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Ngô N'm 

N�m �y th�y gi�ng môn  “ procédés généraux 
de construction”  cho l�p chúng tôi; h
c trình theo 
quy-ch� c�. M0i l�n vào l�p, nh� th��ng l�, th�y 
��a m	t nhìn quanh l�p m�t vòng, m.m mi�ng c��i, 
tr��c khi b��c lên b�c và gi�ng b�ng ti�ng Pháp. 
H�t l�p, l�i v�i n� c��i kh� aí, chào sinh-viên b�ng 
gi
ng Hu� nh�-nh# “ g	ng h
c hí, môn này r�t c�n   
công-tr��ng” , r�i th�y �i v� phía v�n-phòng T&ng-
giám-��c   cu�i hành lang c�a ngôi tr��ng m�i xây 
c�t. Ch� hí là ti�ng Hu� ��y 	p thân tình ! 

M�y n�m sau, tôi g�p l�i th�y trong v�-th� c�a 
m�t tr� ng-ty trình bày lên ông t&ng-tr� ng v� 
di%n-ti�n các công-tác xây c�t Vi�n "�i-h
c Hu� 
khi phái �oàn  trung-��ng v� kinh-lý mi�n Trung. 
Tôi lo b&n ph(n, th�y b(n vi�c n��c, công v� �a-
�oan, nh�ng qua ánh m	t, môi c��i, tôi bi�t…  th�y 
hài lòng !. 

Th�i gian trôi qua, th� r�i…  

M�t hôm th(t tình c�, vào n�m 1976, tôi  “�i h
 
bên nhà gái”  m�t �ám c��i   Virginia thì b�t ng� 
g�p l�i th�y! Lúc �ó th�y cô �ang làm “ ch� hôn 
��ng nhà trai” ; vì trong c�nh tha-h��ng chú r� 
không có gia-�ình   �ây. Ch3ng có liên-h� huy�t-
th�ng gì c�, nh�ng chú r� là m�t c*u sinh-viên Phú-
Th
, m�t k'-s� �ì�n, nên th�y cô �óng vai cha m#, 
ch� hôn xây d*ng la �ôi cho chàng k'-s� tr� này.  

Vài n�m sau �ó, th�y l�i v�t-v�, d�n thân vào 
m�t h�nh T�-bi khác, �ó là v(n-��ng tìm cách cu 
giúp m�t sinh-viên khác �ang b� hình-s*   toà án. 

"�!c g�n th�y, tôi th�y ��o-�c th�y t�a sáng! 
Trong nhà th�y có thi�t l(p bàn th� Ph(t . Hãnh di�n 
v�i các sinh-viên công-chánh �ã  xu�t s	c v�i 
ch��ng-trình h(u ��i-h
c   h�i-ngo�i, nên th�y 
th��ng nh	c ��n thành qu� c�a các anh Nguy%n-
thanh Toàn, Tr�nh-ng
c R�ng, Nguy%n-�c Chí, Aí-
V�n và nhi�u AH khác, r�i th�y khuy�n-khích tôi 
h
c ti�p thêm n�a.  Hôì �ó, v�a h
c xong, tôi nh(n 
vi�c ngay v�i hãng Bechtel vào lúc   nhu c�u k'-s� 
ki�n-t�o cho các công-trình xây c�t nhà máy 
nguyên-t,-l*c �ang lên cao �i�m, nên th�y thông 
c�m l*a ch
n c�a tôi. 

Th�y có phong-cách khoan-dung và t�nh thc 
nh�  m�t v� tu thi�n. S�ng an-l�c cùng cô,  tháng 


