Cuối năm, thăm Thầy Đặng Vũ Hoãn
Tôi và Nguyễn Quang Lập quyết định thăm Thầy Đặng Vũ Hoãn vì chỉ còn vài ngày
nữa, tôi sẽ trở về Việt Nam.

Trò bảy mươi thăm Thầy trăm tuổi

Thật ra, tôi và Lập chưa từng học với Thầy. Trong những năm tháng chúng tôi học
Trung học Đệ nhị cấp ở Trường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt), Thầy không trực tiếp dạy
chúng tôi. Còn khi Thầy về làm hiệu trưởng Trường Lê Lợi, chúng tôi đã rời trường từ
lâu. Mặc dù vậy, trong thời gian học ở Đà Lạt cũng như về sau này, chúng tôi vẫn
thường nghe bạn bè kể nhiều câu chuyện về Thầy. Kể từ khi cựu học sinh hai trường
Trần Hưng Đạo và Lê Lợi tìm đến với nhau trong tình thân hữu, nhu cầu tìm lại các
thầy cô giáo cũ ngày càng lớn, các lớp đàn anh như chúng tôi cảm thấy mình có bổn
phận phải tham gia vào công việc có ý nghĩa cao đẹp này. Đối với các Thầy đã từng
là hiệu trưởng Trường Lê Lợi, tôi đã không tìm gặp được Thầy Hoạt, Thầy Kha trước
khi hai thầy qua đời. Mà Thầy Kha lại từng dạy chúng tôi ở trường Trần Hưng Đạo.
Quả thật, thời gian chẳng khác gì một cỗ máy khắc nghiệt. Nó đi tới, luôn đi tới
không ngừng nghỉ. Đôi khi ta bỏ lỡ một điều gì đó, có thể về sau sẽ không còn có cơ
hội thứ hai và sẽ không ngừng hối tiếc !
Còn có một lý do nữa khiến tôi quyết định tìm thăm Thầy Hoãn trước khi về Việt
Nam: trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thầy Trương Văn Hoàn (hiện
đang ở Québec - Canada), Thầy có nhắc tôi rằng "Thầy Hoãn đang ở Úc". Có lẽ nhiều
cựu giáo sư cũng đang muốn biết Thầy Hoãn bây giờ ra sao.
Điều khiến chúng tôi phân vân là : Thầy còn sống hay đã mất? Vì xem ra tuổi Thầy
đã rất cao... Nhưng tôi và Lập vẫn quyết định tìm Thầy, vì cho dù Thầy không còn thì
mình vẫn có thể gặp gia đình và biết được ít nhiều tin tức về Thầy.

Nhưng tìm Thầy Hoãn như thế nào đây? Vài thập niên gần đây, tôi nghe nhiều người
nói Thầy đã sang định cư ở Úc, nhưng lại không rõ địa chỉ. Khi qua Úc, tôi có hỏi Lập.
Lập nói từ khi chuyển sang nhà mới, cách đây vài năm Lập có gặp một đôi vợ chồng
già người Việt thường dắt nhau đi bộ gần đó. Lập đoán đó là Thầy Hoãn và hiền thê,
nhưng chưa dám đường đột hỏi thăm, vì chưa từng học Thầy và cũng không quen với
các con của Thầy.

Từ trái qua phải : Nguyễn Phi Tiến, Nguyễn Quang Lập và tác giả

Cuối cùng thì ý định tìm gặp Thầy trong những ngày cuối năm âm lịch cũng đạt được
kết quả. Sáng nay, Lập chở tôi đến thăm Nguyễn Phi Tiến. Tiến là cựu học sinh Trần
Hưng Đạo, về sau cũng theo học Chính trị Kinh doanh ở Viện Đại học Đà Lạt, nghĩa là
cũng thuộc gia đình Thụ Nhân như tôi. Chị Hoàng Thịnh (vợ của Tiến) là cựu học sinh
Gia Long và cựu sinh viên Đại học Văn Khoa Sài Gòn, tuy không học Đại học Đà Lạt
nhưng từ lâu nay đã góp công rất lớn vào các Đại hội Thụ Nhân được tổ chức tại hải
ngoại - đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí. Khi chúng tôi hỏi, Tiến hứa sẽ tìm giúp địa
chỉ của Thầy Hoãn.
Tạm biệt hai bạn Tiến-Thịnh, Lập lái xe chở tôi đi thăm Geelong. Đây là thành phố
lớn thứ 2 của bang Victoria (thứ 12 nếu tính trên toàn nước Úc) với dân số khoảng
187 ngàn (dữ liệu 2015). Nằm cách Melbourne 75 km về phía tây-nam, Geelong là
một hải cảng, một thành phố công nghiệp. Dự báo thời tiết cho thấy ngày hôm nay
nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C, mặc dù trong hai ngày qua khí hậu mát mẻ, có lúc
ngoài trời xuống đến 14 hay 16 độ C.
Đúng như dự đoán, vào khoảng 3-4 giờ chiều, nhiệt độ đã lên đến 37 độ C. Trở về
Melbourne, tôi ngồi ở nhà Lập chờ khí hậu bớt nóng. Vào khoảng gần 6 giờ chiều, có
tin nhắn của Tiến cho biết số nhà của Thầy Hoãn. Như vậy là Lập đã đoán gần đúng :
nhà của Thầy cách đây không xa.

Biển và đường phố Geelong

Chúng tôi đi bộ đến nhà Thầy. Người ra mở cửa sau khi nghe bấm chuông là một phụ
nữ dáng người nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, thái độ kín đáo, có lẽ là con gái của
Thầy. Khi nghe hai ông "học trò già" tự giới thiệu là cựu học sinh Lê Lợi và Trần Hưng
Đạo, cô vào trong thông báo và lịch sự mời khách ngồi đợi ở một căn phòng phía
sau. Trong khi chúng tôi đoán già, đoán non rằng Thầy sẽ đi ra bằng xe lăn (vì nhìn
thấy một chiếc xe lăn ở căn phòng phía trước) thì cô con gái đã dìu Thầy bước ra.
Qua chuyện trò, ái nữ của Thầy (vốn là một bác sĩ đã nghỉ hưu, hiện nay trực tiếp
chăm sóc Thầy) cho biết mẹ chị đã qua đời, còn Thầy đã được trăm tuổi (Thầy sinh
năm 1917, nếu tính theo âm lịch sắp được 101 tuổi).
Nghe Thầy kể lại những câu chuyện xưa - khi Thầy rời Đà Lạt về Di Linh làm hiệu
trưởng Trường Lê Lợi, rồi sau đó rời Di Linh về Phan Rang làm hiệu trưởng Trường

Duy Tân, chúng tôi tin rằng trí óc Thầy vẫn còn minh mẫn. Thầy nhấn mạnh chi tiết:
khi phải rời Phan Rang về Sài Gòn, Thầy đã tự nguyện xin về dạy ở một trường tiểu
học. Một người đã từng làm hiệu trưởng hai trường trung học sau cùng lại tự nguyện
trở thành một giáo viên tiểu học!
Tổng kết những quãng đời truân chuyên, Thầy nói: "Tôi tin có Ông Trời!" Và Thầy nói
tiếp một cách hóm hỉnh: "... nếu không có Ông Trời thì làm sao tôi sống được đến
ngày nay và được hai anh đến thăm?" Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn hết
và lúng túng không biết ứng xử ra sao là khi ra đến cửa, quay lại để chào từ biệt thì
Thầy đã đứng ngay phía sau. Hoá ra Thầy đích thân tiễn khách, và lần này thì tự
mình bước đi, không cần tựa vào ai cả. Quả thật người Thầy trăm tuổi này luôn gây
bất ngờ cho các học trò già!
Có phải đây là một điềm lành khi vào cuối năm Thân, chuẩn bị đón năm Dậu, chúng
tôi lại được may mắn thay mặt cựu học sinh hai trường trung học Trần Hưng Đạo (Đà
Lạt) và Lê Lợi (Di Linh) đến vấn an Thầy? Vì Thầy đã trăm tuổi, chúng tôi không
mong ước gì hơn là Thầy sống được thêm một thời gian nữa. Để bạn đồng nghiệp và
cựu học sinh có đủ thời gian đến thăm Thầy, hoặc ít nhất cũng có thể gửi lời thăm hỏi
sau ngần ấy năm xa cách. Thế mới biết khoảng cách về không gian và thời gian đôi
khi cũng không thể ngăn nổi tình người ...

Thưa Thầy, cho dù ngày nay Trường Trần Hưng Đạo đã không còn, Trường Lê Lợi tuy
còn nhưng "tụt cấp" thành một trường cấp II (tương đương với một trường trung học
đệ nhất cấp), thì trong ký ức của chúng con, đó mãi mãi vẫn là hai ngôi trường lớn được vinh hạnh mang tên hai vị anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi ngoại xâm,
giành độc lập cho dân tộc!
Melbourne, 17/1/2017
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Cựu học sinh Lê Lợi (1957-1961) và Trần Hưng Đạo (1961-1964)

