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Nguyễn Huy Tiên 
(Viết trong dịp Thất tuần  

của Nguyễn Văn Đậu, th. 5/2019) 

 

 

Bạn Đậu thân mến, 

Hôm nay khi ngồi viết mấy dòng này, tôi hãy 

còn bàng hoàng vì bạn ra đi đột ngột quá. Chỉ xin 



 

68   Cuối Đời Nhìn Lại 

ước nguyện là bạn đang thanh thản, phiêu diêu nơi 

cõi Niết Bàn là tôi mừng rồi. 

Giở lại chồng email cũ từ khoảng năm 2000 

làm tôi nhớ lại một người bạn thân hiền hòa, điềm 

đạm, đúng là tác phong của một nhà giáo gương 

mẫu và cũng vì thế các bạn đồng môn đã đặt tên là 

“Giáo Đậu”. Ở bạn tôi cảm thấy đâu đây có bóng 

dáng của ông giáo trong tiểu thuyết của Tự Lực Văn 

Đoàn. 

Tôi được bạn chia sẻ ba bài viết trong đó có hai 

bài về Hà Nội và miền Bắc nói chung và một bài về 

Đà Lạt. Trong email tôi còn được bạn chia sẻ cảm 

nghĩ về chuyến thăm viếng “Đế Thiên Đế Thich và 

Tân Tây Lan” mà tôi rất ưa thích. 

Tôi biết bạn nặng lòng với Hà Nội vì bạn viết 

đã không nhớ biết bao nhiêu lần bạn đã trở lại đây. 

Tôi thích cả hai bài viết về Hà Nội vì đã sống ở đó 

thời thơ ấu với nhiều kỷ niệm vui buồn. Qua bài viết 

của bạn tôi thấy nhớ và tiếc vô cùng vì người xưa, 

cảnh cũ không còn nữa. Bánh xe đã lăn đi, cái không 

gian và thời gian đã đi qua không thể trở lại. 

Tôi rất mừng đã có cơ duyên vào hồi Tết, tháng 

giêng năm 2009 đã được gặp lại bạn và Nguyễn Sĩ 



 

Xuân Tân Sửu  69  

Long ở Sài Gòn. Long là ngừời bạn ngồi kế tôi ở 

2B1 năm 1957-1958. Chúng mình chuyện trò tâm sự 

thời tuổi học trò ở CVA và những biến chuyển trong 

cuộc đời ở một quán cà phê nhỏ sạch sẽ, ấm cúng 

nằm phía sau tòa nhà trong khuôn viên Dinh Độc 

Lập cũ. Sao hôm đó tôi cảm thây cà phê và phở 

ngon quá. Chắc là “phở ngon vì có bạn hiền”. 

Nhớ đến bạn, và qua bài viết “Hà Nội Tôi 

Về”
(1)

, tôi biết bạn rất nặng lòng với quê hương cũng 

như tất cả các bạn chúng ta phải xa xứ dù ở Sài gòn 

hay ớ Mỹ châu hay Úc châu hay Âu châu. Như bạn 

viết và riêng tôi cũng nghĩ và tìm về quê hương vì 

nỗi trăn trở và day dứt làm sao có và thực hiện được. 

Thế nhưng khi tôi đọc đến đoạn kết của bài viết ở 

trên, bạn kể chuyện nhân vật Giả Đảo, một thi nhân 

Trung Quốc thời xưa, tìm về quê hương thì bạn đã 

cho tôi một quan niệm về quê hương nó rộng rãi hơn 

và có vẻ hợp với suy tư của tôi hơn. 

Cám ơn bạn hiền và vĩnh biệt bạn. 

Nguyễn Huy Tiên  

(CVA 1956-1959)  

                                                 
1
 Bài đăng trong Đặc San Xuân Canh Thìn 2000 của Hội Ái Hữu Cựu 

Học Sinh Chu Văn An Bắc California, Hoa Kỳ, trang 210-228, tác giả 

Lão Đậu (23-3-98) 


