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Khóa 9 - Lớp Tôi
Trần Đức Thuần
(Để tưởng niệm đến các bạn thân thương đã lần
lượt vĩnh viễn ra đi trong niềm thương tiếc của
các bạn hữu còn ở lại: Nguyễn Hữu Quốc
Hưng, Ngô Viết Ngoạn, Hồng Duy Toàn, Đào
Kim Quan, Lê Văn Vĩnh, Phan Hữu Lộc, Thân
Khánh, Phạm Tiến Nam, Lê Kim Thắng,
Trương Hoàng Vĩnh Phuơng, Huỳnh Ánh
Đăng, Trần Như Vọng và cũng để thương nhớ
về một quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc
đời)

C

on người khi sinh ra đã có một định mệnh,
và tôi rất tin tưởng vào điều này. Định
mệnh như một sợi dây vô hình, dường
như có một cái gì đó, đã gắn chặt với cuộc đời
mình, muốn thoát ra cũng không được. Người
Âu Châu cũng có câu "No one is wiser than his
destiny" để chiêm nghiệm điều này. Riêng phần
tôi, khoá 9 trường Cao Đẳng Công Chánh hình
như đã gắn bó với cuộc đời tôi, trong suốt thời
gian còn là sinh viên, lúc ra làm việc và ngay cả
những năm tháng sau này.
Cuối khóa học năm 1965, sau khi đậu xong
tú tài phần hai, một số bạn học trường Chu Văn
An rủ tôi thi vào trường Cao Đẳng Công Chánh
(Khóa 8). Thực ra ngành Công Chánh lúc bấy
giờ đối với tôi không có gì hấp dẫn lắm, vì trong
lòng tôi thời ấy, tôi vẫn yêu thích ngành hóa học
hơn cả.
Số là những năm bắt đầu bậc trung học, ở
nhà tôi thường dùng kem đánh răng hiệu Perlon
đang được sản xuất tại Việt Nam. Mỗi lần mua
kem về, tôi vẫn dành phần mở hộp kem để lấy
tờ giấy quảng cáo được xếp gọn ghẽ trong hộp
giấy, in chữ màu xanh cùng mùi giấy mới, thơm
phức. Trên tờ quảng cáo, tôi còn nhớ, in hình
chụp hai ông, một tiến sĩ, một kỹ sư hóa học,
mặc áo blouse trắng, đứng trong phòng thí
nghiệm. Ông tiến sĩ cao lớn có cái tên hơi lạ là
Lê Văn Thảnh thì phải, hai ông đã chế tạo ra
kem Perlon và xử dụng thêm chất Fluoride để
chống hư răng. Hình ảnh này làm tôi mong ước
sau khi lớn lên, được vào đại học, sẽ có dịp làm

việc trong phòng thí nghiệm và tìm kiếm được
những gì mới mẻ như hai ông này.
Những năm sau cùng khi gần đậu tú tài, tôi
theo dõi kỹ thông tin từ báo chí đăng tải về một
trường kỹ sư Hóa Học (lúc đó đã có trường cán
sự Hóa Học) sẽ được mở ra tại trung tâm kỹ
thuật Phú Thọ, nhưng sự chờ đợi và mơ ước
của tôi đã không bao giờ đạt được (lúc tôi ra
trường Công Chánh vào năm 1970, thì đến năm
1971 trường kỹ sư Hóa Học mới được thành
lập).
Ngày thi vào trường Công Chánh, bài toán
tôi làm cũng tạm được, còn đề thi về môn vẽ
hình chiếu của mấy mặt cắt thì tôi ngồi mày mò
mãi mà không biết vẽ ra làm sao. Sau cùng tôi
vẽ đại khái cho có lệ rồi ra về.
Kết quả là năm ấy tôi không đậu được
chính thức mà chỉ đậu vào dự khuyết. Vào thời
kỳ đó chính phủ Nguyễn Cao Kỳ đang chống De
Gaulle rất gay gắt và đã ra thông cáo không cho
học sinh đi du học tại Pháp, nghĩa là các sinh
viên đã đậu chính thức sẽ không có cơ hội du
học để nhường chỗ trống cho các sinh viên đậu
dự khuyết như tôi nữa. Nghĩ như vậy, tôi bèn rủ
cả đám bạn học Chu Văn An sang ghi danh bên
trường Đại Học Khoa Học. Và cũng vì đều yêu
thích môn hóa học, tôi và các bạn đều ghi danh
vào chứng chỉ dự bị Toán Lý Hóa (MPC).
Năm chúng tôi vào học, chương trình ban
cử nhân đã được thay đổi khá nhiều, ngoài
chứng chỉ dự bị, sinh viên phải lấy thêm 6
chứng chỉ nhỏ thay vì 3 chứng chỉ lớn như trước
đây, để được cấp các văn bằng cử nhân giáo
khoa: Lý Hóa, Toán hay Sinh Hoá. Lý do thay
đổi là vì một số giáo sư tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đã
về dạy học ở đây khá nhiều, họ muốn cải tổ
cách thi cử đang theo khuôn mẫu của Pháp
ngày xưa. Thay vì học cả năm cho một chứng
chỉ, họ tách đôi thành hai chứng chỉ nhỏ, ít ra
phần nào cũng có hơi hướng giống với hệ thống
tín chỉ của các trường đại học Hoa Kỳ.
Chứng chỉ Toán Lý Hóa được sinh viên ghi
danh học rất đông, trên hai ngàn người, chiếm 2
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giảng đường lớn của trường Đại Học Khoa Học.
Thời đó luật tổng động viên chưa ra đời cho nên
rất nhiều sinh viên lão làng, đã học chứng chỉ
này từ nhiều năm trước, nhưng chưa đậu, nên
“hùng cứ” nguyên cả một khu vực rộng lớn phía
giữa và cuối giảng đường. Họ cười nói ồn ào và
trong những giờ học toán khô khan, họ thường
bỏ ra ngoài, ngồi tụ tập và tán dóc tùy thích.
Đám dân mới Chu Văn An chúng tôi được gần
mười mấy người, rủ nhau chiếm một số dãy bàn
đầu tiên, để có thể theo rõi và ghi chép lời thầy
giảng bài và đỡ bị chia trí vì những tiếng nói
chuyện huyên náo từ các dãy bàn sau.
Năm đó chúng tôi được học các môn toán,
vật lý và hóa học với một số giáo sư nổi tiếng
như Trần Thế Hiển, Lâm Lý Hùng, Lê Kim Đính,
Chu Phạm Ngọc Sơn… Vì có cả một nhóm để
ganh đua, cho nên chúng tôi học hành khá
chăm chỉ, cùng nhau trao đổi và bàn cãi rất sôi
nổi khi gặp những bài vở khó khăn.
Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ càng cho cuộc thi
cuối năm, nhưng rồi một biến cố đã xảy ra cho
cuộc thi năm đó. Buổi sáng hôm ấy, sau khi đề
bài được phát ra, chúng tôi bắt đầu cặm cụi làm
bài được khoảng 15 phút thì từ trước cửa giảng
đường, sinh viên Lê Công Giàu (lúc ấy đang ở
trong ban đại diện sinh viên - sau năm 1975 mới
lộ diện là người được MTGPMN gài vào) xuất
hiện cùng một số các sinh viên khác, họ hô to
khẩu hiệu đả đảo chính phủ Thiệu Kỳ và hô hào
bãi thi. Một sinh viên khác đi bên cạnh anh Giàu
rút lưỡi lam rạch vào tay cho máu chảy ròng
ròng và cuốn vào một miếng vải trắng rồi dơ cao
tay, vừa đi vừa hô khẩu hiệu để kích động các
sinh viên khác. Cả phòng thi bắt đầu náo loạn,
một số sinh viên nhân dịp thấy bài thi khó nên
cũng về hùa, xé bài làm và kêu gọi bỏ thi ầm ĩ.
Ban giám thị coi thi vội lên văn phòng hội ý với
giáo sư khoa trưởng, rồi sau đó trở về báo tin là
cuộc thi bị hủy bỏ và được dời đến một ngày
khác để tránh cảnh xô xát.
Ba tuần sau cuộc thi mới được tổ chức lại,
kỳ này nhóm sinh viên gây rối có lẽ bị câu lưu
nên không thấy xuất hiện. Trường còn xin bên
Tổng Nha Cảnh Sát cử nhân viên đến canh gác,
cho nên các buổi thì đều diễn ra êm thắm. Tôi
và các bạn trong nhóm làm bài rất khả quan
mặc dù kỳ này, đầu bài của môn thi đầu tiên, có
vẻ gay go hơn kỳ thi hụt trước. Đến ngày có kết

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

quả, khi nghe thầy Nguyễn Chung Tú, khoa
trưởng trường Đaị Học Khoa Học xướng danh,
thật bất ngờ, tôi đã đậu đầu kỳ thi năm ấy với
hạng bình thứ. Các bạn tôi đã bắt tôi dẫn ra
quán thạch chè Hiển Khánh đầu đường Phan
Đình Phùng - Lý Thái Tổ để ăn khao một bữa
cho thật thỏa thích.
Cũng vào năm đó, tôi trở lại thi vào trường
Cao Đẳng Công Chánh (Khóa 9). Rút kinh
nghiệm kỳ thi trước, tôi và một số bạn hữu nhờ
anh Trần Quang Sinh, một người bạn đã từng
học chung với tôi từ lớp đệ Tứ trường Chu Văn
An đã đậu vào trường Công Chánh khóa 8, chỉ
dẫn cho chúng tôi môn Hình Học Họa Hình. Anh
Sinh quả có khiếu về sư phạm, chỉ trong một
buổi, anh hướng dẫn chúng tôi cách vẽ phối
cảnh các mặt cắt ngang, dọc và cắt xéo một
cách khá nhuần nhuyễn, và nhờ đó tôi đã đậu
vào trường Công Chánh không mấy khó khăn.
Các bạn bên trường Khoa Học nghe tin tôi
đậu vào trường Công Chánh đến chia vui và
khuyến khích tôi học tiếp các chứng chỉ bên đó,
để chúng tôi còn có dịp gặp gỡ nhau. Vài anh
bạn thân thiết còn hứa giúp đỡ chép “cours” cho
tôi bằng cách khi ghi bài thầy giảng, sẽ lót giấy
carbon phía dưới để cho tôi một bản phụ. Tôi
nghe bùi tai và hứa với các bạn sẽ tiếp tục học
các chứng chỉ kế tiếp.
Ngày bắt đầu niên học mới được diễn ra tại
giảng đường chính của trường Công Chánh đã
làm tôi không mấy phấn khởi, vì chúng tôi phải
học chung với cả hai trường Điện và Công
Nghệ. Lớp học khoảng một trăm sinh viên ngồi
gần đầy giảng đường và hầu hết là những
khuôn mặt không quen. Đám Công Chánh
chúng tôi chiếm một khu nhưng ít khi có dịp trao
đổi hoặc nói chuyện với nhau, trừ những lớp
học riêng về Hình Học Hoạ Hình hay về Topo…
Vì quen nếp sống tự do và thoải mái bên
trường Khoa Học, cho nên khi sang đây, tôi cảm
thấy bị tù túng ghê gớm. Thời khóa biểu học thì
rất gắt gao, lớp học thì không thân quen, ngoài
ra hàng tuần đều có giờ bị kêu lên bảng giải bài
tập cho các môn Toán, Điện Học... của các thầy
Võ Thế Hào, Võ Đức Diễn… trong một không
khí hết sức căng thẳng, làm tôi cảm thấy không
mấy hứng thú. Vì vậy bất cứ có giờ phút rảnh rỗi
nào, tôi vẫn tìm cách sang bên trường Khoa

SỐ 116 – MÙA THU 2021
Học để học chung với các bạn cũ. Năm đó nhờ
các bạn ghi cours giùm như đã hứa, cho nên tôi
vẫn có đầy đủ bài vở để học. Và cuối năm đó tôi
đậu được 2 chứng chỉ Hoá Vô Cơ và Điện Học
trong kỳ thi khóa đầu và chứng chỉ Quang Học
trong khóa thứ nhì.
Về bên trường Công Chánh, có một số anh
em nghĩ rằng đã thi vào được trường là chắc
chắn đến 90% là được đậu ra trường cho nên
học hành khá thoải mái. Nhưng kết quả cuối kỳ
thi năm thứ nhất là một điều kinh hoàng cho lớp
tôi: hai anh vĩnh viễn phải dời khỏi trường vì
điểm thi quá thấp, bốn anh nữa phải ở lại lớp vì
không đủ tổng số điểm 12 để lên lớp. Chúng tôi
rất buồn rầu khi nghe kết quả, vì năm đó có anh
đã không còn đủ tiêu chuẩn để hoãn dịch nữa,
sau này được tin anh lên đường nhập ngũ và đã
tử trận trong một cuộc giao tranh.
Qua năm thứ 2 trường đã phải tổ chức thi
tuyển thêm một số các anh em ở ngoài vào để
bổ sung cho lớp tôi. Vì vẫn phải học chung với
các trường khác, những anh em mới vào như
P.H.Lộc, N.V.Liễn, N.H.Sơn, N.K.Dõ, L.T.Định,
H.D.Toàn đã phải mất một thời gian lâu để làm
quen với chúng tôi, vì chỉ có những giờ học về
các lớp chuyên môn chúng tôi mới có dịp gặp
gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngoài ra
trong năm thứ hai này, việc hỏi bài của các thầy
Hào và thầy Diễn cũng đỡ gay gắt hơn trước,
tuy nhiên vì bị ám ảnh bởi việc bị cho nghỉ học
hoặc ở lại lớp của năm đệ nhất niên cho nên
chúng tôi cũng vẫn thấy căng thẳng và không
dám lơ là như trước nữa. Năm đó, chúng tôi
cũng rất may mắn gặp được một số thầy rất
hiền lành và vui tánh như thầy Nguyễn Doãn
Phi, Đào Kim…
Những lúc không có giờ học hoặc lúc thầy
vắng mặt, tôi vẫn thường tiếp tục sang bên
Khoa Học để học chung với các bạn cũ, và cũng
như năm trước, kỳ đầu tôi đậu thêm 2 chứng chỉ
Hoá Hữu Cơ và Hoá Lý. Kỳ hai tôi chọn chứng
chỉ cuối cùng của bậc cử nhân là môn Vật Lý Lý
Thuyết. Tôi đành phải chọn môn này vì không
phải đi thực tập tại phòng thí nghiệm, môn này
do hai thầy Cao Xuân Chuân dạy về Vật Lý và
thầy Võ Thế Hào bên trường Phú Thọ sang dạy
Toán Ứng Dụng. Hôm vào thi môn toán, gặp
thầy Hào tôi cúi đầu chào, thầy không nói gì mà
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chỉ cười cười. Cuối cùng năm đó tôi cũng đậu
được chứng chỉ chót này với hạng bình thứ.

Giờ học Địa Chất với thầy Phạm Nguyên Hanh (Ở lầu
2, giờ học gần mùa Giáng Sinh cho nên có tranh cổ
động trên bảng).

Sang năm cao đẳng 3 chúng tôi được dời
lên phòng học ở lầu 2, lớp chỉ còn 30 đến 35
sinh viên (nếu thêm ban Địa Chánh) và các anh
em chúng tôi đã gắn bó với nhau nhiều hơn
hẳn. Riêng cá nhân tôi, từ năm cao đẳng 3, việc
học được các thầy xem như là tự nguyện,
không còn các giờ hỏi bài căng thẳng, bạn bè
thì gần gũi khiến tôi cảm thấy như quay trở lại
không khí của trường đại học năm nào và tinh
thần tôi phấn chấn hơn khi học hai năm đầu tiên
rất nhiều. Từ năm này chúng tôi phần lớn học
các lớp về chuyện môn như: Sức Chịu Vật Liệu,
Địa Chất, Đường Lộ… với các thầy P.Đ.Tăng,
P.N.Hanh, P.N.Thể…
Về sinh hoạt trong lớp, chúng tôi cũng bắt
đầu nghịch ngợm và chọc phá nhau bằng cách
gắn các biệt danh cho nhau, đồng thời xếp các
bạn vào các nhóm khác nhau như: nhóm “Ma
Gà” cho các anh hay nói tếu và thích châm chọc
các bạn khác, nhóm “Trâu Bò” cho các anh có
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tướng to con và học hành hùng hục không biết
mệt, nhóm “Guigoz” cho những anh giả vờ ngây
thơ vô (số) tội, nhóm “Giáo Sư Tư Gia” cho các
anh chuyên đi dạy kèm các học sinh thi tú tài…
Và cũng kể từ năm nay các thầy cho chúng
tôi làm các đồ án về Đường Lộ, Sức Chịu Vật
Liệu… với từng nhóm, cho nên sự thân thiết lại
càng gắn bó hơn nữa. Riêng phần tôi, một số
các bạn hữu bên Khoa Học đều chuyển sang
học các ngành chính về cao học Hóa Học, cho
nên họ phải thực tập trong phòng thí nghiệm rất
nhiều, tôi vì không có thì giờ đi thực tập nên đã
quyết định không thi cử gì thêm nữa và tôi dùng
thì giờ chuyển sang đi dạy kèm cho các học
sinh học thi tú tài để kiếm tiền tiêu dùng.
Sau biến cố Mậu Thân, hàng tuần chúng tôi
đều có giờ học quân sự tại giảng đường chính,
và rồi cuối năm học đó, thêm một kỷ niệm đáng
nhớ cho thời sinh viên là chúng tôi phải tham dự
khóa huấn luyện Quân Sự Học Đường đúng
một tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung, Gò Vấp. Tại đây chúng tôi được nếm mùi
gian khổ của người lính chiến qua các buổi thực
tập đi bãi, trực đêm, ăn cơm nhà bàn…. Ngoài
ra chúng tôi bị ghép vào từng tổ 4 người, để ăn
chung và sinh hoạt chung, cho nên chúng tôi
biết rõ thêm cá tính của nhau và tình bạn chúng
tôi càng trở nên thân thiết hơn nữa.

Giờ học quân sự tại giảng đường chính

Thực tập đi bãi tại TTHL Quang Trung

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Có thể nói lớp chúng tôi thực sự khởi sắc
khi bước vào niên học thứ 4. Số là bắt đầu mỗi
niên học, các sinh viên đều có bầu ra một ban
Đại Diện Sinh Viên, để tổ chức những sinh hoạt
tập thể cho trường Công Chánh. Qua 3 niên học
vừa qua, chúng tôi nhận thấy một số ban đại
diện thường chỉ có tính cách tượng trưng, rất ít
thấy một sinh hoạt tập thể hay có một sinh hoạt
gì nổi bật, mặc dầu khi tranh cử họ hứa hẹn rất
nhiều.
Năm ấy, anh Trần Văn Tư đang học cao
đẳng 3, ra tranh cử ban đại diện, đã kéo thêm
một số anh ở các lớp nhỏ hơn để lấy phiếu và
vận động rất tích cực. Trước tình thế đó, anh
Nguyễn Khắc Dõ, một sinh viên rất năng động
trong lớp, rủ tôi và một số bạn hữu khác cũng ra
tranh cử. Ban đại diện do anh Dõ thành lập gồm
có anh là chủ tịch, anh Nguyễn Như An làm phó
chủ tịch, ngoài ra có các anh em trông coi 4 khối
là: Báo Chí do anh Phạm Tiến Nam, Văn Nghệ
do anh Lê Hữu Khâm, Thể Thao do anh Đào
Kim Quan và Học Tập do tôi làm trưởng khối.
Anh Dõ và chúng tôi đều quyết tâm với nhau là
không hứa thì thôi, nếu đã hứa thì sẽ phải làm
đến nơi đến chốn.
Buổi họp mặt vận động tranh cử chính thức
diễn ra tại giảng đường chính của trường Công
Chánh và cả hai bên đều đưa ra các bích
trương tranh cử rất hấp dẫn. Liên danh anh Tư
được đặt tên là "Hành Động" để đối nghịch với
liên danh "Hoa Hồng" của chúng tôi.
Anh Dõ bên liên danh chúng tôi được yêu
cầu phát biểu trước, anh nói ngắn gọn về mục
tiêu tranh cử, những điều cần thiết mà sinh viên
hiện tại mong muốn ở ban đại diện và đưa ra lời
cam kết là “nói ít làm nhiều” và “đã nói là làm”.
Lời tuyên bố mạnh mẽ của anh Dõ được các
anh em vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Về phần
anh Tư, được sự ủng hộ của một số anh em lớp
cao đẳng 1 và 2 nên anh rất hùng biện, anh bác
bỏ một số điều trong mục tiêu mà anh Dõ đã đề
ra và đưa ra một số các mục tiêu khác. Để kết
thúc bài nói chuyện khá dài, anh dơ cao nắm tay
và tuyên bố một câu rất đặc biệt: Chúng tôi chủ
trương không “Hoa Hồng”, chúng tôi chủ trương
phải “Hành Động”!. Lời tuyên bố khá ngộ nghĩnh
này làm mọi người cười ồ trước khi giải tán.
Cuối cùng, kết quả như chúng tôi đã tiên đoán,
liên danh Hoa Hồng của chúng tôi đã thắng cử
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trước liên danh Hành Động không mấy khó
khăn.
Sau khi thắng cử, việc đầu tiên chúng tôi
nghĩ đến là phải làm một việc gì thật cụ thể. Vào
những năm trước đó, có thể do ngân quỹ eo
hẹp, Bộ Giáo Dục dành rất ít ngân khoản cho
việc tu bổ phòng ốc của trường, cho nên các
phòng học xuống cấp trầm trọng. Cửa chính
cũng như các cửa sổ và bên trong lớp học của
chúng tôi bị tróc sơn và vôi loang lổ, chúng tôi
họp bàn với nhau và quyết định tổ chức sơn lại
lớp học. Đem ý tưởng này đến bàn với thầy
Phan Ngọc Thể, đã được thầy hưởng ứng nhiệt
tình. Thầy Thể là một giáo sư hết sức năng
động và gần gũi với chúng tôi nhất. Thầy đậu
Ph.D về ngành Đường Lộ tại Hoa Kỳ và có một
thời gian làm giám đốc trung tâm Phú Thọ (thầy
Thể mất năm 1998 tại Pháp, thầy Nguyễn Ngọc
Thịnh cũng là nguyên giám đốc trung tâm đã
viết một bài tưởng niệm thầy Thể trong LTCC số
89 đã nêu rõ cá tính năng động này của thầy).

Một phần toán sơn lớp trong giờ giải lao

Thầy P.N. Thể đến ủy lạo (trái), anh N. K. Dõ (mặt)
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Tập hợp được hơn mười anh em tình
nguyện, chúng tôi chung tiền nhau đi mua sơn
và vôi rồi vào xin phép thầy giám đốc Trung
Tâm để sơn sửa lại lớp học và được thầy chấp
thuận. Sáng thứ Bảy, chúng tôi đến trường
sớm, bưng hết bàn ghế trong lớp ra hành lang,
bắt đầu cạo sạch sẽ các lớp sơn trên cửa và vôi
trên tường cũ. Công việc ban đầu tưởng dễ
nhưng thực ra có nhiều lớp sơn và vôi đã chồng
chất lên nhau, cho nên chúng tôi càng cạo, lớp
cũ lại càng tróc ra. Loay hoay đến gần trưa mới
cạo xong và chúng tôi nghỉ tay để ăn trưa ở
quán cô Bé sau lưng trường. Sau giờ ăn trưa
chúng tôi trở lại bắt đầu chia làm hai nhóm, một
nhóm quét vôi tường và một nhóm sơn cửa,
chúng tôi vừa làm vừa đùa nghịch rất vui vẻ.
Xế trưa thầy Phan Ngọc Thể ghé qua để
quan sát và ủy lạo anh em chúng tôi, thầy khen
chúng tôi sơn không khác gì các thợ sơn có tay
nghề, khiến chúng tôi hết sức phấn khởi. Sáng
thứ Hai khi đến giờ học, các thầy đều khen ngợi
lớp học rất sạch sẽ và khang trang hẳn lên
khiến chúng tôi không khỏi hãnh diện vì đã làm
được một công việc có ích.
Sau phần sơn lớp, các khối trong ban đại
diện bắt đầu khởi sự hoạt động. Đầu tiên là khối
Thể Thao do anh Đào Kim Quan làm trưởng
khối, đứng ra chấn chỉnh đội banh của lớp.
Thực ra đội banh của lớp đã có từ khi chúng tôi
học năm thứ nhất, nhưng một số những cầu thủ
xuất sắc đã bị loại ra sau các loạt thi lên lớp cho
nên đội banh đã bị thiếu hụt trầm trọng. Anh
Quan đã phải tuyển mộ thêm một số các cầu thủ
mới và huấn luyện qua những buổi tập dượt
trên sân cỏ trước trường.

Đội banh của lớp chụp chung với đội banh bên lớp
Trung Đẳng.
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Anh Quan đã tổ chức những buổi thi đấu
giữa lớp chúng tôi và các anh em bên lớp trung
đẳng. Các trận đấu diễn ra rất ngoạn mục và
được cổ võ rất đông đảo bởi anh em của cả hai
phía cao đẳng và trung đẳng. Ngoài ra, ngay
trong lớp, số anh em gốc miền Trung theo học
rất đông, các anh thỉnh thoảng cũng tổ chức
những trận đấu giao hữu được đặt tên Huế
versus Sài Gòn trong bầu không khí hết sức vui
vẻ.
Về khối Học Tập, tôi bàn với anh Dõ để tổ
chức một buổi thuyết trình cho cả trường về một
số phương pháp tân tiến trong việc xây cất
đường xá và cách điều phối công tác (Critical
Path Method - CPM) mà tôi thu thập được khi đi
thực tập tại khu Công Chánh Cao Nguyên vừa
qua. Tôi bèn viết bài và nhờ thầy Thể đọc và
sửa chữa, thầy đề nghị với tôi dịch tên Critical
Path là Đường Tới Hạn để chỉ con đường cần
thiết và ngắn nhất để đạt được tiến độ công tác
và thầy cũng hứa là sẽ đứng ra giới thiệu buổi
nói chuyện. Tôi bèn đem bài viết về đánh máy
và mang vào văn phòng thầy Giám Đốc Nguyễn
Ngọc Thịnh để xin thầy cho tổ chức thuyết trình.
Vài hôm sau thầy Thịnh duyệt xong và đồng ý
cho phép chúng tôi sử dụng giảng đường chính
của trường để tổ chức buổi nói chuyện.
Số là từ năm thứ 4, hàng tuần toàn thể các
lớp của trường Công Chánh đều có lớp học về
quân sự do trường bộ binh Thủ Đức gửi các sĩ
quan đến giảng dạy tại giảng đường chính. Sau
giờ học quân sự thường là giờ trống, cho nên
chúng tôi nhân dịp đó để quảng cáo về một buổi
thuyết trình, sẽ được tổ chức ngay sau giờ học
quân sự khoảng nửa tiếng, để anh em có dịp xả
hơi và thay quần áo dân sự, nếu muốn, trước
khi vào tham dự. (chúng tôi phải mặc quần áo
quân đội trong những giờ Quân Sự Học
Đường).
Chúng tôi chuẩn bị buổi nói chuyện khá chu
đáo, anh Nguyễn Như An là người giúp đỡ cho
tôi nhiều nhất trong công việc làm bích chương
quảng cáo và vẽ một số các biểu đồ để gắn lên
bảng. Buổi thuyết trình diễn ra rất tốt đẹp, thầy
Thể đã mở đầu bằng cách tóm tắt sơ qua về bài
nói chuyện và nhấn mạnh đến tiến trình và sự
phổ biến của phương pháp Đường Tới Hạn
trong các công tác xây dựng. Tôi sau đó đã lên
trình bày một số các phương pháp tân tiến trong
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việc kiến thiết đường xá và tiếp theo dùng các
biểu đồ để mô tả cách sử dụng Đường Tới Hạn
áp dụng cụ thể cho một công tác về kiều lộ.
Trong phần giải đáp, một số anh em các lớp
thay phiên lên đặt câu hỏi làm buổi thuyết trình
thêm sinh động và kết thúc trong bầu không khí
vui vẻ. Thầy Thể rất hài lòng về buổi nói chuyện
này.

Thầy P.N. Thể giới thiệu trước giờ thuyết trình

Các sinh viên lên đặt câu hỏi

Sau buổi nói chuyện khá thành công, anh
An thừa thắng xông lên rủ tôi soạn chung một
quyển sách viết về tính khối đất. Lý do là lúc đó
môn tính khối đất đang được thầy Phan Thanh
Trường giảng dạy và thầy thường chỉ viết trên
bảng để chúng tôi ghi chép. Môn này thực ra
không khó khăn lắm, tuy nhiên rất nhiều sinh
viên hay bị lầm lẫn trong việc sử dụng đường
cân bằng để giảm thiểu khối lượng đất đào và
đắp, ngoài ra việc trình bày phần đào và đắp
nếu không cẩn thận rất dễ gây lộn xộn cho việc
tính toán.
Chúng tôi chia nhau tham khảo sách, rồi
tìm cách viết lại bài học sao cho thật giản dị,
đồng thời giải một loạt các bài tập tiêu biểu cho
đủ các loại thế đất và các trường hợp đặc biệt.
Sau cùng cuốn sách cũng được viết khoảng
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hơn 80 chục trang giấy, tôi đem bản thảo đến
gặp thầy Trường để xin phổ biến cho sinh viên
làm tài liệu. Thầy Trường xem qua và vui vẻ
chấp thuận. Tôi và anh An đem bản thảo về
chia nhau đánh máy trên giấy stencil, rồi tự vẽ
bìa và đem ra tiệm quay roneo cho quyển sách
Tính Khối Đất. Cuốn sách này đã được anh em
trong lớp dùng làm tài liệu tham khảo cho cuộc
thi cuối năm, và sau đó đã được các anh đang
học cao đẳng 3 mượn để in lại làm tài liệu
dùng cho năm tới.
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cả thi sĩ Nguyên Sa (giáo sư Trần Bích Lan)
cũng đem thơ đến in ở đây.

Ban nhạc Tobia

Quyển sách Tính Khối Đất

Về khối Báo Chí, mặc dù là trưởng khối,
nhưng anh Phạm Tiến Nam lại có rất nhiều
máu văn nghệ, anh đánh đàn guitar khá thành
thạo và đã sáng tác một số bản nhạc rất truyền
cảm. Anh rủ anh Nguyễn Xuân Phong lập ra
một ban nhạc để giúp vui trong những dịp lễ
tết. Ban nhạc quy tụ các anh Nam, Phong,
Khoa, Hoanh đã bị chúng tôi đặt cho một hỗn
danh là ban nhạc Tobia (tên một nhà đòn
chuyên phục vụ cho việc mai táng nổi tiếng
thời bây giờ). Ban nhạc Tobia này đã giúp vui
trong dịp mừng ngày ra mắt ban đại diện và
Tết Nguyên Đán năm 1970. Ngoài ra, năm đó
với tư cách trưởng khối báo chí, anh Nam yêu
cầu các anh em các lớp viết bài vở để ra giai
phẩm Xuân Công Chánh 1970. Giai phẩm đã
được phát hành đúng vào dịp tết Canh Tuất
với bìa ngoài được in ấn và trình bày khá đẹp
mắt cùng một số bài vở rất có giá trị. Thời gian
đó, tôi cũng có dip tháp tùng anh Nam đến nhà
in trên đường Nhật Tảo để đọc và sửa chữa
bài in thử trên bản vỗ, tại nhà in tôi được gặp

Về khối Văn Nghệ do anh Lê Hữu Khâm
đứng đầu, anh đã tạo ra một kỳ tích là đứng ra
tổ chức một buổi dạ vũ có bán vé vào cửa
nhân mùa Giáng Sinh tại phòng thí nghiệm
Sức Chịu Vật Liệu ở sau trường. Anh Khâm đã
mời được ban Khánh Băng - Phùng Trọng là
một ban nhạc kích động nổi tiếng thời bây giờ,
đến giúp vui. Đặc biệt anh còn mời được cả
thầy giám đốc trung tâm đến tham dự. Toàn
ban đại diện chúng tôi đều được anh mời miễn
phí, anh còn hào phóng mời thêm một số các
lớp đàn anh đang làm việc tại các nha, sở mà
anh quen biết đến chung vui. Thời bấy giờ việc
tổ chức một buổi dạ vũ rất phức tạp, ngoài việc
xin phép khó khăn còn có nạn coi cọp và gây
rối của một số sinh viên từ các trường khác
đến. Anh Khâm đã khắc phục được điều này
bằng cách mời được một số nhân viên an ninh
đến giữ trật tự cho nên buổi dạ vũ anh tổ chức
đã thành công mỹ mãn.
Tóm lại, trong thời gian ban đại diện do
chúng tôi đảm trách, rất nhiều các sinh hoạt tập
thể đã được tổ chức tại trường Công Chánh và
cũng phù hợp như những lời chúng tôi đã hứa
trong thời gian vận động tranh cử.
Viết đến lớp tôi mà không kể đến những
nhân vật dưới đây thật là một điều thiếu sót,
bởi vì không ít thì nhiều họ cũng đã để lại trong
chúng tôi ít nhiều dấu ấn hoặc những kỷ niệm
vui buồn của thời sinh viên tươi đẹp:
Quán Cô Bé: Quán nằm ngay sau lưng
giảng đường, với vài cái bàn con và một số ghế
gỗ cũ kỹ, quán Cô Bé đã là một nơi gặp gỡ buổi
sáng cho các sinh viên đến trường sớm hay các

TRANG 118

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

sinh viên ở cư xá sang đây ăn sáng. Chủ quán
là một cô gái quê tuổi chừng 18, tính tình nhân
hậu, vui vẻ với tất cả mọi người. Đặc biệt nhất là
cô cho các sinh viên nghèo ăn chịu và ghi sổ.
Cuối tháng, có nhiều anh gia đình chưa gửi tiền
vào kịp, cô cho khất đến tháng sau. Quán chỉ
chuyên bán cà phê và bánh mì thịt hoặc trứng
ốp-la, buổi trưa có thêm cơm sườn nướng,
nhưng với không khí giản dị và thân mật đã là
nơi tụ họp và nói chuyện phiếm của sinh viên
trong những giờ trống hoặc khi giáo sư không
đến dạy được. Nghe nói sau năm 1975, quán
của cô bị đóng cửa và gia đình cô bị bắt buộc
dời khỏi khuôn viên trường.

Đầu tháng 9 năm 1970 chúng tôi ra trường
trong không khí vừa vui mừng và vừa bịn rịn. Đã
bốn năm trôi qua, với không biết bao nhiêu kỷ
niệm buồn vui xảy đến với chúng tôi và nay đã
đến thời điểm phải chia tay. Ngồi nói chuyện với
nhau, chúng tôi đều đồng ý, một cách không chủ
quan, là ít một khóa học nào mà các sinh viên
lại thương yêu và đùm bọc với nhau như khóa
chúng tôi. Chỉ xem một thí dụ lúc nghe tin anh
N.V. Ngoạn bị bệnh phổi phải nằm bệnh viện, cả
lớp đã đến thăm và tuần nào cũng có người
đem bài vở vào để anh chép và học, đã nói lên
được tấm lòng thân thiết của chúng tôi như thế
nào.

Bà già cư xá: Sau phòng thí nghiệm về Sức
Chịu Vật Liệu là một dãy cư xá được nhà
trường xây cho các sinh viên ở xa đến trọ học.
Ở đây chi phí rất rẻ, sinh viên không phải trả tiền
điện nước, còn gạo được Bộ Xã Hội cấp miễn
phí, cho nên trong lớp tôi, các anh em quê quán
ở xa, vào ở khá đông. Đám sinh viên ở cư xá
được anh em cho là lè phè nhất trường, vì bao
giờ cũng vào học trễ. Chúng tôi phần đông nhà
ở xa trường, nhưng lúc nào cũng có mặt sớm
trước giờ vào học. Riêng đám sinh viên cư xá,
nhiều khi thầy đã vào lớp, cả toán bấy giờ mới
lục tục kéo sang, nhiều anh vừa đi vừa lê guốc
lẹp kẹp.

Trước ngày chia tay, chúng tôi kéo nhau
đến tiệm bò bảy món Ánh Hồng gần cổng xe lửa
Phú Nhuận để ăn mừng ngày ra trường. Vì khóa
tôi là khóa 9 và ra trường vào tháng 9, cho nên
chúng tôi ước hẹn với nhau là hàng năm, cứ
đến ngày mồng 9 tháng 9, sẽ tổ chức buổi họp
mặt với nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa,
và chúng tôi đã cố gắng thực hiện được điều
này trong nhiều năm sau đó. Đặc biệt vào tháng
9 năm 1975, khi đất nước đang trong cảnh điêu
tàn của một cuộc đổi đời, và lòng người ly tán,
chúng tôi chỉ còn lại 7 anh em (Hoanh, Phong,
Hưng, Thắng, Nam, Thuần, và Khoa) cũng đã
trở lại quán Ánh Hồng năm nào để gặp gỡ nhau
và nhắc nhở đến những kỷ niệm cùng bạn bè
năm cũ.

Đặc biệt trong cư xá có một bà khoảng 60
tuổi, nhưng trông già hơn tuổi bà rất nhiều. Tính
khí bà rất khó chịu, không biết giữ nhiệm vụ gì
trong cư xá, có thể chỉ là nhân viên tạp vụ. Tuy
nhiên bà xử sự hơn cả một quản đốc cư xá, bất
cứ ai ra vào hỏi thăm một sinh viên ở đây cũng
bị bà cự nự hoặc la mắng, mặc dù họ đã đến nói
chuyện với bà rất đàng hoàng. Các sinh viên đặt
cho bà hỗn danh là Bà Già Cư Xá hay còn có
tên là Bà Già Giết Giặc.
Anh Hiếu: Anh Hiếu làm lao công của trung
tâm, lo việc cắt cỏ, sửa chữa hàng rào và làm
vệ sinh quanh trường. Dáng anh cao, gầy gò và
lam lũ. Tuy vậy anh làm việc rất chăm chỉ và lúc
nào cũng hỏi han và tươi cười với các anh em
sinh viên. Với gương mặt khắc khổ, đầu đội nón
kiểu lính Nghĩa Quân và mặc chiếc quần jean cũ
xì cho nên tụi tôi đặt cho anh biệt danh: Anh
Hiếu Django.

Rồi sau đó chúng tôi mỗi người định cư tản
mác một phương trời, nhưng lúc nào cũng tìm
cách liên lạc và ngóng chờ tin tức của nhau,
riêng các bạn bè thiếu may mắn còn kẹt lại ở
quê nhà đều được bạn hữu ở hải ngoại giúp đỡ
một cách rất sốt sắng.
Vào năm 2013, trong lúc đang dự trù đám
cưới cho con trai lớn của chúng tôi, sẽ cử hành
vào giữa tháng 10, tôi bỗng chợt có ý tưởng sẽ
tổ chức một buổi họp mặt cho bạn hữu Khóa 9.
Tôi bèn điện thoại bàn với các bạn và được
hưởng ứng một cách nhiệt tình. Lúc đó mới
khoảng tháng 4, tôi đã gửi giấy báo để các anh
em ở mọi nơi chuẩn bị thu xếp và dành thời gian
cho ngày họp mặt.
Kết quả không ngờ là trong ngày đám cưới,
ngoài một số các anh chị ở vùng Orange County
như N.X.Phong, T.H.V.Phương, N.V.Quý,
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P.T.Ón, L.H.Duyên và L.T.Định, anh P.T.Nam
đã bay từ Việt Nam sang, một số các anh chị ở
xa đến như các anh chị N.K.Dõ từ Ohio đến,
T.V.Hoanh từ Cororado, L.K.Thắng từ
Sacramento, N.V.Liễn từ Union City, L.H.Khâm
từ San Diego, và đặc biệt anh chị K.V.Viện mặc
dù không học Công Chánh ngày nào, nhưng là
người bạn thân thương đã một thời ghi cours hộ
tôi ở trường Đại Học Khoa Học, đã bay đến từ
tiểu bang North Carolina. Vợ chồng tôi mời
được cả anh chị Nguyễn Thiệp đến tham dự, vì
tôi biết anh Thiệp quen biết khá nhiều anh em
trong khóa chúng tôi.
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trọng nữa. Nó vẫn mãi mãi là những hình ảnh
đẹp và mãi mãi sống trong tâm khảm của những
người bạn còn ở lại. Chính vì vậy, khi đặt đề tựa
cho bài: Khóa 9, tôi đã thêm vào hai chữ: Lớp
Tôi.
Trần Đức Thuần
Orange County mùa hè năm 2020

Nắng Mùa Đông
Mùa đông nắng tràn cỏ úa,
Con cò thơ thẩn ven ao
Dáng buồn như đời góa bụa,
Oi nồng ngọn gió lao xao…

Họp mặt khóa 9 Công Chánh tháng 10 năm 2013 tại
Tustin, California

Sau ngày đám cưới cháu trai, chúng tôi còn
cố gắng gặp thêm một buổi tại nhà riêng để có
nhiều thì giờ hàn huyên với nhau sau bao năm
xa cách. Buổi họp mặt này đã được anh Thiệp
ghi lại trong một bài viết rất dí dỏm với tựa đề
“Một Đêm Vui” được đăng trong lá thư AHCC số
102 - Mùa xuân 2014. Và đó cũng là lần cuối
cùng chúng tôi gặp gỡ với hai anh P.T.Nam và
L.K.Thắng.
Gần đây cả thế giới đang trong cơn đại dịch,
tuy không có dịp để gặp gỡ như mọi khi, nhưng
chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm bằng một buổi
họp mặt trên Zoom để cho một số anh em tại
Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác trên thế
giới, thấy mặt nhau trò chuyện.
Ngồi ghi lại kỷ niệm của những ngày tháng
tươi đẹp cũ, tôi vẫn còn mường tượng được ra
hình ảnh của một lớp học năm nào, với những
khuôn mặt thân thương quen thuộc, đang vui vẻ
ngồi quây quần với nhau trong những giờ học.
Những khuôn mặt ấy, nay dù còn hay đã mất,
đối với chúng tôi cũng không còn là điều quan

Những đóa hoa vàng ngoài nội
(Chưa từng nghe gọi được tên)
Lách mình trong vòm cỏ rối
Màu hoa đã thoáng ưu phiền.
Con đường ngông nghênh bụi đỏ,
Vắng tênh chẳng thấy ai về…
Tiếng còi xa xăm đâu đó,
Nghe chừng như giữa cơn mê…
Trên đầu trời xanh ẩn hiện,
Mơ màng núi biếc xa xa,
Mây vội vàng bay ra biển,
Gửi Em chút nắng quê nhà…
Lê Phương Nguyên,
Trại Xuân Lộc 1997

