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Nhi�u ái h�u �ã vi�t nhi�u v� nh�ng liên h� v�i 

Th�y LSN, t� nh� cho t�i lúc Th�y v�nh bi�t anh 
em mình m�y tháng tr��c. Tôi ch. ghi l�i �ây m�t 
vi�c nh� liên quan ��n Th�y �� nh	c nh  cho chúng 
ta . ..(xin �
c ti�p ch vi�t ra k�t lu(n tr��c m�t 
hay).. 

Trong d�p làm bu&i K- Ni�m 100 n�m thành 
l(p Tr��ng Công Chánh, tôi có liên l�c v�i nhi�u 
b�n �ã t�ng làm Giám "�c Tr��ng Công Chánh 
��nh m�i các v� này, n�u có th� v� Nam Cali �� 
tham d* L% cho ��!c t�t �#p h�n. Trong s� nh�ng 
C*u Giám "�c quen v�i tôi nh� NTToàn, NDChí 
thì b� k#t công vi�c nên không ti�n v�, tôi m�i c� 
gan g
i Th�y b�ng �i�n tho�i �� m�i. S  d� tôi dùng 
ch� c� gan là t�i vì “ s!”  Th�y cho dù là sang M' tôi 
c�ng �ã có ti�p xúc th3ng v�i Th�y qua m�y l�n ��n 
Washigton D.C. , th(m chí �ã có l�n còn ��!c mó 
mã t��c chung v�i Th�y 

T�i sao l�i có cái “ Phobia”  (dùng ch� không 
�úng nh�ng ph�i làm le x& ch� M+o) �y và �ã b	t 
��u t� bao gi�? H�i còn là Sinh Viên Công Chánh, 
ai mà không s! UY cu� Th�y. Th�y ch�a có la ai 
mà ai ai ��u n� , ��u ng�i ngùng n�u ph�i ti�p xúc 
v�i Th�y, trong khi ��i v�i các Giám "�c khác nh� 
Th�y Nguy%n Chánh ch3ng h�n thì tôi feel “ d% 
dàng, t* nhiên”  trong nh�ng khi ti�p xúc, và hình 
nh� Th�y là ng��i th�y duy nh�t mà tôi dùng ch� 
Con khi nói chuy�n còn các th�y khác thì ch. x�ng 
là Em hay Tôi mà thôi. Th�y có m�t cái gì trong 
khuôn m�t, trong dáng d�p, trong l�i nói làm cho 
mình kính ph�c, có xen tí t* ty nh�ng không c�m 
th�y “ ghét” . = trên tôi �ã dùng ch� UY, e c�ng 
ch3ng có ch� nào trong tôi có th� di%n t� �úng h�n 
n�a.  

Trong câu chuy�n m�i nói trên, Th�y nghe: 
Th�a Th�y, con là Ái V�n �ây, Th�y có nh� con  
không?, la` Th�y tr� l�i li�n: Th�y nh� ch�, (lâu 
l	m m�i có liên l�c) và  li�n sau �ó Th�y h�i nhi�u 
chuy�n liên quan ��n công vi�c c�a riêng tôi và c� 
��i s�ng gia �ình c�a tôi n�a. Trong b�ng tôi lúc �ó 
thích l	m: À, Th�y mà còn nh� ngay ra mình là 
ch	c b i mình c�ng có gì khá ��c bi�t nên Th�y 
m�i nh� ch�ng, và b0ng c�m th�y “ moi, c’ est pas 
qui”  và l�y làm hiu hiu t* �	c l	m!. R�i l�n sau n�a 
thì Th�y l�i h�i nh�ng anh b�n nh� NTToàn, 
TNR�ng,LDK$, h�i v� ai ch m�y tay này là b�n 
thân nên h�i gì mà không bi�t (Toàn v�i R�ng �i, 
��ng s! Th�y la, mình không khai h�t  m
i chuy�n 
�âu, còn gi� l�i vài chi ti�t, làm v�n, O.K?). 

M�y l�n nói chuy�n v�i Th�y m�i th�y Th�y 
còn nh� nhi�u b�n bè h
c trò c� r�t nhi�u, trong �ó 
tôi c�ng ch. là m�t ��n v� nh� bé c�a �ám r�t �ông 
môn sinh c�a Th�y. Và b0ng th�y mình tr  l�i c(u 
bé h
c trò c�a thu  nào còn bé nh�, s! Th�y nh�ng 
khi ch�a làm bài homework, �ang h�i h�p ch� ��n 
gi� tan l�p tr��c khi Th�y kêu t�i tên mình , vì   
VN thì theo th t* c�a tên ch không theo h
 nên 
ch� V �ã �4 cho tôi nhi�u tr(n �òn... (S� c�). 

Th�a Th�y, con còn gi� th� sau cùng Th�y 
vi�t, câu th� cu�i Th�y vi�t : “ Khi nào thì Th�y trò 
mình l�i g�p nhau l�i �ây?” . Con ch�a tr� l�i th� 
Th�y vì.. vì.. nhác, nh�ng ch	c ch	n con c�ng s+ 
g�p l�i TH;Y. 


