Ving Th m Th y Lân
và Các Bn ðng Khóa

Thầy Lân, Trần Trung Trực, Đoàn Văn Thân, Lê Công Minh và Đặng Huấn

Trần trung Trực
Cách đây 8 hay 9 năm, trong 5 năm liên
tiếp, năm nào vợ chồng tôi cũng về Việt Nam
chơi, họp mặt với các bạn bè đồng khóa ở Việt
Nam. Lần này về, tháng 10 năm 2015, cũng do
hai nguyên nhân: thứ nhất là giá máy bay rẻ,
bay từ Houston thay vì phải sang Los Angeles,
thứ hai là đứa cháu mà chúng tôi giúp ăn học
đại học bây giờ mở công ty ở Hà Nội, làm ăn
khá, có nhà, có xe hơi, mời chúng tôi về chơi
nhiều lần. Về Việt Nam, chúng tôi sợ nhất là
ngồi trên máy bay gần 30 tiếng đồng hồ, trong
khi cả hai người tuổi ngoài 70. Mặc dầu vậy,
vợ chồng chúng tôi cũng cố gắng đi một
chuyến để có dịp thăm Thầy Lân cùng các bạn
đồng khóa.

Lần này, sau khi về Việt Nam, tôi gọi điện
thoại cho bạn Đặng Huấn nhờ mời các bạn
khác họp ở quán Ngọc Sương Bến Thuyền vào
chiều Chủ Nhật. Mới đầu, hy vọng có 7 người.
Nhưng bạn Nguyễn Đình Bốn đau bụng, bạn
Trần Thành Nhân vợ nằm nhà thương, bạn
Nguyễn Nam Tiến ngã té, không thể đáp xe từ
Long Xuyên đến dự được. Bạn Nguyễn Ngọc
Vân nằm bệnh viện, bạn Trần Phát Đạt bị tai
biến mạch máu não và trong thời kỳ tập luyện,
bạn Lê Ngọc Phượng đang ở San Jose, CA
thăm con gái, bạn Nguyễn Thanh Sơn đang ở
Singapore thăm con gái. Thành thử chỉ có 4
người tham dự, gồm có Đặng Huấn, Đoàn Văn
Thân, Lê Công Minh và vợ chồng tôi. Lúc

này, với số tuổi cao, đa số bị bệnh này hay
bệnh khác, khó lòng họp mặt đông đủ. Chúng
tôi ngồi ăn uống và nói chuyện cũ. Sau khi
họp, chúng tôi tính đi thăm Thầy Lân, mang ít
quà ở Mỹ và Việt Nam đóng góp biếu Thầy,
nhưng tối quá, hẹn đến sáng mai cùng nhau
đến thăm Thầy.

Vợ chồng Nguyễn Đình Bốn và Đặng Huấn

Sau cùng, bạn Huấn chở tôi về nhà bạn
Huấn chơi. Nhà biệt thự, 4 tầng, rộng gấp đôi
hay ba nhà thường. Đây là lần đầu tiên tôi đến
thăm nhà bạn Huấn.

Ngồi Đặng Huấn, Lê Công Minh, Đoàn Văn Thân, đứng
Trần Trung Trực

Sáng hôm sau, bạn Đặng Huấn đến đón tôi
đến thăm Thầy Lân. Đến điểm hẹn, trong khi
chờ bạn Đoàn Văn Thân và Lê Công Minh,
bạn Huấn đi mua chuối và soài để biếu Thầy.
Sau đó bạn Thân và Minh đến.
Lần này đông nhất, có đến 4 học trò,
những lần trước chỉ có 2 hay 3 học trò thăm
thôi. Chúng tôi đến thăm Thầy. Thầy vẫn ở
căn nhà trong hẻm như xưa. Thầy vẫn khỏe
mạnh và tỉnh táo. Thầy là tấm gương sống
giản dị, liêm khiết và không xu nịnh. Tấm lòng
Thầy đối với dân nghèo chan chứa tình
thương.
Sau đó, bạn Huấn chở tôi đến nhà bạn Nguyễn
Đình Bốn. Sau khi thăm hỏi xong, chúng tôi đi
mua sữa Ensure và đến thăm bạn Nguyễn
Ngọc Vân đang nằm bệnh viện. Bạn Vân nằm
đơ, còn tỉnh, không nói được và đang được
người y tá tập chân cho.

Bạn Đặng Huấn và bà xã

Ngày hôm trước tôi có nhờ người bạn chở
thăm trường cũ, chụp vài tấm hình. Bây giờ,
trường được đổi thành Trung Tâm Đại Học
Bách Khoa số sinh viên gấp trăm lần trước
năm 1975 và có thêm nhiều ngành. Chúng tôi
cũng ghé thăm bạn Trần Phát Đạt, bị tai biến
mạch máu não và đang đạp xe tập luyện.

bạn Nhân với tôi thường trao đổi với nhau
những gì mình biết.

Trần Trung Trực ngồi trước trường xưa

Vài ngày sau nữa, trên đường đi thăm cha
Trương Bửu Diệp ở Gia Rai, chúng tôi có ghé
nhà thăm bạn Nguyễn Nam Tiến. Nhìn cảnh
vợ chồng và con cháu hạnh phúc, tôi mừng
cho bạn ta. Bạn có 2 đứa con trai, một theo bố
học ngành Xây Dựng và một học Điện. Bạn
dùng iPad và có vẻ rành rẽ hơn nhiều bạn ở
Mỹ.

Bạn Trần Thành Nhân dùng bữa cơm gia đình với Trần
Trung Trực

Ngoài ba bạn Đặng Huấn, Đoàn Văn Thân
và Lê Công Minh họp mặt ăn uống với chúng
tôi, lần này tôi được đến tận nhà thăm các bạn
không dự được như Trần Phát Đạt, Nguyễn
Đình Bốn, Nguyễn Văn Vân và Nguyễn Nam
Tiến. Một cuộc du lịch đầy thú vị và có tinh
thần đồng khóa.

Vợ chồng Trần Trung Trực và vợ chồng Nguyễn
Nam Tiến

Mấy ngày trước ngày chúng tôi trở về
Mỹ, bạn Trần Thành Nhân đi xe đạp đến tôi
chơi. Bạn từ ngày ra trường, gần 50 năm rồi,
vẫn dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển.
Cách đây hơn 10 năm bạn đã dùng xe đạp đi từ
Sài Gòn lên Xuân Lộc thăm bạn Lê Công
Minh. Tôi hỏi sao bạn làm được như vậy. Bạn
ta nói cứ nghĩ và cố gắng mục tiêu là Xuân
Lộc và đi cho bằng được. Chúng tôi ngồi nói
chuyện cũ và tôi mời bạn ăn với tôi bữa ăn gia
đình. Tôi phục bạn học giỏi và có nhiều tài
như ca nhạc, vv... Những ngày ở Việt Nam,

Vợ chồng Trần Trung Trực ở Bà Nà hills, Đà Nắng

