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Do sự sắp xếp của chị Ngoạn và anh Trực 
với gia ñình thầy Tăng, chúng tôi ñược cô con 
gái của thầy sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ giữa 
anh em chúng tôi với gia ñình thầy tại tư gia 
của con trai của thầy ngày 29 tháng 4, 2013. 
ðoàn chúng tôi gồm có: 

Vợ chồng Trần Trung Trực ñến từ Austin, 
Texas 

Vợ chồng Ông Ngọc Ngoạn và chị Liêng ở 
San Jose, California, chị của chị Ngoan, ñến từ 
Baton Rouge, Louisiana 

Vợ chồng Trình hửu Dục ñến từ 
Sacramento, California 

Vợ chồng Nguyễn quang Bê ñến từ 
Sacramento, California 

Vợ chồng Nguyễn ngọc Thụ ñến từ San 
Jose, California 

Ái hữu Ngô hoàng Các ñến từ Dillsburg, 
Pensylvania 

Vợ chồng Nguyễn văn Khoa ñến từ 
Montreal, Canada 

Chúng tôi di chuyễn bằng hai xe ñi từ 
Austin , nhà của Trực, ñến Baton Rouge, nhà 
của Ngoan. Cuộc hành trình kéo dài trên chín 
tiếng và anh em chia nhau ra lái xe nên cũng ñỡ 
mệt. Chúng tôi ở Houston xem những thắng 
cảnh và nghỉ ñêm tại ñó. Lái xe xuyên qua 
những thành phố của Texas như San Antonio, 
Houston mới thấy sự phát triển vượt bực của 
Texas. Những khu mua bán của người Việt ở 
Houston ñược xây dựng rất qui mô không kém 
gì so với khu Little Saigon ở Santa Ana. ði ñến 
thành phố nào cũng thấy nhiều freeway 
interchange năm sáu từng, lái vào như lạc vô 
mê hồn trận. 

Tuy nhiên, hệ thống chỉ dẫn ñường trên 
freeway của Texas không rõ ràng như ở 

California, bảng hướng dẫn cho phép người lái 
xe một ñoạn rất ngắn ñể ñổi qua freeway khác, 
do ñó nhiều khi cảm thấy nguy hiểm khi 
chuyển freeway. Khi qua ñến ranh giới 
Louisiana thì bảng hướng dẫn rõ ràng hơn, 
giống như ở California. Vì Louisiana là một 
tiểu bang rất thấp so với mực nước biển, nên ña 
số ñất ñai ñều nằm trong vùng ñầm lầy. Trước 
khi vào thành phố Baton Rouge, xe chúng tôi 
phải chạy trên một cầu xa lộ dài ñến mấy chục 
miles xuyên qua vùng ñầm lầy trước khi vào 
thủ phủ của Louisiana. Nếu quí bạn có xem TV 
với show Swamp People, quí bạn sẽ thấy ñầm 
lầy và cá sấu của Louisiana lớn như thế nào. 
 Chiều hôm ñó sau khi sắp xếp hành trang vào 
khách sạn ở Baton Rouge, chúng tôi ñược vợ 
chồng Ngoạn ñón ñến thăm anh chị Lê thành 
Trinh tại tư gia.   

Chúng tôi ñến nhà anh Trinh vào một buổi 
chiều nhạt nắng, không khí se lạnh. Anh chị 
sống với người con trai, nhà cửa trang bị rất 
ñơn giản. Anh Trinh vì lớn tuổi chân ñi không 
vững nên phải ngồi xe lăn. 

Tuy vậy, tinh thần anh rất sáng suốt, ăn nói 
vẫn hoạt bát. Sau lời chào mừng của anh Khoa, 
anh em có dịp tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm 
làm việc ngày xưa. Sau ñó anh Trịnh ñưa chúng 
tôi qua phòng làm việc ñược trưng bày như một 
văn phòng làm việc ở một sở công chánh nào 
ñó ở Mỹ. Anh có dịp thuyết trình về thời gian 
làm việc với bộ Giao thông vận tải tiểu bang. 
ðặc biệt với kinh nghiệm của anh trước kia ở 
Việt nam, ông Giám ñốc ñề cử anh làm trưởng 
ban nghiên cứu cầu. Vì tiểu bang nằm ở vùng 
ñất thấp và nhiều sông hồ, do ñó cầu phải ñược 
xây dựng sao cho tàu bè có thế qua lại và cầu 
không ñược cao lắm ñể ñỡ phí tổn làm dốc vào. 

Anh ñã design loại cầu có thể nâng nhịp 
giữa khi có tàu bè qua lại. Anh cũng phụ trách 
luôn phần cơ khí, ñiện và thẩm mỹ của loại cầu 
này. Khi nào quí bạn ñi qua vùng Louisiana, 
 thấy có loại cầu nâng nhịp giữa và trên hai trụ 
cầu có trang trí như hình dáng ðông Phương, 



ñó là công trình của anh Trinh ñó. Chiều hôm 
ñó, vợ chồng Ngoạn có nhã ý mới anh chị 
Trinh và anh em chúng tôi ñến dự buổi ăn tối 
tại nhà Ngoạn. Buổi tiệc ñược diễn ra trong 
vòng thân mật và ấm cúng. Anh Khoa và chị 
Liêng trình bày những dòng nhạc Việt nam 
nghe thật trữ tình và vui vẻ. 

 

 
 

Cuộc họp mặt phải ngừng lại vào giờ chót 
vì Trực không ñược khoẻ và phải vào bịnh viện 
nghỉ qua ñêm. Chị Trực phải vào bịnh viện 
thức suốt ñêm ñể lo cho Trực. Lạy trời, sau ñó 
mọi việc ñược êm xuôi, Trực trở về với anh em 
ngày hôm sau ñể tiếp tục cuộc hành trình. 

Nói thật ra, nếu không có Trực, chắc tụi tôi 
phải trở về Texas vì Trực là trưởng ban tổ 
chức, lo cho anh em rất chu ñáo. Ngày 29 tháng 
tư, ñúng như chương trình dự ñịnh, chúng tôi 
tiếp tục cuộc hành trình thăm thầy Tăng và anh 
Trang tại New Orleans, Louisiana. Chúng tôi 

ñến thăm thầy Tăng trễ mất nửa tiếng vì bị kẹt 
xe trên xa lộ vào New Orleans. Tuy nhiên, thầy 
cô và gia ñình vẫn vui vẻ và sẵn sàng ñón tiếp 
chúng tôi. Tiếp ñoàn chúng tôi có cô thầy Tăng, 
anh Trang và ba con của thầy Tăng là anh chị 
Nguyên và chị Dung. 

ðược sự chỉ ñịnh của anh em ñể phát biểu, 
với sự kính trọng lòng tôn sư trọng ñạo, tôi ñã 
nhắc lại những kỷ niệm lúc còn là hoc trò của 
thầy và tặng thầy cô bức hình của anh em khóa 
6 Công chánh chụp chung với thầy trước 
trưởng Công chánh 47 năm về trước (1966). 

 

 

Thầy rất cảm ñộng nhìn hình của mình 
chụp chung với ñám học trò với vẻ mặt con 
ngây ngô lúc ñó. Thầy tỏ ra rất vui vẻ khi nhớ 
về quá khứ ngày xưa, và so sánh hình ảnh của 
anh em hiện diện hôm nay, ña số ñã trên 70 
tuổi. 



 

ðể kết luận, với câu ngạn ngữ “Nhất Tự Vi 
Sư, Bán Tự Vi Sư” tôi xin thay mặt anh em 
cảm ơn thầy ñã ñào tạo cho ñám môn sinh ñược 
thành công như ngày nay. 

ðể ñáp lại, thầy ñã kể lại những vui buồn 
trong cuộc ñời làm việc, thầy cũng thích thú hát 
tặng anh em một bài hát “Tình Anh Lính 
Chiến” của nhạc sĩ Lam Phuơng ñược sửa lời 
như sau:     

 
Xuyên là cánh trăng lên lều vải, 
ðời lính chiến xui gặp nhau ñây 
 

ñược sửa lại 
 

Em vén quần anh xem một tý, v.v.. 
 

Làm anh em có một dịp cười thoải mái. 
Sau ñó anh Khoa hát một bài theo ñiệu Sơn 
ðông hướng mã ñể chúc thầy như sau: 
 

Bao năm qua không uổng công ta chờ 
mong, ước mong sao có ñược dịp này. 
Học trò thầy Tăng làm rạng danh Công 

chánh 
Giờ ñã ñến ngày hội ngộ 

Lòng sướng vui với mọi người khắp nơi 
Xin chúc thầy sức khỏe dồi dào 

Không uổng công thầy Tăng trông mong. 
 

Tiếp theo anh Trang ñã kể lai những kỷ 
niệm từ ngày anh ñặt chân lên ñất Mỹ với sự 
thành tựu của một lão tướng. Mặc dầu khi qua 
Mỹ ñã lớn tuổi, anh ñã học lấy rất nhiều bằng 
cấp của ñại học Mỹ, kể cả bằng Tiến sĩ Kỹ sư. 
Hiện ñã trên tám mươi mà anh vẫn còn làm 
việc. Thật ñáng phục. 

 
Sau những lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, tất 

cả anh em chúng tôi cùng quây quần bên gia 
ñình thầy và anh Trang ñể chụp hình lưu niệm. 
 

 

 

 
Chúng tôi cũng ñược phu nhân của thầy 

mời dùng cơm trưa với những món ăn Huế rất 
ñậm ñà hương vị. 

Thời gian trôi qua rất nhanh và chúng tôi ñã 
ñến giờ chia tay ñể tiếp tục cuộc hành trình. 
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia tay với 
tất cả niềm lưu luyến, phân vân không biết có 
bao giờ gặp lại. 
Thành thật chúc gia ñình thầy, anh Trinh, anh 
Trang và tất cả bạn bè Công Chánh ở Louisiana 
ñược nhiều sức khỏe và may mắn. 



Hàng Ngồi: Bà và AH Phan ðình Tăng, AH Lê Thành Trang. Hàng ðứng: Các AH: Ngô Trọng Các, Trần 
Trung Trực, Trình Hữu Dục, Ông Ngọc Ngoạn, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Thụ và Nguyễn Quang Bê. 


