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T��NG-NH� 
ÁI-H�U LÊ S� NG�C 

Phan "ình T�ng 
 
 

"ang ng�i nhà xem TV thì �i�n-tho�i reo: AH 
vùng Hoa-Th�nh-"�n báo tin bu�n AH Lê S� Ng�c 
�ã qua ��i. "ang ng�i r�u-r� vì tin bu�n ��t-ng�t, 
��nh kêu �i�n-tho�i chia bu�n v�i gia-�ình thì nh� 
l�i trong khi có tang ng��i ta không mu�n nghe 
�i�n-tho�i nên tìm cái thi�p vi�t vài hàng phân-�u. 
Tu�n sau nh(n ��!c thi�p Cám An , sau thi�p Dì 
Ng�c có vi�t thêm vài câu: "Cám �n Chú Thím �ã 
chia-bu�n cùng Dì. C(u ra �i ��t-ng�t quá làm Dì 
c có c�m-t� ng là �ang �i "trip" �âu �ó r�i s+ v�. 
Mong Chú Thím và bà con giúp cho Dì �4 cô-
��n." 

Tôi bàng-hoàng nh� l�i th�i xa x�a, Bà Ng�c 
là Dì tôi vì  Bà là ch� em h
 v�i M# tôi cùng trong  
giòng h
 Nguy%n Khoa. - Hu� 
�áng lý tôi ph�i g
i AH Ng�c b�ng 
D�!ng (ch�ng c�a Dì) nh�ng trong 
nhà nói là  ch� D�!ng xa l� nên 
g
i b�ng C(u thì thân-tình h�n. 

H�i nh� tôi nghe nói nhi�u v� 
C(u Ng�c nh�ng ch�a ��!c g�p. 
"�n kh�ang 1946-47 thì nghe C(u 
  trong H�i-"�ng Ch�p-Chánh 
Trung-Vi�t nh�ng c�ng ít g�p. Khi 
qua Pháp vào h
c tr��ng Qu�c-Gia 
Ki�u-L�, gi  Niên-Giám ra m�i 
th�y C(u t�t-nghi�p K'-S� C�u-
C�ng n�m 1936, tr��c tôi 19 n�m. 
Vào 1959 tôi tr  l�i Sài-Gòn thì 
C(u �ang làm Giám-"�c Trung-
Tâm K'-Thu(t Phú-Th
. C(u kêu 
tôi ph�-trách  d�y môn Sc Ch�u 
V(t-Li�u cho m�t l�p chung 3 
tr��ng: Công-Chánh, "i�n-L*c và 
Công-Ngh�. M�t hôm v�a   l�p 
h
c ra thì g�p C(u. C(u v�a b	t tay 
v�a c��i-c��i nói: "Bây gi� tôi 
bi�t t�i sao sinh-viên thích nghe 
chú gi�ng bài: vì chú nói ...ti�ng 

"Lai" ! Tôi c�ng c��i và gi�i-thích: "Danh-T� K'-
Thu(t c�a Vi�t-Nam �ang còn m�i quá, khó hi�u, 
nh� ch� "Contrainte" c�a Pháp, hay "Stress" c�a 
Anh d�ch ra ti�ng Vi�t là "Sc Ép" hay ""� Ép" 
thì không �úng vì "Contrainte" ch. c� sc ép c�ng 
nh� sc kéo.  D�ch  ra  là  ""� C�4ng-Bc"  thì  
nghe ... ralàm sao �y ! Vì v(y mà tôi ph�i chêm 
vào ti�ng Pháp và ti�ng Anh cho sinh-viên d% 
hi�u." 

Vào n�m 1964 thì C(u ��!c b&-nhi�m làm 
T&ng-Tr� ng Công-Chánh và Giao-Thông. C(u 
kêu tôi làm "&ng-Lý V�n-Phòng kiêm-nhi�m 
Giám "�c C�n-C Hàng-Không. Tuy ít khi g�p 
nhau nh�ng m0i l�n tôi th�y C(u t*-nhiên có c�m-

tình và C(u c�ng có v� �a tôi. 
Không bi�t có ph�i C(u tu&i 
H!i không? N�u �úng v(y thì 
h!p v�i tu&i Mão c�a tôi: 
"HBI-MÃO-MÙI Tam H!p". 
Làm vi�c v�i C(u m�i th�y 
C(u r�t l�ch-s*, hi�n-hòa v�i 
m
i ng��i, nh�ng khi �ã 
quy�t-��nh vi�c gì thì không 
cách gì lay-chuy�n n&i! 

Sau �ó tôi nghe C(u �i 
M'. Khi ��n M', chúng tôi có 
lên th�m C(u-Dì   Virginia và 
C(u-Dì c�ng có v� New 
Orleans th�m và   l�i nhà 
chúng tôi vài b�a. Cho ��n nay 
trong tâm c�a hai v! ch�ng tôi 
hình-�nh c�a C(u và Dì Ng�c 
v)n là ng��i hi�n-t�, vui-v� 
mà chúng tôi r�t kính-m�n. 

Chúng tôi c�u-nguy�n cho 
C(u ��!c an-ngh. ch�n su�i 
vàng và Dì có nhi�u sc-kh�e 
�� v�!t qua cái bu�n cô-��n. 


