V li tr

ng x a
Vũ Qúy Hảo

"Trường xưa chen chúc lắm người
Nhưng tìm sao ñược quãng ñời sinh viên"
Tôi về thăm lại Trường Cao ðẳng Công
Chánh vào một ngày nắng ñẹp: ngày 26-102012!
I . Cảnh gần trường:
I-1 Trường ñua Phú Thọ:
Dọc theo ñường Nguyễn Văn Thoại, dãy
tường ngày xưa ñã bị phá bỏ; Một dãy nhà ba
tầng rất khang trang ñã ñược xây dài theo con
lộ; Dãy nhà ấy ñược dùng làm Khu Thể Dục
Thành Phố
I-2 Cư Xá Lữ Gia:
Bãi "Bùng binh" rộng rãi, ngay trước Trung
Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật, nơi tập trung các xe
phở, xe nước mía, hành giải khát .v.v... ñã biến
mất. Tất cả ñều là nhà cửa san sát!
Tôi bàng hoàng, cố tìm lại hình ảnh ngày
xưa, nhưng không còn gì cả! Tôi thoáng thông
cảm với Trần Tế Xương:
"Sông kia rầy ñã nên ñồng"
"Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô Khoai"
II . Cổng vào Trung Tâm Quốc Gia kỹ
Thuật Phú Thọ:
"Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ" ñã ñược ñổi tên là "ðaị Học Quốc Gia
TP Hồ Chí Minh Trường ðại Học Bách
Khoa" (dài quá!)

Bên trái (của ñộc giả) là Trường Cao ðẳng
ðiện Học cũ. Bên phải -Có che dù ñỏ, trắng,
lục- là bạt, tạm mới căng (ñằng trước một dãy
nhà ba tầng mới xây sau năm 1975) ñể ñón
mừng các Cựu Sinh Viên trường Cao ðẳng
ðiện Học từ khắp năm Châu trở về họp măt,
sau 55 năm ra trường, vào ngày 21-10-2012
(Xin xem hình)

Buổi họp mặt Trường Cao ðẳng ðiện Học
ñã ñược tổ chức vào ngày 21-10-2012,
III) Trường Công Chánh
"Trường Công Chánh" ñã ñược ñổi tên
thành "Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng" (Xin xem
hình)

Tôi nhờ một em sinh viên chụp giúp bức
ảnh này. ðây cũng là dịp ñể giao tiếp với sinh
viên Việt Nam, những người ñã ñược sinh ra và
lớn lên sau cuộc ñổi ñời 30 tháng 4!
Tôi ñã trò chuyện với ba hay bốn em sinh
viên của ðại Học Bách Khoa! ðiều làm tôi
ngạc nhiên là các em ăn nói rất lễ phép, khác
hẳn với ñám thanh niên bên ngoài mà tôi mới
gặp! Các em ăn mặc tươm tất, nói năng lễ ñộ và
ña số ñều có ñiện thoại cầm tay, không thua gì
các sinh viên của các trường ðại Học bên Mỹ.
IV Vào hẳn trong Trường
Tôi quyết ñịnh vào hẳn trong trường ñể
thăm hỏi nhân viên, xem có gì khác biệt giữa
xưa và nay hay không.:
Văn phòng của "Thày Nghiêm", "Thày
Thọ" ngày xưa thì, nay, ñã ñược nối dài thành
một quầy dài ñể cả 3 cô thư ký có thể tiếp xúc
vời các sinh viên cùng một lúc. Nhìn vào bên
trong, tôi thấy nhiều văn phòng rất khang trang,
mỗi phòng là của một vỵ "Phó Khoa Trưởng"!
Tôi ñã nói chuyện với một cô thư ký và tự
giới thiệu: "Tôi là một cựu sinh viên Trường
Cao ðẳng Công Chánh, Từ Mỹ, về thăm
trường cũ" Có lẽ cô nàng cũng chẳng biết
Trường Cao ðẳng Công Chánh là trường nào;
mà cũng chẳng hề biết cái rung cảm, bồi hồi
của người xa quê, xa trường trên 40 năm, nên
cô ta thản nhiên hỏi: "Thế thì bác muốn gì?"
(Cô ta là dân Bắc Kỳ); Tôi trả lời: "Tôi muốn
ghé thăm ông Khoa Trưởng"; Chỉ vài phút sau,
một cô khác ra nói: "Ông khoa Trưởng mời bác
vào".
Văn phòng của Khoa Trưởng thì rất là tươm
tất! Ông khoa Trưởng ra tận cửa ñể ñón tôi một
cách rất thân tình! Sau cái bắt tay và giới thiệu
tên, thì tôi mới biết ngài là Phó Giáo Sư Tiến
Sỹ Bùi Công Thành; Khi tôi tự giới thiệu tên
tôi là Vũ Quý Hảo thì ông khoa Trưởng hỏi lại:
"Có phải là Nguyễn Quý Hảo không?"; Tôi
mừng quá nói ngay: "Phải, phải"! Ông khoa
Trưởng chạy lại ôm chầm lấy tôi và nói "Em
ñây! Học trò của thày ñây! Bùi Công Thành
ñây!"

Tôi mừng quá, cứ tưởng mình nằm mơ! Thì
ra tôi ñã dạy môn Thuỷ Lợi và dạy thực hành
môn này tại phòng thí nghiệm Thuỷ Lợi của
Trường Công Chánh từ năm 1970 cho tới ngày
"tan hàng cố gắng" 1975; Thày trò hàn huyên
và tôi ñã sửa lại câu thành ngữ:
"Con hơn cha, nhà có phúc " bằng câu
"Trò hơn thày, trường có phúc"!
Trường Công Chánh quả là trường có phúc
vì sau khi về lại Hoa Kỳ, tôi và ông Khoa
Trưởng, email cho nhau thì mới biết là trong số
các cựu sinh viên Trường Công Chánh, ñã có 4
tiến sỹ (Nhưng tiếc thay, hai ñã chết sớm vì
bịnh).
"Bốn Tiến Sỹ"! ðiều này làm tôi chợt nhớ
tới câu nói bất hủ của thày Lê Sỹ Ngạc, phát
biểu trong một buổi lễ ra trường:
"Trường Công Chánh không có sinh viên
giỏi", ngừng hơi lâu chờ cho mọi người ngạc
nhiên gần như thất vọng, khi ấy cụ mới từ tốn
tiếp lời:
"Mà chỉ có những sinh viên rất giỏi mà
thôi".
Tràng pháo tay nổ ròn như bất tận!
Trong khi chúng tôi nhấm nháp mỗi người
một chai nước suối, Anh Bùi công Thành ñã
lục hồ sơ và lấy ra một tập "Danh sách những
sinh viên ñã tốt nghiệp từ Trường công
Chánh", lật tơi trang "1965" anh Thành chỉ tay
vào tên tôi, rồi nói "ðây này, tên thày là họ
nguyễn ñây này"! Tôi nói "ðúng rồi! nhưng khi
qua Mỹ tôi ñã ñổi lại thành họ Vũ cho ñúng với
tên họ của Tổ Tiên".
Chuyện càng về lâu, càng vui: "Chuyện nở
như gạo vàng".
Chúng tôi ñã bắt tay từ biệt trong niềm
hân hoan và hy vọng; Hy vọng một ngày
không xa, qúy vị AHCC ñàn anh sẽ ñược
ñón tiếp "Trò Khoa Trưởng" trên vùng ñất
tự do./.
*****

BPT: Chúng tôi xin bổ túc sau ñây một số hình ảnh của Trường Công Chánh do AH Ái Văn chụp
nhân chuyến về thăm trường cũ năm 2011.

