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Cố Ái Hữu Nguyễn Đức Chí
AH Trần Trung Trực
Sáng nay, sau lễ Thanksgiving, tôi
thức giấc và ra ngoài check Email, thì
nhận được Email của anh Khương Hùng
Chấn, K1KSCC, ở Houston, TX, thông
báo anh Chí đã ra đi thật thanh thản hồi
5:15 PM ngày lễ Thanksgiving 2017, bên
vợ hiền và 2 con. Tôi chưa kịp thông báo
cho các bạn khác thì nhận được tin trên
qua Email của anh Mai Thanh Toàn,
K1KSCC, ở Việt Nam. Rồi, khoảng 6 giờ
sáng anh Trịnh Hữu Dục, K3KSCC, text
cho tôi biết tin trên. Sau cùng là Thầy
Bửu Đôn Email thông báo tin anh Chí đã
ra đi thật nhẹ nhàng bên vợ con.
Tuy rằng, chúng ta, tất cả bùi ngùi
phải xa AH Chí, một con người có ý chí
sắt đá, nhưng chúng ta cám ơn Tạo Hóa
đã cho anh ra đi thật nhẹ nhàng, một ước
mơ của tôi và các bạn đều mong như vậy.
Cách đây khoảng 20 năm, anh có
tiếp xúc với tôi và mời tôi tham gia Lá
Thư AHCC. Tôi và anh thường xuyên
Email qua lại. Nhưng chẳng thấy anh
giao cho tôi làm việc gì.
Anh đã đảm trách Lá Thư AHCC
thật lâu dài, tôi cứ tưởng cứ tiếp tục êm
xuôi như vậy cho đến ngày nào anh về
Trời. Đùng một cái, anh bị bệnh và anh
Duật tiếp nối, anh Ái Văn, anh Luân, anh
Thông và tôi tiếp theo. Tuy bị bệnh hiểm
nghèo, nhưng ý chí của anh thật mãnh
liệt, anh ăn chay, tập thiền, tập vẫy tay,
vv.. và đã kháng chế được căn bệnh một
thời gian dài, khoảng gần 8 năm.

Sau khi học xong master ở Mỹ, anh
về Việt Nam và dạy chúng tôi năm cuối
cùng, niên học 1966-67, về Sức Chịu
Đựng Vật Liệu. Anh dạy những trường
hợp đặc biệt về vật liệu.

Cố AH Nguyễn Đức Chí và cố AH Nguyễn Văn
Bảnh chụp bữa tiệc tại Washington năm 2011

Nhìn hình anh, tôi nhận thấy anh
thật tài tử. Tóc thật nhiều, bạc trắng,
chẳng cần chải chuốt. Anh đã đến Austin,
Texas nhiều lần thăm viếng chúng tôi.
Trong khi nói chuyện ăn uống, anh đã nói
chuyện đủ đề tài như thiền, như dùng dầu
khuynh điệp nhỏ vào kem khi đánh răng,
vv.. Bây giờ anh vĩnh viễn ra đi, mang
theo những câu chuyện vui và kinh
nghiệm mà anh từng trải. Tôi nhớ gần
đây, năm ngoái, anh Email cho chúng tôi
bài “Thực Tế Ảo”. Đọc bài này, tôi phục
anh đã theo dõi thời sự hàng ngày.
Anh Chí ơi, anh đã ra đi thật thanh
thản, tôi cũng mong được như vậy anh ạ.
Xin anh giúp chúng tôi giữ Lá Thư AHCC
như anh làm trước đây, mỗi ngày khá
hơn, súc tích hơn và trường tồn như ước
vọng của toàn AHCC.
Tạm vĩnh biệt anh.

