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Những Xếp Cũ Công Chánh Của Tôi
AH Trần Trung Trực
Lời mở đầu: Tôi không có trí nhớ
nhiều như anh Nguyễn Văn Luân hay
AH Lê Ngọ Phượng. Tôi thích và học dễ
dàng những môn Toán và Khoa Học. Vì
vậy, nếu bài viết này không nhiều chi tiết,
xin người đọc thứ lỗi cho tôi.
Khi xong tú tài, tôi học Đại Học Khoa
Học hai năm. Sau năm đầu, đỗ MPC, tôi
thi vô năm thứ 2 trường Điện. Hồi đó tôi
thích kỹ sư Điện, vì trông hào hoa, phong
nhã. Cứ tưởng như những kỳ thi khác,
làm xong một bài, tôi thấy khó và bỏ
cuộc. Anh bạn thân của tôi, tiếp tục thi và
đậu, vô học năm thứ 2 trường Điện. Cuối
năm thứ 2 của đại học Khoa học, tôi
không hiểu lẽ gì thi vô năm thứ 1 trường
Cao Đẳng Công Chánh và đậu. Đây, coi
như tôi có duyên nợ với ngành Lục Lộ.

Trước trường Cao Đẳng Công Chánh cũ, nay
đổi thành Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Đại Học
Bách Khoa TP HCM

Trường Cao Đẳng Công Chánh có
những vị giáo sư tôi thật quí mến, như
thầy Nguyễn Chánh, thầy Bửu Đôn, thầy
Phan Đình Tăng, thầy Tôn Thất Đổng,
thầy Bùi Hữu Lân, vv.. Trong 4 năm học,

các thầy đã dạy chúng tôi căn bản kỹ
thuật để sau này áp dụng và phát triển ra.
Khi ra trường, tôi và ba bạn đồng
khóa, Nguyễn Quang Bê, Trần Phát Đạt,
và Trần Văn Út chọn Tòa Đô Chánh để
làm việc. Tôi chọn làm cho phòng Công
Xá, sở Thiết Kế. Xếp trực tiếp của tôi là
anh Nguyễn Văn Luân, chủ sự phòng
Công Xá, và xếp lớn hơn là ông Đặng
Như Hiếu, chánh sự vụ sở Thiết Kế. Tôi
không có giao tiế với anh Nguyễn Văn
Luân nhiều. Anh trẻ và bằng tuổi tôi, chỉ
làm xếp tôi vài tháng.
Sau khi thi hành uân dịch, anh về lại
và làm chủ sự phòng Biện Thiết. Sau đó,
anh đổi sang làm ở sở Vệ Sinh và tu
nghiệp Anh Quốc. Đến bây giờ, tôi thấy
anh vẫn vậy, ít nói, làm việc rất khoa học,
tính tình tốt. Anh chị có ba cô con gái.
Tôi cầu chúc anh chị luôn mạnh và hạnh
húc, con gái thành tài và có gia đình.
Riêng ông Đặng Như Hiếu thì quá tốt,
tôi có cảm giác ông ấy là thân phụ của tôi.
Có dịp tiếp xúc với ông ấy hai lần và mỗi
lần gặp, ông ấy bỏ cả công việc làm và
dẫn tôi ra tiệm gần Tòa Đô Chánh kêu đồ
ăn cho tôi. Hồi đó, tính tình tôi đơn sơ,
đâu có tìm hiểu nguyên nhân.
Vài tháng sau nhân sự thay đổi, anh
Luân đi uân dịch và ông Hiếu về hưu.
Nghe nói sau năm 75, ông Hiếu có qua
Mỹ và ở vùng San Jose, CA, bây giờ đã
ua đời. Tôi xin niệm một bó hương, chúc
hương hồn ông ở chốn Cực Lạc cầu bầu
cho tôi và uê hương Việt Nam sớm thoát
khỏi gông cùm Cộng Sản.
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bây giờ vẫn còn chơi. Tôi cầu chúc ông
luôn an mạnh và sống đến trăm tuổi.

nh Ch Nguyễn Văn Luân
Thầy Bửu Đôn và ông Bửu Hiệp

Tòa Đô Chánh, tôi được giữ chức
chủ sự phòng Công Tác và ông Vương
Chí Hổ là xếp trực tiếp của tôi. Ông Hổ
người ốm và hiền hòa; hồi đó, tôi cứ nghĩ
ông ấy tu nhiều năm, luôn ăn cơm nhà và
không ăn hàng như những chàng lục lộ đi
công tác xa.
nh Ưng Sơ, cựu chánh sự vụ sở Vệ Sinh, ch
Luân, ch Sơ, cô Mai Phương, con gái của anh
ch Sơ, và Dũng, con rể anh ch Ưng Sơ, anh
Luân chụp khi anh ch Luân đi Úc năm 2017

Sau khi Tòa Đô Chánh tổ chức lại, ông
Bửu Hiệp về Tòa Đô Chánh làm Phụ Tá
Chuyên Môn, ông Vương Chí Hổ làm
chánh sự vụ sở Thiết Kế, phòng Công Xá
chia làm hai phòng: phòng Tu Bổ và
phòng Công Tác.
Ông Bửu Hiệp lanh lợi, khôn ngoan và
có tài ăn nói. Ông có vẻ là một chính trị
gia hơn là Kỹ sư Công Chánh. Ông làm
xếp lớn cả ba sở: Công Chánh, Thiết Kế,
Vệ Sinh. Gia đình ông ua Mỹ trước ngày
30 tháng 4 và định cư ở Sacramento, CA.
Sang Mỹ, ông đã học thêm Master và
làm cho Sacramento city. Sau khi về hưu
ở city, ông làm lại cho Caltrans và nay đã
về hưu hẳn. Từ lâu, ông chơi tennis, và

Khoảng 1 năm sau, ông Lâm Tháo,
giám đốc Gia cư Liêm Gia Cục, thay đổi
chức vụ với ông Vương Chí Hổ. Từ ngày
đó, ông Lâm Tháo là xếp trực tiếp của tôi
và anh Trần Phát Đạt, cùng khóa với tôi,
làm chủ sự phòng Biện Thiết. Ông Lâm
Tháo, khác với ông Vương Chí Hổ, đẹp
trai, tính tình tốt và hơi bay bướm.
Sang Mỹ, tôi thường điện thoại thăm
hỏi ông Vương Chí Hổ. Vì tôi biết
com uter hơn ông ấy, nên mỗi lần thắc
mắc, ông ấy thường gọi điện thoại hỏi tôi.
Ngoài ra, chúng tôi cởi mở nói chuyện về
đủ đề tài. Tôi không ngờ ông ấy trở thành
người anh của tôi.
Cách đây khoảng hơn 7 năm, tôi và
bạn Bê sang Montreal, Canada thăm gia
đình ông Hổ và có tổ chức bữa ăn thân
mật có ông Đoàn Văn Bích, cựu tổng thư
ký Tòa Đô chánh, thầy Tôn Thất Đổng,
thầy Vũ Ngọc Can, ông Vương Chí Hổ.

TRANG 34

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

kiếp sau và làm người, chắc tôi cũng học
lại nghề này.
Khi làm chủ sự phòng Công Tác, tôi
nghĩ thời giờ tôi sinh hoạt với nhân viên
trong phòng bằng thời gian tôi sinh hoạt
trong gia đình, nên tôi coi tất cả nhân viên
dưới quyền như anh em của tôi. Vì vậy,
cho đến bây giờ tình cảm đó vẫn còn.

Ông bà Vương Chí Hổ

Tôi không ngờ đó là lần chót gặ được
ông Vương Chí Hổ, người anh quí mến
Công Chánh của tôi. Bà Hổ, đúng là
mệnh phụ phu nhân, thỉnh thoảng ghé
thăm Tòa Đô Chánh, thăm nhân viên của
chồng. Bà hiền hòa và ít nói. Tôi xin niệm
một nén hương anh Hổ. Bây giờ anh ở
chốn Cực Lạc xin phù hộ cho vợ con anh
và chúng tôi AHCC, đồng môn của anh.

Gia đình Ái Hữu Công Chánh Việt
Nam là một đại gia đình luôn gắn bó và
đùm bọc nhau. Tình cảm thật chan hòa và
thắm thiết.
AH Trần Trung Trực, K6KSCC

Bạn Nguyễn Văn Khoa, ông Hổ, ông Bích,
thầy Can và thầy Đổng

Bạn Bê, ông Hổ, ông Đoàn Văn Bích, thầy Can

Trên đường đi thăm thác Niagara,
chúng tôi có ghé thành phố Toronto,
Canada, và vì không có thời giờ nhiều, có
gọi điện thoại thăm ông Lâm Tháo. Ông
đã về hưu, và nghe nói ông Tháo làm xui
gia với ông Đoàn Văn Bích. Chúng tôi
cầu chúc ông và gia đình luôn an mạnh và
hạnh phúc.
Nhớ lại thời gian khoảng 50 năm về
trước, tôi đâu có nghĩ tôi may mắn được
học và làm nghề Công Chánh. Nếu có

Hàng ngồi ông Bích, Hổ, ch Liên, bà Can, bà
Xuyên và bà Hổ. Hàng đứng Trực, Bê, thầy
Can, thầy Đổng, ch Bê, ch Trực
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MẸ VẪN SỐNG…
Từ ngoài đó đưa vào tin Mẹ mất,
Trong ngục tù con chửa quấn khăn tang;

Ông Đoàn Văn Bích, thầy Can, thầy Đổng,
Trực

XUÂN LƯU LẠC
Quê nhà mấy dặm ai ngăn trở?
Mưa đã mùa xuân hoa mãn khai,
Nhà ai khói bếp thơm mùi nhớ,
Rượu đắng riêng ta giấc mộng dài.
Lê Phương Nguyên

Nhân mùa Vu Lan, BPT Lá Thư xin chép
lại bài thơ Dâng Mẹ
của AH Lê Phương Nguyên

Vì con biết Mẹ lên trời lễ Phật,
Rồi trở về vĩnh cửu với trần gian…
Mẹ vẫn sống như mặt trời có thật,
Sáng uy nghi và ấm áp vô cùng;
Đời có lúc thua buồn cao chất ngất,
Mẹ lại về trong ánh mắt yêu thương…
Mẹ vẫn sống như vầng trăng thiên cổ,
Và bao giờ trăng chẳng đẹp tinh khôi;
Lòng không biển sao dạt dào sóng vỗ,
Mẹ dịu hiền, vằng vặc tỏa muôn nơi…
Mẹ vẫn sống như Trường sơn trác tuyệt,
Hồn cao xanh mây trắng quyện vai Người;
Bên bóng núi giấc mơ đới dịu ngọt,
Lớn lên cùng tiếng hát thuở nằm nôi…
Mẹ vẫn sống như dòng sông thơ ấu,
Từ suối nguồn ra bể lại rơi mưa;
Đời con dẫu có muôn trùng bến đậu,
Vẫn quay về tắm mát khúc sông xưa…
Mẹ vẫn sống trong tiếng gà buổi sớm,
Con còn nghe, nghe mãi đến bây giờ…
“Dẫu gang tấc, hãy e chừng trễ muộn,
Huống chi là để đến lúc sa cơ… »
Mẹ mãi mãi là ngàn thu vĩnh cửu,
Soi đường con trên nhân thế điêu linh ;
Bóng cội tùng giữa lòng con hiện hữu,
Đời gian truân vẫn có phút thanh bình…

Lê Phương Nguyên
Trại Xuân lộc 20-1-1989

