Chúc nghèo, đâu nỗi nào bán mạng 
Cho thằng chồng câm điếc ở xứ Hàn 
Dù quê nhà có đói khổ gian nan 
Có chi phải đi ăn mày xa xứ 
Để bây giờ em tôi đành đột tử 
Xác thân nào bầm giập đến tang thương 
Trời cao xanh có thấu nỗi đoạn trường? 
Thân bé nhỏ bao xương sườn bị gãy 
Giòng nước mắt, mẹ có còn tuôn chảy 
Phận con người trong bể khổ trầm luân 
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chưa vội mừng 
Đời bạc phận chưa kịp lời trăng trối 
Biết bao lần em tôi đành nói dối 
Cho mẹ già đừng nghĩ ngợi, lo âu 
Để mình con ôm trọn một nỗi sầu 
Lòng hiếu thảo, con đền ơn phụ mẫu 
Tình của chị, thương đàn em yêu dấu 
Thoát cảnh nghèo, ăn học với người ta 
Chút đỉnh tiền, cha sửa mái hiên nhà 
Đời của chị định phần do mạng số 
Cả quê hương trong gông cùm thống khổ 
Thì thân mình bèo bọt có sá chi 
Đời của chị, đâu có tuổi xuân thì 
Thân nô lệ nơi nào cũng nô lệ 
Đất nước mình bây giờ sao quá tệ? 
Hòa bình chi? Thống nhứt để làm gì? 
Phụ nữ Việt bị bán rẻ, khinh khi 
Cháu bà Trưng, giờ mang thân ở đợ 
Còn cán bộ, đi ăn mày viện trợ 
Nơi hang cùn, ngõ hẻm khắp năm châu 
Nòi giống Việt, tương lai sẽ về đâu? 
Khi quỉ đỏ vẫn còn trên đất nước 
Bạn ta hỡi, cùng nhau mà tiếp bước 
Đổ máu đào xây dựng lại non sông 
Mau đứng dậy bức phá những xiền gông 
Cho dân tộc một ngày mai tươi sáng 
Về Ngọc Chúc trên chiếc xuồng tam bản 
Nghe lòng mình, rộn rã một niềm vui 
Hãy quên đi  những cay đắng ngọt bùi 
Mùa xuân mới, lòng tràn đầy hạnh phúc 
 
VĨNH HÒA HIỆP 
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"Người Rạch Giá" là lá thư thân hữu, là gạch nối giữa thầy cô, bạn hữu và đồng hương người Rạch Giá - 
Kiên Giang. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp bài vở, hình ảnh, tin tức, và những ý kiến xây 
dựng của quí vị. Quí vị nào muốn nhận thư xin vui lòng cho chúng tôi biết (kèm theo tem nếu phải gởi qua 
đường bưu điện). Để tránh chuyện đáng tiếc có thể xảy ra, chúng tôi không nhận tiền mặt hay chi phiếu. 
Mọi liên lạc, xin thư về : Người Rạch Giá, PO Box 109, Bankstown NSW 2200 Australia; hoặc gởi về địa 
chỉ điện thư (email): nguoi_rg@yahoo.com.au    
 
@ 2004 - 2007 Người Rạch Giá :  http://www.geocities.com/nguoi_rg/rachgia.html 

Với sự tham gia đóng góp bài vở của thầy cô, cựu học sinh và thân hữu liên trường Kiên Giang. 

 Thơ Xà Bát 
 

Cô tôi 
 
Cô cho một dải lụa hồng 
Cùng thầy về núi, mênh mông cõi trời 
Một ngày thôi cũng "đủ ... rồi” 
Không làm "bà Taa...oo”, đành rời núi cao 
Rời xứ Úc, lòng nao nao 
Hẹn nhau 09, lời chào Cali 
Hình như có chút ướt mi... 
 
Thu Đông 
 
Chị tôi Xuân Lệ, Thu Đông 
Giờ là Thu Đooi ...., nằm không chắc buồn? 
Rượu vang chị cứ uống luôn 
Như là rượu nội, Đường Xuồng quê hương 
Nhìn chị uống thấy mà thương 
Liêu trai kiều diễm, vai vương tóc thề 
Tạm biệt em, mai chị về 
Trời Tây xa thẳm, đâu hề xa nhau 
Úc Châu, tình vẫn ngọt ngào 
Đám đàn em nhậu, lật nhào "rỏi đu” 

 
Anh Phú 
 
Tướng quân trấn ải Nam Cali 
Mổ tim mấy bận, ăn thua gì? 
Hội ngộ, tiên phong lên lãnh cúp 
Sáu chục tuổi hơn, vẫn còn chì 
Họp mặt xa gần, được mấy khi 
Cứ chơi xả láng, đéo lo gì  
Rạch Giá, đồng hương luôn ủng hộ 
Chơi đi, kẻo hết mẹ xuân thì 
 

 
 
Hia Châu 
 
Texas, cao bồi miền viễn tây 
Vợ chồng khăn gói đến nơi nầy 
Syney, hội ngộ tìm bạn cũ 
Meo- Bần tri kỷ, rượu đong đầy 
Chén chú, chén anh vui đêm này 
Mai về xứ Mỹ, lạc đường mây 
Ừ, thôi hẹn lại 2009 
Gặp tại Cali, cuộc sum vầy 
 
 

Hai Lúa Phúc 
 
Uống chẳng bao nhiêu, nhưng uống đều 
Bạn nhậu cùng ta, lắm quái chiêu 
Giang hồ tứ hải, giai huynh đệ 
Cạn chén phong sương, nổi lều bều 
 
Ta gã phong lưu, tính đa tình 
Nhậu ngồi kề gái, ai làm thinh? 
Quán trưa ta nhờ em gội tóc 
Đầu sao không ướt, lại ướt quần? 
 
Giữ chặt đời ta, em giữ mãi 
Chỉ sợ thằng ta lạc lối về 
Trẫm vì Ái Khanh, chìu tới bến 
Điện ngọc trên non, vẹn câu thề 
 
HAI HÒN 
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Điện Thoại Nhóm Tổ Chức Hội Ngộ: 
 
Trần Văn Thông Mob: 0402 588 173  

Phan Bá Khương Ph: (02) 97236062 Mob: 0422 362 761 
Trần Hàng Nguơn: Ph: (03) 93113259 Mob: 0418 549 892  
Trần Thanh Liêm: Ph: (02) 96451282 Mob: 0411 460 790 

Mọi liên lạc, xin thư về :  
 
Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang,  
PO Box 109, Bankstown NSW 2200 Australia. 

   
 Email: hoingokg07@yahoo.com.au    
 Web:   http://www.hoingokg07.com 
  hoặc http://www.geocities.com/hoingokg07/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anh có thấy bà xã tui bả có vẻ "crazy" không vậy? 
Đó là lời của một chàng rể Rạch Giá gốc Úc thòi 
lòi. Tôi cười hì hì và trả lời chàng rể Rạch Giá 
này ... rằng thì là: Hôm đó ai cũng có chút "crazy" 
cả, đâu phải chỉ riêng gì bà xã của anh. Là một 
người trong BTC, chúng tôi thật vui khi thấy mọi 
người đều vui vẻ, mừng rỡ gặp lại bạn bè, thầy cô. 
Cái không khí hội ngộ này nó lạ lắm và hình như ai 
ai cũng bị lôi cuốn vào một khung trời kỷ niệm ở 
trong tim. 
 
Thời gian lắng đọng. Mới đây mà ba ngày hội ngộ 
đã thành dĩ vãng, thành kỷ niệm. Tôi tần ngần ngó 
theo từng hình ảnh bạn bè đó đây đã ghi lại qua máy 
ảnh đưa lên các trang mạng. Niềm vui trong từng 
ánh mắt, những gương mặt rạng  rỡ. Thầy trò Kiên 
Giang, các huynh trưởng, bạn bè Nguyễn Trung 
Trực, Lâm Quang Ky, Phó Điều... đã hội lại với 

nhau. Tình bạn. Tình thầy trò. Những tình cảm thân 
thiết. Tất cả lại trở thành quá khứ. Nhưng trong quá 
khứ, chúng ta có thêm một số kỷ niệm quí giá. 
 
Từng chuỗi hình ảnh trở về như một cuốn phim 
đang quay chậm. Nhiều quá làm sao ghi lại hết? 
Ngày BBQ. Hôm đi chơi ở Sydney và đi tàu trong 
vịnh. Đêm Hội Ngộ. Ngày đi chơi Canberra. Rồi 
những buổi họp mặt hậu hội ngộ: ở nhà anh Phó 
Tiếp Bào, ở nhà La Tú Phương, nhà anh chị Tuyền 
& Quế Hạnh... Tôi không có thì giờ tham dự hết 
nhưng tôi cảm nhận được cái không khí ấm áp của 
thân tình. Nó bồng bềnh nhưng nồng nàn tình cảm 
gần gũi làm sao! Những dặn dò khi chia tay. Chị 
Thu Đông, chị Xuân Lệ: Chị đặt cọc em cuốn video 
"uncut" nghen. Chưa biết ông thợ quay phim chỗ 
nào mà mấy chị đòi "uncut" thì biết sao mà hứa 
đây! Còn nữa: còn những lần họp mặt ở Melbourne, 
còn những đêm nhậu vui say... Là người đứng ra tổ 
chức tôi nghe nhiều nhưng tham dự thì có giới hạn 
vì không được rảnh để mà vui chơi. Nếu có lần sau, 
tôi sẽ vui chơi bù lại chớ lần này ... chịu thua vì bận 
bịu công việc nhiều quá. 

(Xem tiếp trang 10) 

Ngày BBQ tại Trung Tâm Sinh Hoạt Công Đồng Người 
Việt Tự Do ở Bonnyrigg, ngày 28/12/07 

29/12/07— Nhà Con Sò (Opera House) 
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Có người gặp lại nói với tôi: Vui quá, năm sau làm 
nữa đi. Nghe qua thì dễ nhưng làm thì ... không... 
dám. Hì hì. Có người đề nghị nội trong phạm vi 
nước Úc, mỗi năm mình tổ chức một lần. Có người 
cụ thể hơn: Melbourne đã tổ chức họp mặt rồi.   
Sydney cũng hội ngộ rồi. Bây giờ tới Brisbane, rồi 
tới Adelaide, Perth… Tôi có nói chuyện với một vài 
vị ở Brisbane, không biết chị Túy Vân, quí vị ở 
Brisbane có thể đứng ra làm hay không. Nếu làm 
được thì tôi tội gì mà không tham dự cho vui. 
Chúng tôi nghĩ thời điểm tiện nhất có lẽ là vào thời 
gian Lễ Phục Sinh (Easter). 

 
Xong rồi. Buông ra. Coi bộ tôi cũng xuống kí lô mà 
chưa lấy lại sức. Hì hì. Cho nên chắc tôi phải chờ 
cho tới khi bụi thời gian chìm tới ... "rốn" thì hi 
vọng mới có sức kể lại chuyện đã qua. Bây giờ tôi 
phải chấm dứt bài viết này để gửi đăng trên lá thư 
NRG. BTC chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các 
vị đã góp công góp sức trong ba ngày Hội Ngộ. Có 
các vị ngày Hội Ngộ được tốt đẹp và thành công 
hơn. Chúng tôi cũng xin thầy cô và các vị thông 
cảm bỏ qua cho những sơ sót trong việc tổ chức. 
Xin đa tạ. 

 
Nhân đây, chúng tôi chân thành cám ơn quí anh chị 
trong BTC đã giúp đỡ, góp sức trong lần tổ chức lần 
này. Ngoài ra, chúng tôi xin cám ơn quí vị không có 
tên trong BTC nhưng đã tận tình tiếp tay với BTC: 
- Trương Tấn Bửu đã phụ tiếp phần Văn Nghệ. 
- Phan Thị Mỹ Vân đã giúp làm bảng tên với sự tiếp 
tay của Xuân (bà xã Nguơn). Ngoài ra Mỹ Vân còn 
giúp phụ thêm một số công việc khác. 
- anh Nguyễn Xuân Nhị giúp việc hướng dẫn trật tự. 
- chị Võ Thu Thủy giúp giới thiệu thầy cô trong 
phần tặng quà. 
- Trần Thanh Vân đã giúp phần tiếp tân. 
- anh Phó Tiếp Bào, anh Nguyễn Văn Thanh, anh 
Dung đã giúp đón tiếp quí vị tham dự tại phi trường 
Sydney. 
- Diệp Ngọc Kiều, chị Ngụy Thị Ngọc đã hợp lực 
với chúng tôi ngay từ những ngày đầu, nhất là công 
việc ẩm thực. 
 
Ngoài ra cũng xin cám ơn chung các vị trong Ban 
Ẩm Thực, Ban Y Tế, Ban Tiếp Tân, các vị trong 
ban hợp ca  Melbourne, Sydney v.v… 
 
Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, chúng tôi có 
một gian hàng trong Hội Chợ Tết ở Sydney. Một 
đêm ngủ ngoài gian hàng để giữ lều, tôi có làm mấy 
câu thơ : 
 
Giữa đêm thăm thẳm đầy man rợ 
Mộng giữa trường đua*, mộng sủi tăm 
Bạn bè dăm đứa chung vai gánh 
Giấc mộng vui buồn tuổi tóc xanh 
 
Sáng sớm đem ra dọn cõi lòng 
Tinh cầu sương lạnh ướt thinh không 
Tiếng xe đi vút về vô tận 
Người vẫn thương về một tháng năm 
 
* Hội Chợ tổ chức trong khuôn viên trường đua 
ngựa. 
 
Mới đó mà một năm đã qua thiệt là nhanh. Kính 
chúc các thầy cô, anh chị và các bạn một năm mới 
nhiều phước lộc, dồi dào sức khoẻ và may mắn. 
 
t/m BTC Hội Ngộ 
 
Trần Thanh Liêm 
 
PS. Có một số quí vị gởi tiền ủng hộ việc tổ chức 
Hội Ngộ vào dịp cuối năm. Chúng tôi thành thật 
cảm ơn. Danh sách ủng hộ chúng tôi kèm theo cuối 
lá thư để mọi người được biết. 

(Tìếp theo trang 9) 

30/12/07—Quốc Hội (Parliament House) 

29/12/07—Đêm Hội Ngộ 
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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) 

Thơ Thầy Chạy 
 
Tại Sydney, sư sinh họp mặt 
 
 
Tụ Điểm Sydney 
 
Tụ điểm kỳ này tại Sydney, 
Bà con cùng hẹn họp nơi đây. 
Sang chơi, huynh tỷ từ Gia—Mỹ *, 
Đến viếng, sư đồ ở Đức—Tây **. 
Điếu thuốc anh em mời bạn hữu, 
Chung trà đồng học kính thầy cô. 
Cùng nhau tâm sự ngày tao ngộ, 
Kể chuyện nước non mối cảm hoài. 
 
* Gia Nã Đại và Hoa Kỳ 
** Nước Đức và nước Pháp 
 
 
Tình Nghĩa Thầy Trò 
(Nhất Tự Vi Sư) 
 
Thân kính tặng quý thầy cô liên trường Rạch Giá. 
 
Câu nói này con ráng chớ quên, 
Không thầy mẹ đố mầy làm nên. 
Sanh thành dưỡng dục công tuy lớn, 
Dạy dỗ học hành ơn vẫn trên. 
Trường học thầy cô rèn trí đức, 
Gia đình cha mẹ chỉ hư nên. 
Quân sư phụ có ngôi cao thấp, 
Nhất tự vi sư khó đáp đền. 
 
 
Thơ tặng bạn đồng song 
  
Bài thơ này được sáng tác để tặng bạn học là giáo 
sư Huỳnh Tiền. 
 
Thơ này thân tặng bạn Huỳnh Tiền, 
Bỏ túi làm quà tiệc tất niên. 
Khi nhỏ chung trường đời thoải mái, 
Lúc già cùng xóm cảnh bình yên. 
Bây giờ ta tiếc thời son trẻ, 
Hiện tại mình thương tuổi lão niên. 
Cảnh cũ ngày xưa như trước mắt, 
Thời gian bình thản phủi ưu phiền. 
 
Thầy Chạy  
Sydney 28/12/2007 

 

Hội Ngộ 
 
Xin đất mang biển về 
Tóc nhoà trùng dương sóng 
Mắt em đẫm lệ xanh 
Khóc cười như một thuở 
Bàn tay bồi núi lở 
Góc bể gặp chân trời 
Chim bay tìm nguồn cội 
Suối thở giòng thảnh thơi 
Xin áo mang vạt nắng 
Quấn quít dấu hài xưa 
Anh còn vai áo trắng 
Tóc muối sương bao giờ 
Lưng trời hoa phượng nở 
Như buổi đầu đơn sơ 
Nghìn trái tim hội ngộ 
Ứa dòng máu Cửu Long 
Nhắc gì chuổi quá khứ 
Nhẹ trên bước tang bồng 
Hỡi người còn lưu lạc 
Xin về cạn chén nồng 
Hơn nữa đời thù tạc 
Có say cùng ta không? 
 
BCD—08 

Trần Hoàng Viêt Tân    50 USD  
Bà Nguyễn Thị Tám    50 AUD  
Huỳnh Quốc Thông    100 AUD 
Thầy Nguyễn Khắc Liệu   100 AUD 
Huỳnh Thị Hỏn    50 AUD 
Trần Thanh Vân    150 AUD 
1 cựu giáo sư KG    200 AUD 
1 cựu học sinh KG    150 AUD 
 

(Tiếp theo trang 12) 
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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  
Hình Thành Phúc  (USA)   1000 USD   
Thầy Khải & Cô Tuyết    400 AUD  
Huỳnh Thanh Tùng     200 AUD  
Tăng Đức Sơn      200 AUD  
Trần Hàng Nguơn     500 AUD  
Nguyễn Phú Kiệt     300 AUD  
Phan Thu Mai & Khanh     200 AUD  
Phan Thị Mỹ Vân      200 AUD  
Huỳnh Bá Tươi     50 AUD  
Chị Dung      50 AUD  
Long Trinh      50 AUD  
Yến Lộc       200 AUD  
Một chs Toronto (CAN)   50 CAD  
Trần Cẩm Tú (USA)    150 AUD  
Hà Hữu Dũng (Germany)   200 AUD  
Dương Thị Bạch Cúc     100 AUD  
Trần Thanh Liêm     100 AUD  
Trịnh Sơn Lượng (USA)   200 USD  
Happy Nails  (USA)    1000 USD  
Nguyễn Văn Minh (CD Video) (USA)   1000 USD  
Cô Đinh Thị Hồng Nguyệt (CAN)   100 USD  
Đặng Ngọc Thanh (USA)   200 USD  
Vương Ngọc Phụng (CAN)   20 USD  
Nguyễn Hồng Liêng & Thủy   200 AUD  
Tô Thị Hồng Việt (USA)   100 USD  
Quan Đỏ (USA)    40 USD  
Gia đình Tân Kim Sơn    1000 AUD  
Lâm Quốc Thanh (Bánh Mì Ba Lẹ) (USA)  1000 USD  
Điêu Tuấn Kiệt     1000 AUD  
Thầy cô Nguyễn Văn Hà   400 AUD  
Thầy Trực & Cô Tường Vi   400 AUD  
Thầy cô Trịnh Quới Nhơn   200 AUD  
Huỳnh Văn Quang (KG Bakery) (USA)  1000 USD  
Thái Thị Bạch Yến    100 AUD  
Trần Ngọc Điệp    100 AUD  
Cô Nguyễn Bạch Huệ (Sanjose, USA)   250 AUD  
Thầy Trần Thanh Hân    100 AUD  
Trần Văn Thông             100 AUD  
Đỗ Hữu Lộc & Thu Cúc (LA, USA)   200 USD  
Lý Ngọc Hiệp      100 AUD  
Gia đình Diễm Trang     200 AUD  
Khanh & Trân     100 AUD  
Lưu Ái Lý      200 AUD  
Thầy Nguyễn Chí Cường (CAN)   200 CAD  
Thầy Nguyễn Văn Duyệt (CAN)   200 CAD  
Ngô Quang Võ (CAN)     200 CAD  
Lý Tấn Thu & Diệu (CAN)    200 CAD  
Tùng & Kim Ánh (CAN)    100 CAD  
Huỳnh Văn Một (CAN)    200 CAD  
Nguyễn Văn Thanh    100 AUD  
Bác sĩ Bạch Tấn Phát    500 AUD  
Hà Thanh Quang    100 AUD  
Lê Quan Liêm & Kim Vân (Vương Thừa Thế)  1000 AUD  
Trần Thị Lý     100 AUD  
Anh chị Ngôn & Huệ    50 AUD  
Phù Sĩ Sơn & Thu Năm     200 AUD  
Đặng Ngọc Thúy Nga (USA)    200 USD  
Nguyễn Thị Hoàng Thu    50 AUD  
Tạ Thị Xuân Lệ    50 AUD  
Đào Minh Quang    100 USD  
Nguyễn Phú Sang    500 AUD  
Trần Thanh Minh    50 AUD  
Lê Thị Kiêm Lang    50 AUD  
Lý Văn Tôn      100 AUD  
Cô Ngô Thị Bửu  Thời    100 AUD  
Huỳnh Thế Nga    200 AUD  
Thầy Huỳnh Tiền     200 AUD  
Trần thị Kim Chi & Dung    150 AUD  

Lý thị Mỹ Loan    50 AUD  
Đoàn Hữu Đoàn     200 AUD  
chị Vương Cầm      100 AUD  
Nguyễn Long Tuyền & Hạnh    50 AUD  
Phan Bá Khương & Ngọc    100 AUD  
Lê Thị Bích Đào     100 AUD  
Phan Thị Ngọc Ánh     50 AUD  
Lê Thị Tươi      50 AUD  
Nguyễn Thành Triều & Châu    100 AUD  
Huỳnh Thanh Quân    500 AUD  
Thầy cô Trương Tấn Vĩnh   100 AUD  
Phù thị Kiêm Anh    100 USD  
Thầy cô Danh Đức    500 AUD  
Thái thị Bạch Mai    100 AUD  
Nguyễn Thanh Khiết    100 AUD  
Hứa Tường Quí    100 AUD  
Trần Túy Vân     200 AUD  
Huỳnh thị Kim Phượng   50 AUD  
Thầy Trần Quang Đại    50 AUD  
Cô Thầy Lưu Kim Yến    500 AUD  
anh chị Mỹ     50 AUD  
Nguyễn Loan Phượng     50 AUD  
Trần Ngọc Giang (Ken)    100 AUD  
anh chị Chư & Liêng    50 AUD  
Một vị ẩn danh Âu châu   149.26 AUD  
Một vị ẩn danh Melbourne    400 AUD  
Thầy cô Nguyễn Văn Vinh   200 AUD  
Tăng Phước Tựu & Duôn (Quảng Thuận An RG) 1000 AUD 
Dương thị Thanh Đào    150 AUD  
Lâm Trọng Nghĩa    100 AUD  
Trương Tấn Bửu & Hoàng   100 AUD  
Hứa Chí Đức     230 AUD  
Thúy & Khải     100 AUD  
Nguyễn Văn Bé    50 AUD  
Lưu Hòa Xương & Hoà   100 AUD  
Ngô Hồng Hải     100 AUD  
Phan thị Mỹ Dung    500 AUD  
Huỳnh thị Kim Hồng    300 AUD  
Khưu Thanh Nho & Trần Văn Út  200 AUD  
Diệp Ngọc Kiều & Thành   100 AUD  
Trịnh Thị Giàu     50 AUD  
Nguyễn Thị Thanh Thủy   100 AUD  
Bùi Văn Tâm     200 AUD  
Thầy Vũ Đình Thi    200 AUD  
Ông bà Huỳnh Tuấn (Nhà Thuốc Tây Kiên Giang)500 AUD  
Trần Hữu Ái     200 AUD  
Hứa Châu (Houston, USA)   241 AUD  
Trần Văn Phú (Cali, USA)   100 USD  
Phạm Phú Hòa     50 AUD  
Kha Kim Huệ     50 AUD  
Lâm Kim Loan     200 AUD  
La Tú Phương     150 AUD  
Hàng Tố Nga     100 AUD  
Thầy Phan Thanh Sử    200 AUD  
Nguyễn Thị Cúc & Nguyễn Kim Anh (USA) 200 USD  
Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh   100 USD  
Kiều Túy Nga     50 AUD  
Thầy Phùng Tuấn Sinh    50 AUD  
Quách Gú     100 AUD  
Huỳnh Hoa     300 AUD  
Trần Thị Tuyết Nhung    125 AUD  
Trần Hữu Thành    200 AUD  
Lâm Sóc Hên (USA)    200 USD  
Lâm Lệ Liễu     50 AUD  
Lê Thị Lan (Bele Fruitmarket)   500 AUD  
Nguyễn Văn Thông    50 AUD  
Anh Tuấn Linh     100 AUD  
Tạ Trung Hiếu (USA)    200 USD  
Thầy Huỳnh Ngọc Thọ    50 AUD  
Cô Phan Thị Kim Oanh   100 AUD  
Lê Thành Quang    100 AUD  

(Xem tiép trang 11) 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGỘ THẦY TRÒ LIÊN TRƯỜNG KG 07  
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Thoảng Hương Hoa 
  
Hương hoa thoang thoảng đâu đây 
Cành mền đêm lạnh chạnh lòng nhớ thương 
Ai gieo chi hạt mù sương 
Đếm từng chiếc lá lìa cành ngẩn ngơ 
Hoa bơ vơ, lá bơ vơ 
Ngỡ mình như một cành trơ giữa vườn 
Tìm đâu dấu tích mù sương 
Lặng trong đêm lạnh đã dường đắng cay 
Hỏi ai nửa tỉnh nửa say?! 
Mãi trong giấc mộng tuổi hồng dệt mơ 
Nhớ hương hoa, nhớ vần thơ 
Nghìn năm hoa nở mở lòng thế nhân 
Thẩn thờ mở mắt đi tìm 
Chợt như sương khói chìm vào cô đơn 
Tuổi hờn về với hư không 
Thì thôi xin hưởng mùi hương hồng trần 
  
 Mây Tím 
 

Thời gian qua ... 
  
Ngày hội ngộ đã qua  
Cuộc hội ngộ đã tàn 
Nghe một chút thiết tha 
Nghe một chút xót xa 
Thời gian qua mau quá 
Biết có được lần sau 
Cuộc hội ngộ sắp tới 
Vi tận bên California 
Nhưng lần này không gặp 
Các thầy cô ngày xưa 
Thạch, Hiển, Oanh, cô Diễm 
Và thầy Vũ Học Hai 
Ngày xưa là cô bé ngốc 
Bị thầy cú đầu hoài 
Đọc Đặc San mới biết 
Thầy Ông ngoại mất rồi * 
Minh còn già đã hơn năm bó 
Thầy còn sao được mà còn 
Ngày xưa khi học nhạc 
Tôi hay buồn ngủ lắm 
Nhưng học Sử với thầy 
Không buồn ngủ chút nào 
Thầy ơi, ông ngoại ơi! 
Con nhớ thầy lắm. 
 

 L³ 
 
* Thầy Trần Thanh Vân 

 

Nửa vần Thơ 
 
Ngày xưa chung một mái trường  
Ngày nay hai đứa hai đường cách xa 
Nhớ về kỷ niệm ngày qua 
Ta cùng trốn học ra hè làm thơ 
Nhớ giờ tan học chiều mơ 
Tuổi hồng dệt mộng trong lòng bâng quơ 
Giật mình ngày tháng vật vờ 
Mịt mờ nhân ảnh cảnh ngày xưa đâu? 
Dòng đời phiêu bạc mái đầu 
Dấu hàng lệ nhỏ cho người bơ vơ  
Giờ đây còn nửa vần thơ 
Nửa vần còn lại ai còn nhớ chăng? 
  
 MTM 
 

Duyên Tình 
(Tặng Chị Cúc & anh Lộc, USA , Los) 
  
Đầu năm anh viếng lễ chùa 
Gió lùa trước cổng bóng tà áo bay 
Ô hay ai mặc aó màu 
Như là hoa cúc chúc mừng xuân sang 
Như nàng xứ biển Kiên Giang 
Anh làng Rạch Giá nơi nhiều cá tôm 
Hôm nay ai cũng lễ chùa  
Mùa xuân hoa nở chờ mong duyên lành 
Riêng anh nâng cánh hoa vàng 
Tìm nàng xứ biển duyên tình kết đôi 
Bồi hồi anh vội hái hoa 
Lộc anh hái được mượt mà Cúc xinh 
  
 MTM 
 
 

Ngày Xưa 
  
Ngày xưa chung ngắm cầu vòng 
Bây giờ mây trắng tàng tàng trôi qua  
Ngươì ơi còn nhớ đến ta 
Cắn chung trái ổi ta ngồi dệt thơ 
Ta giờ ngàn dặm bơ vơ 
Nhớ em nhớ cảng Kiên Giang ngày nào 
  
 Charlie B 
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PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vừa nhận được tin trễ thân phụ của Thầy Danh Đức: 
 

Cụ Danh Sỹ 
 

đã từ trần tại Gò Quao, ngày 10 tháng 12 năm 2007   
 

Hưởng thọ  89 tuổi 
 
 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng gia đình thầy Danh Đức.  
Nguyện cầu hương linh cụ Danh Sỹ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. 

 
 

Đồng kính phân ưu 
 

Thầy Nguyễn Kim Khải & cô Tuyết, Hứa Châu, Hình Thành Phúc, Phan Hoàng Khanh & Mai, Phan Mỹ Vân & Lữ 
Ly, Huỳnh Bá Tươi, Nguyễn Thu Năm & Sĩ Sơn, Nhóm Tổ Chức Hội Ngộ Thầy Trò Kiên Giang Úc châu. 

Mùa đông xứ Mỹ 
Úc lại mùa hè 
Thời tiết khác biệt 
Từ Mỹ sang Úc 
Nửa vòng trái đất 
Hội ngộ Úc Châu 
Lần đầu tổ chức 
Rủ nhau tham dự 
Trước là gặp mặt 
Thầy, Cô, bạn cũ 
Sau là thưởng ngoạn 
Phong cảnh Úc Châu 
Máy bay hạ cánh 
Phi trường Sydney 
Bạn hữu vui mừng 
Cùng nhau đến đón 
Bao năm xa cách 
Mái đầu đã bạc 
Tình vẫn còn nồng 
Huynh đệ chí thân 
Siết chặt tay nhau 
Vui như mở hội 
Cùng nhau tham dự 
Buổi họp ngoài trời 
Thầy cô bạn cũ 
Từ khắp mọi nơi 
Quay về sum họp 
Ôm chầm lấy nhau 
Xúm xít vui mừng 

Chuyện trò âm vang 
Buổi tiệc về đêm 
lại càng hào hứng 
Quà tặng được trao 
Chụp hình kỷ niệm 
Có thầy có bạn 
Tôi đây tự hỏi 
Nhờ ai tổ chức 
Mới có ngày này 
Đó là công sức  
Của ban tổ chức 
Không ngại khó khăn 
Vất vả bao ngày 
Mang đến niềm vui 
Cho cả mọi người 
Năm mới sắp đến 
Tôi nay xin chúc 
Cho ban tổ chức 
Sức khoẻ dồi dào 
Gia đình hạnh phúc 
Con cái học hành 
Thành đạt thành danh 
Đem lại rạng danh 
Con Rồng cháu Việt 

 
         TUYẾT BÌNH 
(Đã đăng trong Đặc San Hội 
Ngộ miền Bắc Cali 2008 ) 

NIỀM VUI HỘI NGỘ  
Dư Âm 
  Thân tặng NL 
 
Quê hương xa ngàn dặm 
Đôi lúc cũng muốn về 
Nhưng đời nhiều vướng bận 
Ngăn biết mấy sơn khê 
 
Kiên Giang giờ xa lạ 
Muốn tìm quán Dư Âm xưa 
Để mà hồi tưởng lại 
Ly cà phê hôm nào 
 
Tiếng nhạc như còn réo rắt 
Ôi nửa hồn thương đau 
Giật mình tôi tỉnh giấc 
Đánh mất Kiên Giang năm nào 
 
  L³ 
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 PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vừa nhận được tin Thầy Từ Văn Khương: 
đã từ trần ngày 22 tháng 1 năm 2008 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Đinh Hợi) 

tại Long Xuyên, Việt Nam. 
 
 
 
 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng gia đình thầy Từ Văn Khương.  
Nguyện cầu hương linh thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. 

 
 

Đồng kính phân ưu 
 

Thầy Trò trường Nguyễn Trung Trực ở Úc Châu 

 

Tin Thêm … 
 
1. Về Hội Ngộ 
 
Nhóm Tổ Chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường 
Kiên Giang 2007 đã họp lại để tổng kết tài chính. 
Theo báo cáo của thủ quỹ, chúng ta còn dư lại một 
số tiền. Quyết định của Nhóm Tổ Chức sẽ sử dụng 
số tiền này vào các công việc như sau: 
• Giúp đỡ thầy cô đang gặp khó khăn ở Việt 

Nam. 
• Giúp đỡ quỹ học bổng cho học sinh nghèo (do 

nhóm Tào Lao Quán thành lập). 
• Giúp đỡ Cô Nhi Viện ở Rạch Giá. 
 
Dự tính trung tuần tháng 3 mọi chuyện nói trên phải 
giải quyết cho xong. Nhóm Tổ Chức sẽ thông báo 
bảng kết toán cụ thể sau khi mọi công việc được 
hoàn tất. 
 
2. Hình ảnh Hội Ngộ 
 
Sau ba ngày hội ngộ, chúng ta có ghi lại một số hình 
ảnh được tập trung trong trang mạng sau đây: 
  
http://www.kodakgallery.com/ 
 
Khi sign in, thầy cô và quí vị login như sau: 
 
Username/email address:  
kiengianghoingo@hotmail.com 
 
password: kg2007 
 

 
 
 
 

3. Trang Mạng Hội Ngộ 
 
Trang http://www.hoingokg07.com sẽ không còn 
nữa sau tháng 2/08.  
Trang http://www.geocities.com/hoingokg07/, vì 
không phải trả tiền, nên sau tháng 2/08 sẽ là nơi liên 
lạc duy nhất của Hội Ngộ 07. 
 
4. Cuốn DVD Hội Ngộ 
 
Chúng tôi đang chờ xem lại cuốn video HN để sắp 
xếp lại cho gọn gàng. Xong rồi, chúng tôi sẽ copy ra 
để gởi tặng cho các vị mạnh thường quân. Ngoài ra, 
chúng tôi sẽ gởi thêm vài bộ cho một số anh chị 
quen biết nhiều ở Mỹ, Canada để các vị này cho 
thầy cô, cựu học sinh khác mượn về nhà copy lại.  
 
5. Lá Thư Người Rạch Giá 
 
Mới đây, chúng tôi có nhận được i-meo của nhóm 
thân hữu ở Melbourne cho hay: Họ sẽ tiếp tục Lá 
thư Người Rạch Giá nếu như chúng tôi không tiếp 
tục nữa. Nhóm cộng tác hiện nay của Lá thư NRG 
sẽ thảo luận và sẽ có quyết định trong lá thư tới. 
 
Kính chào, 
 
Thanh Liêm 


