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Được hung tin Sempai Nguyễn Quý Tế đã qua đời hưởng thọ khoãng 73 tuổi tinh thần tôi bàng hoàng nhưng vẫn
cố gắng định tâm vội vã viết vài hàng tưởng niệm một người bạn và sempai cùng trường đại học đáng thương
kính.
Sempai Tề sinh ra từ một gia đình giàu có. Ba mẹ anh là chủ hãng dệt di cư từ Bắc. Anh nói giọng nam rặc nên
không nhiều người biết nguồn gốc chính của anh. Sempai Nguyễn Anh Đào lo giấy tờ cho anh sang Nhật năm
1966. Sau một năm Nhật Ngữ thì anh vào thương học bộ của trường đại học Waseda. Anh ứng dụng những học
hỏi ở trường vào việc đầu tư sì tốc trong thị trường chứng khoáng Nikkei. Anh nghiên cứu kỷ càng các hãng anh
muốn đầu tư. Anh cã đi học chơi golf để vào làm bạn với mấy ông sacho hãng để tìm tin tức của hãng họ.
Ngoài chuyện học hành và buôn bán sì tốc, phần nhiều thì giờ của anh là cho chuyện trụ chì ở quán ăn Bà Định
gần cư xá Kokusai. Thỉnh thoãng anh vào cư xá đi tắm rồi tán dóc với kohai. Anh cũng tham dự đá banh mặc dầu
ít tập dượt.

Hình 2 đội banh Sempai (áo xanh đậm) và Nhật Ngữ ’71. Anh Tề trong áo
xanh đậm hàng đứng thứ 4 từ phải. Tôi hàng ngồi áo đỏ thứ 5 từ trái.

Trường Waseda Thương
Học Bộ của anh Tề

Tôi vào Waseda năm 1972 sau khi anh Tề tốt nghiệp. Nhưng chúng tôi vẫn khắng khích sinh hoạt chung. Có lần đi
xem trân yaku nổi tiếng giữa Waseda và Keio (Sokeisen) cùng với một số Exryu cùng trường. Hết trận cũng lang
thang nhà ga rượu chè ca hát như sinh viên Nhật.

Sokeisen

Đầu hè năm 1974, anh Tề có đến dự buổi pinic của Exryu-Waseda ở Yoyogi-koen. Sau đó, chúng tôi kéo về phòng
tôi ở cư xá Kokusai cờ bạc nhỏ, 100 yen tối đa.

Waseda Pinic - June 1974
Anh Tề thứ 3 từ trái

Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Tề xin đi tị nạn ở Mỹ. Ra phi trường Haneda đêm 31 tháng 10 năm 1975 trước khi
vào Immigration với chúng tôi, anh đổi ý quay lại. Từ đó, hai anh em mất liên lạc.
Mãi đến cuối tháng Giêng năm 2010, qua sự liên lạc của Dokyusei Trương Quang Trung, tôi mới có dịp gặp lại
anh Tề ở một nhà hàng gần Tokyo Disney Land. Sau 35 năm ai cũng già và thay đổi nhiều. Anh Tề lúc đó 63 tuổi
và có ba đời vợ. Chị thứ ba là người Nhật và với nhau họ có được một con. Lúc gặp anh, anh đang làm President
cho một hãng Đức, Tesa - Beiersdorf.
Tối đêm đó chúng tôi ăn Rosu (Korean BBQ), uống biru Nhật và đi tắm ofuro chung. Không biết là rượu hay
chính anh nói, anh Tề cho phép tôi phổ biến về cuộc đời anh nhưng phải đợi anh qua 70. Anh ra đi lời cho phép
vẫn còn nhưng có vui gì đâu mà viết lại. Thôi thì xin đợi đi nghe!

Anh Tề năm 2010 lúc 63 tuổi

Cư Xá anh Tề ở Tokyo năm 2010

Vào tháng 2 năm 2013, tôi lại được dịp gặp anh ở khách sạn Legend, Sài Gòn. Anh lúc đó đã nghỉ làm hãng TesaBeiersdorf. Anh về VN lo điều hành chương trình ăn uống cho công nhân trong một hãng xưởng lớn của Nhật ở
Bắc Ninh khoãng 30 km từ Hà Nội. Anh nói anh bay về Sài Gòn để gặp tôi. Thật là cảm động!
Anh Tề gặp lần nầy có vẽ yêu đời và tươi tắn hơn 3 năm trước nhiều.

Họp mặt Exryu ở khách sạn Legend, Sài Gòn tháng 2 năm 2013

Lần cuối tôi gặp anh Tề là vào ngày 7 tháng 2 năm 2016, ngày cuối năm Con Dê. Mọi người bận rộn chuẩn bị đón
Tết Con Khỉ. Kỳ nầy có bà xã tôi đi theo. Chúng tôi họp mặt ăn trưa ở một nhà hàng Nhật. Công việc làm ăn của
anh Tề cũng bình thường. Sức khoẻ không gì thay đổi.

Anh Tề, anh Lâm Chí Vân từ Toroto và bà xã tôi ở Sài Gòn ngày 7 tháng 2 năm 2013

Hình nhóm sau tiệc ăn trưa

Chúc Mừng Năm
Mới, Cô Ngọc!

Gần cuối tháng 2 năm 2019, hai vợ chồng tôi có dịp viếng Bắc Ninh. Có mời anh Tề đi ăn cơm tối. Lúc đó mới biết
là anh đã hoàn toàn về hưu và bỏ Bắc Ninh về Sài Gòn. Tôi còn nhớ lời nói của anh qua email: “Thạnh Ngoc ơi!
Sức khoẻ tôi không còn tốt nữa. Phải nghỉ làm về Sài Gòn chửa bệnh”. Anh hứa là anh sẽ xuống núi tham dự Hội
Ngộ nếu tổ chức ở Sài Gòn.
Tiếc là anh đã ra đi vỉnh viễn trước khi mình có dịp gặp lại. Chúc anh một giấc ngủ an bình! RIP!
Mùa Đại Dịch ở San Diego
24 Tháng 9 năm 2020
Đặng Hữu Thạnh
Exryu ’71
Waseda Kohai

