
Lời cám ơn chân tình của Yên Sơn, gặp cô thầy Nguyễn Thanh Liêm. 
 

 
* Sau buổi hội ngộ 4 ngày thì GS Liêm ra đi vĩnh viễn. Dưới đây là một phần bài bút về chuyến viếng 

thăm Orange County, California vừa qua, gửi đến tất cả bằng hữu như lời cám ơn chân tình của thi 

sĩ Yên Sơn (Houston, TX). 
 
...Từ giã anh chị Vũ Ngọc Thạch, từ giã tân Linh Mục Dòng Tên Vũ Ngọc Dzao, từ giã Thánh đường Đại học 
Loyola Marymount, Los Angeles... chúng tôi vội vã đến cái hẹn 1g chiều ở nhà hàng Hồng Ân trên đường 
Westminster để hội ngộ với một số anh chị em văn nghệ sĩ quen biết đã nhiều năm, do bạn văn Trần Việt Hải và 
Khiếu Như Long tổ chức. 
 
1:30 trưa tới nơi đã thấy một nhóm đang chụp hình, cười đùa rôm rả. Thấy có vợ chồng Giáo sư Nguyễn Thanh 
Liêm, tôi cảm động đến chào Thầy. Đây là lần thứ hai tôi gặp Thầy (lần đầu gặp Thầy trong Hội Ngộ Liên 
Trường Trung Học Quảng Ngãi ở Washington DC 2013). So với lần trước, Thầy trông có vẻ gầy ốm và dĩ nhiên 
già hơn nhiều. Với sức khoẻ như vậy mà Thầy Cô cũng có mặt vui vẻ với anh chị em thật là đáng trân trọng. 
Trong suốt buổi gặp gỡ, Thầy chỉ ngồi cười nhiều và vỗ tay tán thưởng cùng với mọi người. Theo đề nghị của 
Việt Hải, tôi đặc biệt hát tặng Thầy một câu Vọng cổ của 6 câu “Đêm Mộng Hồ Tây”. Câu này không có gì đặc 
biệt chỉ là nhớ đâu hát đó cho vui chứ đâu có ai ngờ đó là câu vọng cổ cuối cùng Thầy nghe được trước khi giã 
biệt cõi đời! 
 
 
Viết đến đây bỗng dưng xúc động, ngồi một phút lặng yên tưởng nhớ đến Thầy. Dạ thưa Thầy, dù em không có 
may mắn được học với Thầy, nhưng tiếng thơm của Thầy được sách vở và người đời truyền tụng khắp cả Miền 
Nam Việt Nam; trong nhiều thập niên Thầy đã dày công đóng góp cho một nền giáo dục của VNCH vô cùng tốt 
đẹp đầy nhân bản và khai phóng. Em cảm tạ tình nghĩa của Thầy đối với lũ hậu bối chúng em; cảm tạ Thầy đã 
không ngại nắng gió hôm nay đến chung vui với tụi em trong bầu không khí thân tình. Và em cũng không ngờ, 
em vô tình hát tặng Thầy Cô bản Thư Tình Cuối Mùa Thu của Phan Huỳnh Điểu khi khi nhớ lại bức tranh Cô 
dìu Thầy ra xe về trong chiều ly biệt, “...Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã 
yên ngày thác lũ. Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em. Chỉ 
còn anh và em cùng tình yêu ở lại...” 
  
Khi chúng tôi tới nhà hàng, ngoài Thầy Cô Nguyễn Thanh Liêm, thấy có khoảng mười mấy anh chị em, hầu hết 
đã quen biết như: Khiếu Như Long, Trần Việt Hải, Nhược Thu, Cò Tuấn và hai cô nương, chị Hồng Vũ Lan 
Nhi lúc nào cũng tươi vui, chị Bích Huyền vẫn còn khá nhiều nét yêu kiều, Dương Viết Điền, Trịnh Thanh 
Thuỷ, Quỳnh Hương; bạn quen nhưng mới gặp lần đầu: anh Trần Mạnh Chi, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, chị Gina 
Nga (phu nhân NS Lê Trọng Nguyễn), nha sĩ Kim Loan, anh chị Hiếu, Huỳnh Anh, Băng Tâm, phó nhòm vô 
cùng dễ thương Nguyễn Thiều Minh, nhạc sĩ keyboard thiên tài David Tòng, anh Thiên Đức... rồi từ từ thêm 
nhiều người khác đến gồm có anh Đào Ngọc Nhuận, ông bạn hai quần Đồng Văn... Nếu thiếu ai cho tôi xin lỗi 
nha. 
  
Dù là bạn cũ, bạn mới chúng tôi cũng rất trân trọng tình nghĩa bạn bè. Một lần nữa, xin cùng với các bạn, đốt 
nén hương lòng tưởng niệm đến Thầy Nguyễn Thanh Liêm, chúc Cô Phương nhiều nghị lực để phấn đấu trong 
những tháng năm cô đơn sắp tới; xin chân thành cảm tạ Bạn Khiếu Như Long, bạn Việt Hải, không có hai bạn 
chắc chắn chúng ta không có buổi hội ngộ thân thương và mang nhiều kỷ niệm này. 
 
Yên Sơn 
Kingwood, 25/8/2016. 
 

 
  



  
  

 
 
 

 
 



 
 
 

 



 

 


