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Nửa Đời Người 1956 – 1975
Phần 2: Du học Montréal,Canada
AH Đồng Sĩ Khiêm
Thân tặng ba người bạn thân đã từng ở chung apartment với tôi ở Montréal, về nước phục
vụ sau khi học xong, và rồi sau biến cố 30/4/1975 người trước kẻ sau lần lượt qua Canada
và USA.
Lụi hụi rồi cũng đến ngày lên đường
vào tháng Tám 1959. Chúng tôi được
mời vào văn phòng của Chính Phủ
Canada ở trong khuôn viên của Ủy Hội
Quốc Tế góc đường Lý Thái Tổ và Hùng
Vương. Ở đó tôi được gặp 19 sinh viên
(trong đó có 1 chị) được chọn theo học tại
Canada theo Chương Trình Colombo.
Chúng tôi được nghe thuyết trình về đời
sống ở Canada và đặc biệt là ở tiểu bang
Québec là nơi chúng tôi sẽ đến học1. Hình
như chúng tôi nhận được giấy máy bay,
nhưng không nhớ là có nhận được tiền túi
(pocket money) hay không. Riêng tôi
trước khi đi thì chính phủ cho phép đổi
đem theo US$30(??) một số tiền khá lớn
theo thời giá. Tôi lại chạy ra khu bán đồ
cũ, Dân Sinh, mua 1 áo bành tô (manteau)
và vài món áo quần lạnh.
Tôi ra phi trường Tân Sơn Nhứt với
thân nhân, không có em nào theo khóc
hết!, trong lòng vẫn hồi hộp vì vẫn sợ là
CP đổi ý và gọi về nhiệm sở! May thay,
mọi chuyện xong suốt và 20 anh chị em
chúng tôi vào thân máy bay của hãng
Cathay Pacific. Thế rồi, máy bay từ từ ra
phi đạo rồi lấy trớn leo lên trời xanh, trời
1

Khi đến Ottawa, thủ đô của Canada mới biết là 10 sinh viên sẽ
theo học ở trường Polytechnique thuộc đại học Montréal ở
Montréal; và 9 sinh viên về thành phố Québec theo học các
ngành ở đại Học Laval, và 1 sinh viên lên miền Bắc của Québec
để theo học môn thũy lâm.

quang mây tạnh. Tuy nhiên trong phi cơ
lại có mưa vì chị đồng hành khi máy bay
cất cánh thì chị òa lên khóc một cách
ngon lành ! Khóc một lát thì hết khóc và
cũng chả có ai dỗ dành chị hết, kể cả các
chiêu đãi viên hàng không. Máy bay đáp
xuống phi trường Hồng Kông và anh em
chúng tôi cứ hai người một phòng ngủ tại
Khách Sạn Peninsula, oai ra phết vì khánh
sạn này thuộc hạng 5 sao, trong lúc đó
anh em sinh viên chúng tôi thì lại nghèo
mạt rệp làm gì có tiền trả tiền phòng nếu
không có CP Canada trả dùm. Thời buổi
đó Hồng Kông vẫn còn xe kéo nên anh
bạn cùng phòng rủ tôi đi một cuốc cho
biết mùi đời. Chúng tôi dân quê mới ra
tỉnh nên không có đứa nào dám đi dạo
phố kiếm ăn đồ ăn Tầu hết! Tờ mờ sáng
hôm sau thì chúng tôi lại được chở ra phi
trường và đáp chuyến bay Cathay
Pacific/Air Canada đi Vancouver. Thời đó
làm gì có máy bay phản lực! chúng tôi
được vận chuyển với DC6 hay là DC8 gì
đó vì máy bay phải xuyên qua Thái Bình
Dương trực chỉ phi cảng Vancouver, vào
Canada về phía Tây.
Vì bay ngược với mặt trời nên chỉ một
chốc là trời tối và chúng tôi được dọn ăn
buổi tối với muỗng nĩa bằng bạc đàng
hoàng. Ăn xong trời tối thì lại đi ngủ, vì
tuổi trẻ nên giấc ngủ đến một cách dễ
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dàng đến nỗi mỗi đứa được tặng một thẻ
Vượt Tuyến2 mà sáng hôm sau thức dậy
mới thấy (Date Change Line). Đến gần
trưa thì máy bay mới hạ cánh xuống phi
trường Vancouver của tiểu bang British
Columbia, Canada. Thủ tục nhập cảnh
quá dễ dàng và tụi tôi đi qua Thuế Quan
không ai thèm hỏi, chắc là vì họ biết
chúng tôi là sinh viên nghèo mới đến, chả
có gì đem theo đồ quốc cấm. Chúng tôi
được một bà đại diện cho chính phủ
Canada tên Jane lo về sinh viên du học ra
đón. Bà ta mời chúng tôi đi ăn trưa, menu
là mỗi đứa nửa con gà quay thơm lựng,
nhưng ăn không nổi vì quá mệt, bị jet lag
và nói cho ngay, hơi nhà quê nên bị say
sóng!
Café au lait. Ở VN chúng ta quen gọi
cà phê đen, cà phê sữa qua Vancouver thì
chúng tôi cũng quen gọi như vậy chỉ dịch
ra tiếng Anh: coffee w/milk! Cô hầu bàn
bèn đem ra 1 tách cà phê đen nóng và 1 ly
sữa. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi bà Jane tại sao
tụi tui không gọi milk với cà phê mà nhà
hàng lại đem sữa ra? Bà Jane nói bởi các
anh gọi coffee w/milk nên nhà hàng mới
đem coffee và sữa tươi ra vì ở đây khi gọi
coffee là tự động nhà hàng đem coffee
đen nóng ra, còn ngoài ra sữa đặc là
cream và đường có sẵn tại bàn tha hồ mà
dùng. À thì ra là vậy, ở VN chúng ta chịu
ảnh hưởng Pháp nên gọi café au lait, qua
Bắc Mỹ chỉ cần gọi coffee là đủ vì cream
và đường có sẳn tại bàn3. Tụi tôi tiếc bỏ
sữa tươi nên uống cho hết và kết quả của
tối đó như thế nào các bạn cũng đoán
được. Ông Tào Tháo hỏi thăm những bạn
uống sữa tươi mà không cho thêm đường!
2

Đường đổi ngày.Thời kỳ đó chuyện vượt đường đỗi ngày là
chuyện hiếm có.
3
Đó là thời 1950-60 bây giờ thì muôn cream và sugar phải hỏi
nếu đi ăn ở các nơi fast food, nếu là Sam’s, Starbuck thì tự do có
nơi để đủ loại cream và đường (ngà, trắng, hóa học v.v.)
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Sau bửa ăn trưa chúng tôi lại đáp máy
bay đi Ottawa. Vì đến nhằm ngày thứ Bẩy
nên chúng tôi được nghỉ ngơi hai ngày lấy
lại sức!. Lại thêm một sự khác biệt của
Bắc Mỹ với đời sống cuối tuần ở VN.
Thứ Bảy và Chúa Nhật nơi khu chúng tôi
nghỉ thì đường phố vắng teo chỉ thấy xe
chạy còn người đi bộ dạo phố tuyệt nhiên
không thấy! Chó mèo cũng không luôn!
Thì ra cuối tuần người dân Ottawa đi
chơi, nơi các công viên còn đi mua sắm
thì ở khu thương mại không nằm gần khu
gia cư, vì mấy tên “nhà quê” ở VN qua cứ
tưởng là khách sạn nằm ở khu thị tứ với
người ra vô đi lui đi tới vô cùng đông đảo.
Sáng thứ Hai thì chúng tôi gặp ông
Robert, người manager lo về chương trình
học sinh du học. Chúng tôi khi đó mới
biết là sẽ có 9 nam sinh và 1 nữ sinh ghi
học tại Montréal và 10 nam sinh về thủ đô
Québec trong đó có 1 anh phải lên học
miền Bắc của Québec, Sainte Anne De La
Pocatière vì anh ta ghi học Nông Lâm.
Mặc dầu tỉnh Québec nói tiếng Pháp
nhưng đó là loại tiếng Pháp của thế kỷ thứ
15 hay 16 và với giọng của miền Bretagne
nên rất khó nghe, đại khái cũng như
chúng ta nghe giọng Nghệ An hoặc
Quảng Ngãi. Mỗi đứa chúng tôi sẽ lãnh
học bổng dùng ăn ở CAD4$130 còn chị
bạn thì được CAD$150 vì còn cần tiền
son phấn!5. Sau đó chúng tôi chia tay và
nhóm 10 người trong đó có tôi đi xe lửa
về Montréal. Đến ga thì có đại diện các
anh qua các năm trước ra đón và đưa về
khu học xá hiện đang trống vì học sinh
nghỉ hè, còn chị bạn thì về khu cư xá nữ
sinh.
Montréal
4
5

Lúc đó 1 CAD đổi ra được trên dưới UAD1.10!
Ai nói là Nam Nử bình quyền?!
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(Cờ thành phố Montréal, biểu tượng
(logo) và Coat of arms)
Bài này không có ý viết về Thành Phố
Montréal. Ở thời đại computer này ai
muốn biết về TP này chỉ cần vào Google,
đánh chử Montréal là có hàng trăm trang
nói về TP này, hay hơn nữa đi du lịch một
chuyến cho biết. Chỉ cần nói là dân số gốc
Việt của TP này lúc đó có khoảng 13
người trong đó có 2 chị do dòng Mẹ đem
qua làm việc ở bệnh viện và 1 chị lấy
chồng Canadian (trắng). 10 anh đều qua
TP này với học bổng của chính phủ
Canada. Thế là dân số gốc Việt tăng gấp
đôi, 19 nam và 4 nữ! Sau này trong thời
kỳ 1963 – 1970 (??) số sinh viên du học
phần lớn là tự túc tăng rất nhanh; nhưng
đó là chuyện về sau, chỉ nói qua một chút
để biết mà thôi.
Cư Xá sinh viên.
Tôi trong khi đi học trường Công
Chánh có ở cư xá Minh Mạng hơn 1 năm.
6 người 1 phòng, giường gỗ không
nệm/chiếu, không trần chống nóng, nên
mùa hè cái nóng của mái lợp fibro-ciment
dội xuống giường gỗ làm cho gỗ nóng
kinh hồn, khó lòng mà đặt lưng xuống
ngủ trưa vậy mà riết cũng quen và chịu
thôi! Ở cư xá sinh viên đại học Montréal
là như đang ở nhà lá bây giờ nhảy vô ở
khách sạn 5 sao! Mỗi sinh viên có phòng
riêng, có giường nệm, máy lạnh/sưởi ấm
và bàn học. Tắm thì có phòng tắm chung
cho mỗi tầng lầu. Ăn thì có cafeteria, chỉ
có cái tội là vì đại học này của người
Thiên Chúa Giáo La Mã6 nên thứ Sáu mỗi
tuần là phải ăn cá hoặc đậu lentil. Cá thì
6

Danh từ mới học khi qua Bắc Mỹ vì có nhiếu đạo Thiên Chúa
như Chính Thống Giáo gốc Hy Lạp), Thiên Chúa Giáo Vatican, Cơ
Đốc Giáo v.v.
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nấu theo kiểu Canadian tanh ăn không
được (các bạn từng ăn cơm tại Camp
Pendleton CA chắc cũng có dịp nếm mùi
tanh này rồi) còn đậu lentil thì chào thua!
Trong thời gian tạm trú này, các anh qua
trước đã chỉ dẫn cho chúng tôi cách dùng
xe buýt, đi chợ mua đồ ăn và lẽ tất nhiên
mời đi ăn ra mặt ở một tiệm Tầu dưới
phố. Tưởng cũng nên nói là người Tầu ở
Montréal nói tiếng Anh dở, chỉ thấy có
làm hai nghề; mở quán ăn và giặt áo quần
bằng tay. Vào thời đó, máy giặt chỉ dùng
giặt áo quần thường mặc, còn đồ lót của
phụ nử thì phải giặt tay, không thì máy
giặt sẽ làm rách hết. Rứa là người Tầu
không nghề có mối để kiếm ăn. Cũng vì
vậy mà người Canadiens rất lấy làm lạ khi
thấy chúng tôi nói tiếng Pháp giọng Pháp
(có lai Việt chút ít!). Các anh còn mách
nước muốn mua bàn ghế cũ thì xuống phố
Do Thái và cho biết số xe buýt phải đi.
Các anh cũng cho biết luôn là chỉ có chợ
Do Thái mới bán gà vịt sống chỉ làm sạch
lông, khi người mua chỉ cho biết con gà
vịt nào muốn mua.
Gần đến ngày tựu trường tháng Chín
(September) nên chúng tôi phải trả phòng
đi thuê phòng ở ngoài khuôn viên đại học.
Tôi cùng anh bạn mới quen rủ nhau đi
thuê apartment. Dọc theo đường dưới
chân đồi khu đại học có rất nhiều
apartments cho thuê nên không khó tìm
chỗ cho thuê. Cái khó là liên lạc với chủ
cho thuê. Đến building có bảng cho thuê,
bấm chuông thì nghe tiếng chuông trả lời,
nhưng không thấy ai ra đón và cũng
không biết đó là chuông báo hiệu cửa mở
khóa cứ vào; nếu vào cũng không biết đi
ngã nào, phòng nào để gặp chủ nhân! Sau
khi đi thử vài buildings và cùng gặp kiểu
chuông trả lời mà không có người, tôi
mới đánh liều bấm chuông liên hồi rồi
đứng đợi thì quả nhiên có người ra cằn
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nhằn ‘tụi bây muốn gì mà tao bấm chuông
trả lời không thấy tụi bây vô mà cứ bấm
chuông lia lịa vậy!’. Tôi mới dùng tiếng
Pháp giải thích là sinh viên đi thuê phòng
lần đầu và không biết chủ nhân ở phòng
nào nên mới làm như vậy. Ông chủ
building7 thấy tụi tôi nói tiếng Pháp trôi
chảy mới dịu giọng hỏi tụi bay sinh viên
mà có tiền trả tiền phòng không? Tụi tôi
nói là có, vì là sinh viên học bổng của
chính phủ Canada. Ông ta đòi trưng bằng
chứng, vậy là chúng tôi xin dùng điện
thoại của ông gọi longue distance à
charges renverseés, điện thoại do người
nhận trả tiền (vì Ông Robert trong phần
giải thích có cho phép chúng tôi dùng
cách này khi cần thiết). Tôi giải thích cho
ông Robert lý do cuộc điện đàm và đưa
máy cho ông nói chuyện với người quản
lý. Rứa là hai đứa chúng tôi thuê được
phòng loại 1 phòng ngủ 1 phòng khách và
có bếp với phòng tắm, rẻ tiền, một nửa
dưới đất, nửa trên mặt đất với cửa sổ duy
nhất ngó ra đường xe vào garage. Có nhà
rồi chúng tôi mới xuống phố Do Thái mua
cho mỗi người 1 giường nệm cũ, 1 bàn
học cũ với ghế và tiệm sẽ giao hàng ngày
hôm sau. Tiếp theo phố Do Thái là phố
Tầu, tiệm chạp phô mua 1 bao gạo (chỉ có
1 thứ gạo duy nhứt mà thôi, đành vậy);
chén dĩa, muỗng đũa, 1 chai xì dầu vì
không có nước mắm và 1 xâu lạp xưởng.
Kế đến là Sears mua drap mền điện8, song
chảo9. Ngày hôm sau bàn ghế được giao
tại nhà, vậy là hai anh em chúng tôi an cư
nên ăn mừng bằng một bửa ăn gọi là
“thịnh soạn’ gồm có trứng gà luộc chấm
xì dầu và lạp xưởng nướng. Tôi nhờ lúc
7

Sau đó mới biết là ông ta chỉ quản lý phòng cho thuê mà thôi,
còn chủ nhân gốc Do Thái, không ở đó.
8
Vì không biết nên mua mền điện. Thật ra khi mùa Đông đến thì
apartment chạy lò sưởi lên đến 90oF (cở 33oC nóng như SGN)
chúng tôi ngủ phải hé cửa sổ cho bớt nóng mới chịu được.
9
Vào thời kỳ đó ,1959, chưa có nồi cơm điện tự động nên phải
nấu cơm bằng son có nắp.
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nhỏ có đi hướng đạo nên có học nấu cơm
và trong thời kỳ tản cư 1946 về làng tập
nấu cơm với lá khô và rơm, nên chi tôi trổ
tài nấu cơm không khê, không sống và
không nhão!

Chổ chúng tôi cư ngụ lúc đi học số 2711
Maplewood Ave. hình chụp năm 2015 tức là 56
năm sau

Chuyện buồn cười:
1- Có bửa sau khi ăn uống no nê, tôi ra
đúng gần cửa sổ duy nhứt vuốt bụng, thế
là 10 phút sau ông quản lý apartment gõ
cửa nói là có bà già ở trước mặt gọi điện
thoại cằn nhằn ‘có thằng chinois (tụi nó
không biết Việt Nam!!) đứng vỗ bụng khó
coi’. Ông quản lý nói tụi bay làm ơn cho
tao, có vuốt hay vỗ bụng thì kéo màn lại,
kẻo mụ già xoi mói khó chịu này làm
phiền tao.
2- Anh bạn có bữa thèm ăn cật heo,
nên hai đứa kéo nhau (you guesses it
right) xuống chợ Do Thái mua cật heo10.
Tụi nó hỏi có phải mua cho mèo ăn phải
không? Tụi tôi gật đầu nói thầm trong
bụng “mèo 2 chân còn chưa có, làm chi
có mèo 4 chân!?” Đem về hai anh em
không ai biết làm sạch trái cật nên hôi ăn
không nổi, tìm mèo 4 chân không có, nên
đành cho ra thùng rác!
10

Vào lúc đó 1959, tụi Canadiens phần lớn chỉ ăn thịt còn lòng
mề v.v. dùng cho chó mèo ăn mà thôi!
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Về sau vào năm kế tiếp, tụi tôi trở nên
lão làng nên kỳ này thuê 1 apartment 2
phòng ngủ, mỗi phòng cho một đứa và
nhân tiện mời thêm 1 anh BS11 mới qua
học làm Vaccin BCG tại Đại Học
Montréal. Anh BS này chịu chơi và rất
bình dân, kể chuyện tiếu lâm số dách và
anh nấu ăn rất giỏi nên chúng tôi tôn anh
lên làm sư phụ chuyên nấu bếp12. Anh ở
phòng khách và vì “giầu” hơn tụi tui nên
mua được 1 TV đen trắng (chưa có TV
màu) cứ mỗi cuối tuần anh em tụ tập lại
coi show Đô Vật.
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đạc. Tuy nhiên, sau vài tháng thì tôi bắt
kịp việc xử dụng máy móc trong phòng
Thí Nghiệm.

An cư xong, phải lo học hành.
Lụi hụi gần tới ngày nhập học 21
Septembre 1959. Tôi đến văn phòng ghi
tên nhập học năm thứ Tư tại trường
Polytechnique de Montréal thuộc Đại Học
Montréal. Trường có chế độ học 5 năm,
tôi đã học ở trường Công Chánh 3 năm
nên xin ghi vào năm thứ Tư và xin miễn
hai môn đã học rồi đó là Resistance des
Materiaux (Sức Chịu Đựng Vật Liệu) và
Mecanique des Sols ( Cơ Học Địa Chất)
nhưng xin lấy thêm hai môn: Béton
Précontraint (Bê Tông Tiền Áp) và
Alimentation en Eau Potable (Water
Supply, Cung Cấp Nước Uống)13. Hai
môn này coi là ngoài chương trình và
không tính vào điểm cuối năm. Kể ra học
không khó đối với sức học của dân trường
Công Chánh VN, tuy nhiên tôi bị lọng
cọng lúc đầu, khi đi xử dụng máy móc ở
phòng Thí Nghiệm Điện và Vật Liệu vì ở
VN như đã nói qua, việc học chỉ có tính
cách từ chương, không có phòng thí
nghiệm14, ngoài chuyện nhắm máy đo
11

Năm nay 2017 anh ấy 94 tuỗi vẫn còn khỏe mạnh và sống ở
NJ.
12
Theo danh từ VC là “anh nuôi”
13
Môn tủ tôi cần học vì khi về VN sẽ làm việc với Sài Gòn Thũy
Cục
14
Bây giờ thì có rồi

Tuyết, tuyết, tuyết!
Hình như hai ngày trước Giáng Sinh
thì trời đổ tuyết! Đối với dân VN thì tuyết
chỉ thấy khi đi coi Cinê mà thôi. Bây giờ
là tuyết thật, nên tôi mừng húm vội vàng
chạy ra sân coi tuyết rơi, rồi hứng tuyết
đầy ly đem vào nhà uống bia! Đã quá nên
quên lững là tuyết đầu mùa cũng như mưa
đầu mùa, còn dơ bẩn. Từ đó cho tới hết
tháng Ba là tuyết rơi liên miên; có lần
tuyết rơi đọng vào cành cây và dây điện,
tuyết trong như thủy tinh rất đẹp nhưng
sức nặng cũng làm cành cây gẫy và đứt
dây điện! Bây giờ mới thấy tuyết chỉ đẹp
khi rơi ở đồng trống, còn rơi trong đường
phố thì bị sở Công Chánh rải muối tuyết
tan và hòa lẫn với bùn đen rất dơ. Ai vô
phúc bị xe chạy ngang lọt ổ gà bắn tuyết
bùn lên mặt và áo quần thì chỉ biết cười
mếu về nhà thay và vất áo quần dính bùn!
Sống vài tháng với tuyết tôi mới tìm ra
chân lý là ngày nào tuyết rơi mà mây mù
mịt trời là ngày đó tương đối trời ấm15,
15

Lý do là mây hoạt động như 1 cái mền giử hơi nóng lại. Khi
không có mây thì hơi nóng vì nhẹ nên bốc thoát đi và nhường
chổ cho khí lạnh tương đối nặng tràn xuống khu vực làm cho khu
vực này lạnh thêm! Sau này vào năm 1995 khi qua lại gặp tuyết
cũng trời mây mù nhưng vẫn cãm thấy lạnh nhức xương vì tuỗi
lớn rồi.
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còn ngày nào mà trời nắng không mây, thì
lạnh điếc con ráy. Ra

TRANG 67

đó, nhưng tôi không muốn kể ra đây để
khỏi mang tiếng ‘câu giờ’ nói chuyện ít
ăn nhập với mục đích của bài này. Thiết
cần phải nói là chúng tôi có tổ chức 1
buổi nói chuyện giới thiệu Việt Nam với
Hội Sinh Viên Canada.

Trường Polytechnique, ảnh chụp mặt tiền vào
năm 2015, 56 năm sau ngày nhập học. Phần
trước là khuôn viên DH Montréal, phần sau là
tổng thể trường Polytechnique.

đường phải đeo bao che hai lỗ tai nếu
không muốn nó bị gảy vì đông lạnh, lạnh
đến nỗi nước mũi mới chảy ra thì đông
cứng lại liền! Chưa hết khổ nạn vì tuyết
cho tụi lính mới qua Canada là tụi tôi.
Trường nằm trên đồi, cafeteria nằm lưng
chừng đồi và buổi trưa khi đi bộ từ trường
xuống cafeteria ăn trưa phải đi 1 đường
mòn16 mà tụi “canađiên” khi đi thì trượt
dốc như đi trượt tuyết, tụi nó trượt riết
nên mặt tuyết cứng lại thành nước đá và
tụi tôi khi đi qua chỗ này phải cẩn thận
gần như bò, nếu không muốn bị trượt té
bể đầu gẫy răng!
Hè về, Hè về.
Rứa là một năm học đã qua và Hè đến.
Hè ở Montréal cũng nóng và ẩm không
thua chi SGN. Tôi xin được việc với ông
thầy dạy Cơ Học Địa Chất. Ông này là
Kỹ sư Pháp xuất thân ở Ponts et
Chaussées hay Arts & Métiers chi đó. Tôi
cũng không nhớ, ông ta giao cho tôi
nghiên cứu cái chi về địa chất, chỉ biết cứ
mỗi hai tuần có cái check trên một trăm
CAD là vui rồi. Hè thì đi chơi nơi đây nơi
16

Bi chừ thì có thang máy cuốn rồi.

Oratoire St Joseph, địa danh nổi tiếng của TP
Montréal đặc biệt cho những người theo đạo.

Học xong và về nước.
Năm thứ Năm là năm cuối của trường.
Trong các môn học chuyên môn có môn
mà tôi về sau thấy rất hửu ích đó là môn
Thermodynamique và HVAC (Heating
Ventilation and Air Conditioning) nhờ đó
mà khi điều khiển nhà máy nước Thủ Đức
tôi có đầy đủ khả năng để hiểu và vận
hành máy móc, nhứt là hai cái máy lạnh
khổng lồ cỡ 150 Tons mỗi máy. Dự án ra
trường tôi lấy là tìm hệ số phân phối
Moment trong phương pháp Hardy Cross
của một đà bêtông có chiều cao khác nhau
theo hình cong một ellipse. Thời đó máy
tính còn ở giai đoạn phôi thai, tôi chỉ có 1
máy cộng/nhân chạy sọc sạch ồn và chậm
như rùa. Ngày này qua ngày nọ, máy chạy
sọc sạch làm rộn lỗ tai của nhiều bạn khác
làm dự án trong phòng. Rốt cuộc mọi
chuyện cũng qua khỏi và tôi hoàn tất dự
án. Lẽ tất nhiên, tôi cũng phải qua các kỳ
thi viết và vấn đáp để khảo sát sự hiểu
biết và thấm nhuần các môn học. Đến
ngày 19 Mai thì một bạn cùng khóa người
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Canadien tới bắt tay chúc mừng tôi. Hắn
nói hắn cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc
thua tôi. Khi đó tôi mới biết là tôi đậu
đầu. Kể ra cũng hay về tinh thần công
bằng của ban Giám Đốc trường vì họ có
thể, vì thể diện cho anh ấy điểm chi chi đó
để anh ta mang danh dự cho sinh viên
canadiens da trắng. Ngày 21 Mai 1961 tôi
nhận được bằng Bachelor of Science với
ghi nhận: Magna Cum Laude và bằng
Ingénieux en Génie Civil với giải thưởng
cũa Cty Underwater Explaration Works.
Sau khi nhận bằng và giải thưởng xong
thì ông Khoa trưởng kéo tôi lại hỏi: “anh
có thể ở lại giúp trường dạy các sinh viên
mới không?” tôi trả lời “cám ơn thịnh tình
của ông Khoa trưởng nhưng Chính Phủ
VN gởi tôi qua đây học kỹ thuật tân tiến
để về phục vụ nên không nghĩ đến chuyện
ở lại vì vi phạm lời hứa khi nhận học
bổng ra đi”; tuy nhiên vì ông đã có lòng
tốt thì xin nhờ ông liên lạc với Tòa Hành
Chánh thành phố Montréal cho phép tôi
được đến tập sự ở đó về ngành sản xuất
và cung cấp nước. Vài tuần sau thì ông
khoa trưởng bảo tôi xuống gặp Giám Đốc
Water Department làm giấy làm việc.
Thật là quá sức mong đợi của tôi vì không
những họ cho tôi đến tập sự mà còn trả
lương cho tôi tuy không phải là lương kỹ
sư mà là lương của một kiễm soát viên
(inspector). Tôi nợ ơn ông Khoa trưởng
và thành phố Montréal, một món nợ
không thể trả được ngay, cho đến bây giờ
năm 2017 tức là 56 năm sau! Họa chăng
là tôi trúng số độc đắc mới trả nợ này
được. Hệ thống cung cấp nước của thành
phố Montréal với nhà máy lọc nước
khổng lồ có khả năng cung cấp nước cho
2.5 triệu dân và đây là dân số dự trù của
SGN vào năm 1960.
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Adieu17 Montréal.
Cuối năm 1961 tôi xin nghỉ việc TP
Montréal Cơ quan Cấp Phát Nước, cám
ơn các chefs và chuẩn bị rời Canada. Đầu
tháng Giêng 1962, tôi rời Montréal và về
SGN cùng với hai bạn khác về từ Québec
sau khi ghé chơi Tokyo ba ngày. Tưởng
cũng nên nói qua là không khí Tokyo ô
nhiễm, dân Tokyo đều mang mặt nạ bịt
mũi miệng. Chúng tôi không có mặt nạ
nên chiều về ngoáy lỗ mũi với bông gòn.
Xin xem tiếp Phần III: Phục vụ Sài Gòn
Thủy Cục cho đến ngày tan hàng
30/4/1975

Kính Chúc toàn thể quí Thầy, quí AHCC
Tiền Bối, quí AH cùng TH Công Chánh
Năm Mới dồi dào Sức Khỏe, An Khang
và Thịnh Vượng

17

Lúc đó tôi không nghỉ rằng có ngày mình sẽ trở về thăm
trường củ. Vậy mà vì thời cuộc xui đẩy tui lại có dịp về Montréal
và thăm trường củ hai lần vào các năm 1985 và 2015.

