
Thăm Thầy GS VũQuốcThúc   
Ls.hoàngthịchâuqui  

----- Mail transféré ----- De : ChauQui CungHoang <chauqui@hotmail.com> À : TuongVan 
Nguyen <tuongvanng@yahoo.fr> Envoyé le : Lundi 23 avril 2012 10h09 Objet : Hẹn thăm GS 
VQT  

Bạn Tường Vân thân mến, Nhắc lại với Bạn là ngày April 28 mình tới Paris; Nếu được Tường 
Vân xin Gs VQT cho tụi mình gặp thăm Thầy trưa ngày 29 thì rất tốt, vì thời gian mình ở Paris 
cũng có ít ngày mà mình cũng có nhiều mục bà con bạn bè khác nữa. Mấy hôm nay đang lo sửa 
soạn pack đồ nên khá bận, đi chơi cũng vất vả theo kiểu đi chơi đấy bạn ạ. Hẹn gặp, châuqui  

----- Original Message ----- From: T Van Nguyen To: quoc thuc Vu  

Sent: Monday, April 23, 2012 3:43 PM  

Subject: Tr : Hẹn thăm GS VQT  

Kinh thua Thay,  

Nhu Thay da hua cho em va chi Hoang thi Chau Qui duoc den tham Thay ngay 29/4 la ngay Chu 
Nhat sap den . Xin Thay xac nhan gio va dia diem cho chung em tham gap Thay. Y chi Chau Qui 
muon moi Thay bua com trua. Neu khong tien, thi y Thay the nao cung duoc, uong tra hoac café 
cung duoc, mien duoc gap tham Thay la chung em vui mung roi. Em chuyen Thay xem Email 
cua chi Chau Qui nhac nho em.  

Kinh tham Thay va Co luon vui va khoe.  

Hoc tro Thay  

Tuong Van  

4/23/12 Reply ▼ TuongVan Nguyen  

To ChauQui Hoang  

ChauQui than,  

Minh chuyen cho ChauQui thu tra loi cua GS Thuc .  

Hen gap nhe  

Tuong Van  



----- Mail transféré ----- De : thuc.vu-quoc <thuc.vu-quoc@wanadoo.fr> À : T Van Nguyen 
<tuongvanng@yahoo.fr> Envoyé le : Lundi 23 avril 2012 16h45 Objet : Re: Hẹn thăm GS VQT  

Thưa Chị ,  

Để không mất thời giờ Tìm đường , tôi đề nghị các Chi tới trạm Nanterrre Préfecture trong 
khoảng từ 11g 30 tới 12g trưa ngày 29/4/2012 .Tôi xin đơi cac Chi ngay dưới trạm RER , lối ra , 
trước gian information .Chúng ta sẽ ăn trưa trong một tiệm nào mở cửa ( vì tôi e có nhiều tiệm ăn 
đóng cửa ngày chủ nhật ) .Nếu Chị mang theo điện thoại di động , xin gọi cho tôi ở số di động 
O6.99.41.32.25 , trong trường hợp không thấy tôi : tôi luôn luôn mang theo người điện thoại di 
động của tôi như thường lệ .  

Kinh thư : Vũ Quốc Thúc  

x x x 

Trên đây là những email qua lại để hẹn thăm Thầy GS VũQuốcThúc trong chuyến dulịch 
Âuchâu vừa qua của tôi vào cuối tháng Tư/2012 .  

Chắc qúy anh chị đã từng nghe Thầy đối thoại hăng say và minh mẫn như thế nào trong bài 
phỏng vấn của đài RFI vào đầu năm 2012, thì hôm nay tôi đã được hân hạnh gặp thăm Thầy 
trong chuyến thăm nước Pháp vào mùa Xuân vừa qua.  

Trước giờ hẹn 15 phút, tôi đã đến cửa Metro RER , nơi gian Information . . . . như lời dặn trong 
email của Thầy, mục đích để tìm một hàng ăn cho chốc nữa, vì như Thầy bảo Chủ nhật nhà hàng 
đa số đóng cửa.  

Đúng giờ bạn Ls.TườngVân đến điểm hẹn, chúng tôi mừng nhau rối rít và bạn TV bảo lên trên 
phố , nơi Thầy thường đứng chờ để kiếm Thầy. Chúng tôi đang ríu rít đi vội lên thang thì chưa 
kịp lên  

đã gặp ngay Thầy đang bước xuống , 11:30 ngay điểm hẹn trườc gian Information.  

Nỗi vui mừng của hai chúng tôi không lời nào kể xiết; Hai chị em mỗi người nắm lấy một bàn 
tay Thầy cùng reo lên : Thầy đến đây rồi ! ! ! Một xúc động khôn tả khi thấy Thầy vẫn trong 
phong thái hiền hòa thân mật, trông Thầy rất tinh tường khỏe mạnh trong trang phục “ rất chỉnh “ 
và Thầy nói Thầy đã đi bộ từ nhà đến đây, Thầy đi mất khỏang 30 phút. Các bạn có thể hình 
dung một Cụ cao niên ở tuổi Hạc 93 đã vừa đi bộ từ nhà đến nơi hẹn để gặp các học trò cũ , mà 
đã đến rất đúng giờ. Thầy đã đúng giờ như những 50 năm trước đây, khi Thầy bước lên bục 
giảngđường trường Đại Học Luật Khoa Saigon. Tôi hai tay ôm bàn tay Thầy mà cảm động như 
nước mắt muốn tràn trên mi mắt. . . .  

Hình ảnh Thầy khi xưa hiền hòa nhưng nghiêm nghị trên bục giảng vẫn còn in đậm trong trí nhớ 
của tôi. Ngày ấy tôi còn là một cô sinh-viên ngoài hai mươi tuổi, có bao giờ tôi nghĩ rằng, hơn 50 
năm sau, tôi lại có hân hạnh đứng trước Thầy tay bắt mặt mừng với hình ảnh Thầy đã 93 tuổi 
Hạc mà tôi cũng đã đi vào tuổi xế chiểu  



( tuy tóc đã đổi mầu song nhờ có tý Technicolor nên trông cũng chẳng đến nỗi nào ??? ) được 
gặp lại Thầy vui tươi đầy thân mật và cởi mở; Thử hỏi còn vui mừng bất ngờ nào hơn ?  

Chúng tôi qua giây phút bồi hồi mừng vui, thăm hỏi sức khỏe Thầy , tất cả cùng bước lên bậc 
thang ra phố. Trời Paris cuối tháng Tư không còn lạnh giá, song gió cũng còn khá lạnh , và trưa 
ChủNhật nên đường phố khá im ả vắng vẻ. Thầy trò vừa đi vừa rôm rả truyện trò mới cũ. Tất cả 
những gì lộn xộn nhất trong tâm trí lúc bấy giờ đều được chúng tôi nói với Thầy, gặp gì qua đầu 
là hỏi Thầy cái đó. Thầy cũng rất vui vẻ kể chuyện này chuyện nọ không  

thứ tự trước sau, sau trước và mỗi đọan đối thoại như thế xong Thầy trò đều vui cười sảng khoái.  

Cứ đi như thế một quãng xa , vừa đi vừa ngừng nghỉ với những mẩu truyện không đầu đuôi và 
rồi sau cùng chúng tôi mời Thầy vào một hàng ăn trưa để nghỉ chân và dùng bữa trưa.  

Vào hàng ăn , Thầy và chúng tôi lại tiếp tục trò truyện. Thầy kể cho nghe những ngày Thầy còn 
kẹt lại ở SG sau 30 tháng Tư. Thầy đã nhớ rất kỹ những chi tiết , những biến chuyển thời cuộc 
lúc đó, cả gia đình Thầy bị dồn vào một phòng phía dưới nhà. Và Thầy đã kể từng xoay trở để 
tìm đường ra đi : những tin tưởng vào Thần linh, những sự kiện đã hiển linh như thế nào mỗi khi 
Thầy cầu nguyện cho chuyến ra đi, những móc nối với quan hệ nước ngoài, cùng những khó 
khăn mà chế độ CS lúc bấy giờ đã tìm cách “ dìm “ hồ sơ xuất ngoại của Thầy ra sao. Thầy và 
chúng tôi truyện trò mãi đến gần 4 giờ chiều. Vì sợ Thầy ngồi lâu mệt nên tôi và bạn TườngVân, 
mặc dù đang say sưa nghe truyện cũng không dám giữ Thầy lâu thêm nữa.  

Trước khi chia tay, tôi trân trọng tặng Thầy bộ CD “ 70 năm Nhạc Tình ca VN “ của đài phát 
thanh SBS ở Úc do Hoài Nam thực hiện và một hộp Sâm Hoa kỳ đã cắt sẵn và nói “ Thưa Thầy 
một chút qùa kỷ niệm của học trò cũ xin kính biếu Thầy, CD Nhạc để Thầy nghe khi ngồi ăn 
sáng , ăn trưa hay lúc nào . . . . làm bếp ( Thầy và chúng tôi cùng cười vang vì Thầy bảo Thầy 
bây giờ cũng biết làm bếp ) và Sâm để Thầy bỏ túi ngậm khi đi đường hay lúc đứng chờ Metro “ 
. Thầy đã nhận một cách vui vẻ và ân cần . Sau cùng Thầy thổ lộ một điều thật cảm động, nhưng 
với một phong thái an nhiên tự tại :  

“ Tôi thú thực nhiều khi bây giờ tôi cũng cô đơn, vì nhà tôi, như các Chị đã biết lúc này không 
còn trí nhớ minh mẫn trò truyện như xưa nữa ! ! !” Nghe mà thật bùi ngùi. biết nói chi để chia sẻ 
với Thầy bây giờ ; Chúng tôi đành chia sẻ với Thầy trong sự im lặng mà thôi. . . . .  

Chúng tôi chia tay với Thầy , trong buổi chiều gió còn hơi lạnh, Thầy lại vui vẻ chỉ về hướng 
trước mặt khu phố vắng người :  

“ Bây giờ tôi lại đi bộ hướng này về nhà, đi chừng 30 phút “ . Chúng tôi hẹn Thầy, sang năm tụi 
em lại gặp Thầy nhé Thầy.  

Nhìn Thầy thong thả bước qua đường cho đến lúc không còn thấy bóng dáng Thầy, lúc đó 
TườngVân, tôi và nhà tôi , chúng tôi chia tay nhau để xuống Metro trờ về khách sạn.  

Đáng lẽ đến đây tôi có thể ngưng câu chuyện đi thăm Thầy GS Vũ Quốc Thúc trong chuyến ghé 
thăm nước Pháp của tôi vào mùa Xuân vừa qua ; Song, tôi xin được thêm vào nơi đây đôi lời 



cảm ơn anh HồHiệp và bạn Ls.ĐàoNgọcThụy, đã cho tôi món quà rất hiếm qúy là bộ CD “ 70 
năm nhạc Tình ca VN “ nên tôi đã có một món qùa tinh thần để tặng GS VũQuốcThúc;  

Và trên đường chuyến du lich miền Nam nước Pháp tiếp theo 12 ngày, trên xe Bus với ATNT 
Tours, tôi đã nghe bộ CD này suốt cuộc hành trình qua 4 nước suôi về miền Nam với một say mê 
khó tả : khi xe Bus chạy trên đường xa lộ Âu châu, thì cũng là lúc tôi được nghe những lời dẫn 
giải ru hồn của HoàiNam đưa vào từng bản nhạc xa xưa đầy kỷ niệm, được cất lên với những 
tiếng hát thân quen, man mác niềm vui nỗi nhớ .  

Tất cả đã cho tôi một hành trình viễn du vô cùng qúy giá và trọn vẹn niềm vui cho một mùa 
Xuân . . . . .  

Viết sau chuyến du lịch Âuchâu mùa Xuân 2012  

hoàngthịchâuqui 

 Tháng 5 Năm2012  

   



 
 

 
 



 


