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Chương Một: Những Ngày Xưa Thân Ái 

Viết Để Quên, Quên Để Nhớ 
Hồi nhỏ mình nghe người lớn hay ví von nằm gai 
nếm mật rồi sau 75, đọc được một bài của một ông 
tị nạn, kêu gào chúng ta phải theo gương Việt 
Vương, nằm gai nếm mật để trở về Việt Nam một 
ngày rất gần nên cũng thấy lạ, thắc mắc Việt Vương 
là ai vì trong lịch sử Việt Nam mình đã học thời 
trung học, không có tên ông vua nào là Việt Vương 
cả.  

Sau này mới khám phá ra là Việt Câu Tiễn, vua 
nước Việt ở bên Tàu khi xưa thời Đông Chu, bị 
Ngô Phù Sai đánh, bắt làm tù binh cùng với Phạm 
Lãi. Nghe Ngô Phù Sai đau, Phạm Lãi cố vấn Việt 
Câu Tiễn xin vào cung chẩn bệnh, ông ta nếm phân 
của Ngô Vương rồi cho thuốc uống. Ngô Phù Sai 
thấy ông ta nếm phân của mình nên khoái trá tha 
mạng trong khi Ngũ Viên, tể tướng của Vua Ngô, 
can vua kêu phải giết để trừ hậu hoạn.  

Sau này Việt vương được Ngô vương tha cho về cố 
quốc. Để tạ ơn đưa Tây Thi, cô gái nước Việt mà 
các thi sĩ hay ví von, có sắc đẹp nghiêng nước 
nghiêng thành, sang làm thiếp cho Ngô Phù Sai, để 
ông ta yên tâm huấn luyện quân để báo thù. Cuối 
cùng ông ta đem quân đánh bại Ngô Phù Sai và vua 
Ngô, chịu nhục không được nên tự tử chết. Phạm 

Lãi, theo sử Tàu là người yêu của Tây Thi, rủ nhau 
bỏ trốn Việt Vương như Trương Lương vì không 
muốn chết thảm như Đơn Hùng Tín vì khi đã săn 
được thú thì chó săn không cần nuôi nữa. Mình 
không hiểu tác giả bài báo khi xưa, kêu gọi dân tị 
nạn phải bắt chước Việt Câu Tiễn, nằm gai nếm 
mật, nay còn hay mất.  

Lâu lâu gặp vài người bạn học chung, hỏi tại sao 
mình nhớ nhiều chuyện khi xưa ở Đà Lạt thì mình 
chỉ biết đực ra như ngỗng ị, chỉ biết ngậm câm, chả 
biết trả lời. Nhớ là vì mình đã kinh nghiệm qua, làm 
nhân chứng cho một việc gì xảy ra trong quá khứ. 
Có lần mình mua cái dvd của một tên dạy luyện trí 
nhớ cho mấy đứa con xem để tập. Người ta giải 
thích là muốn nhớ thì phải dùng một cái gì biểu 
tượng để nhớ, thí dụ gặp một người tên Mai thì 
trong đầu, kiếm một vật dụng, một từ để giúp trí 
nhớ của mình không quên.  

Nhiều khi quên mọi chuyện cũng là một điều may 
mắn cho mình vì não mình như bộ nhớ của máy 
điện toán, bộ nhớ bị giới hạn nên cần xoá những dữ 
kiện xưa không cần để có thể tiếp tục đón nhận 
những dữ kiện mới. Đồng chí gái có bộ máy nhớ phi 
thường về những tiêu cực, những lỗi lầm mình đã 
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làm còn những kỷ niệm đẹp thì tuyệt đối không bao 
giờ nhớ. Đàn bà, phụ nữ có khả năng rất cao để tiếp 
thu những tiêu cực, những gì có tố chất âm tính. 
Khà khà khà ngày phụ nữ quốc tế vùng dậy.  

Những chi tiết xưa mà đồng chí gái không nhớ có 
thể vì những dữ kiện này có thể bị phân mảnh trong 
trí óc của vợ mình nên cần thời gian để những chi 
tiết này có thể hoán chuyển về trung tâm bộ nhớ. 
Còn những chi tiết tiêu cực thì có lẽ bộ óc của phụ 
nữ gom tụ lại gần trung tâm của bộ nhớ hay họ cài 
phần mềm tiêu cực để dễ sử dụng.  

Có lẽ mình viết những kỷ niệm ngày xưa như để xoá 
mấy cái tài liệu cũ trong đầu như mỗi lần mình xoá 
tài liệu không cần thiết trong máy điện toán và 
chống phân mảnh (defragment) cái bộ nhớ để máy 
chạy cho thông hơn và nhường chỗ để có thể thu 
nhận thêm những chi tiết mới để viết tiếp.  

Trước khi viết, mình cũng không biết sẽ viết cái gì 
nhưng từ từ thì trong đầu tuần tự tuôn ra những chi 
tiết, những mẫu chuyện khi xưa. Thiên Chúa giáo 
có phần đi xưng tội với ông cha cố, người cộng sản 
có chương trình Tự Phê Tự Kiểm, khai lý lịch, để 
con chiên nào có những gì khúc mắc, vướng bận 
lương tâm có thể trút ra, kể cho ông cha cố để được 
giải tội còn người CS thì nghe kể có người tự bịa 
chuyện ra để được xem là thành khẩn khai báo, 
được xem là một người trung kiên.  

Người Tây phương có thói quen, tập quán viết lại 
những sự kiện của chính mình nên những nhà viết 
sử, nghiên cứu sử có rất nhiều tài liệu khi họ nghiên 
cứu về một đề tài, biến cố lịch sử nào trong quá 
khứ. Mới đây mình có dịp nghe lại đoạn băng ghi 
âm buổi họp của tổng thống Ford về sự hấp hối của 
VNCH thì có nghe tiếng ông Kissinger kêu là lịch sử 
đã sang trang. Trong cuộc cách mạng Pháp 14 
tháng 7, người ta tìm thấy các người nằm ngay 
barricade, trước sự đe doạ của súng ống của nhà 
cầm quyền, trong khi chờ đợi thì họ viết nhật ký về 
những gì vừa xẩy ra nên sau này người Pháp học về 
lịch sử của nước họ khá trung thực hơn.  

Chúng ta thấy đại đế Bonaparte Napoleon, khi ra 
trận vẫn viết thư cho bà vợ Josephine trong khi bom 
nổ, súng đạn bay vèo vèo hay bà Anais Nin phát 
hành nhật ký của bà trong thời gian có quan hệ với 
nhà văn Henry Miller; bà ta kể ngoại tình, rồi có 
quan hệ đồng tính với một bà nào, kể cả những chi 
tiết thủ dâm, vào năm 1930, xã hội Pháp chưa cởi 
mở cấp tiến như ngày nay.  

Người Việt theo lịch sử, bị nạn mù chữ vì một ngàn 
năm Bắc thuộc nên người dân không biết chữ, chỉ 
giao tiếp bằng một ngôn ngữ riêng của họ. Sau khi 
dành độc lập thì lại dùng chữ Hán cho các văn bản 
hành chính, dân làm ruộng thì có sức đâu mà đi 
học. Ngày nay, mấy đứa em của bà cô ruột ở ngoài 
quê, cả đời đi làm nông chỉ biết cái đình làng. Dân 
có học, biết chữ là những người có chút kiến thức 
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về chữ Hán, một từ ngữ để viết nhưng khi giao tiếp 
lại dùng tiếng Việt tương tự như mình khi xưa học 
trường Tây, về nhà hay ra khỏi lớp là chửi thề bằng 
tiếng Việt với đám bạn học.  

Chữ quốc ngữ được giảng dạy, gọi là chương trình 
Việt thì mới được sử dụng vào những năm sau 1945 
mà dạo đó dân Việt Nam biết chữ có đâu 10%. Bà 
cụ thì mình cả đời không đến trường, còn ông cụ 
khi bé ở quê có học vài chữ Hán. Ngày nay ở hải 
ngoại thì lại sử dụng tiếng nước sở tại, người việt hải 
ngoại chỉ viết vì công ăn việc làm chớ họ cũng 
không có thói quen viết nhật ký như người ngoại 
quốc. Chúng ta được gọi là Franco-Vietnamien hay 
Vietnamese-American, là những người đứng ở cái 
gạch nối, luồng giao thoa của hai văn hoá, nửa nạc 
nửa mỡ, lại càng khó viết vì tiếng Việt không thông, 
còn tiếng sở tại thì cũng bập bẹ.  

Nếu chúng ta lập gia đình với người phối ngẫu gốc 
Việt thì lại nói tiếng việt ở nhà lại thêm các từ của 
tiếng sở tại. Nhiều khi viết tiếng việt lại ngại sai 
chính tả, dấu hỏi dấu ngã, nên đa số ngại ngùng 
không dám lên tiếng trên diễn đàn vì sợ bị cười chê. 
Mình thì chả sợ gì cả nên cứ bú xua la mua vì viết 
để quên, xoá những gì không cần thiết để giữ lại 
trong đầu. Nhiều khi muốn tra tự điển nhưng lại 
quên đang viết gì nên bỏ luôn không dùng tự điển. 
Ngày nay mình thèm được biết về tiểu sử, quê quán 
của ông bà cụ, những chi tiết đó hồi còn trẻ, mình 
không để ý nhưng ngày nay bỗng nhiên lại thèm 
như để hiểu lịch trình, quảng đường đời vừa đi qua. 
Mình viết để quên quá khứ nhưng để con cháu sau 
này đọc thì sẽ hiểu chúng từ đâu ra, nguồn cội của 
chúng như người Mỹ sang đây nhiều thế hệ, đi tìm 
lại nguồn gốc của họ mà ta thấy ngày nay thị trường 
bán các tin tức, nguồn gốc, gia phả của gia đình qua 
các trang nhà như Family Tree. 
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Bông Hồng Cài Áo 
Những Ngày Xưa Thân Ái 

Mẹ Tôi
Vầng trăng chẳng chút phai mờ  
Theo con đi suốt giấc mơ làm người  
Con đi đâu, con về đâu  
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời  

Mấy câu thơ “Mẹ Trùng Khơi"* trên đã ấp ủ mình 
từ ngày xa mẹ, rời Đà Lạt đi Tây. Mình nhớ những 
ngày cuối cùng ở Đà Lạt, mẹ nấu các món ăn mình 
ưa thích, dẫn đi chào các bạn hàng của mẹ, trong 
khi người quay đi để che dấu những giọt nước mắt.  

Mùa Xuân, trước mặt mùa Xuân  
Là đôi mắt mẹ trong lần tiễn đưa  

Ngày rời Đà Lạt, mẹ có mang cô út được 8 tháng 
nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày, ra chợ buôn bán để 
kiếm tiền nuôi đàn con. Không hiểu có phải mẹ tuổi 
Dậu nên đẻ như gà. Sinh ra và lớn lên 18 năm tại 
Đà Lạt, mình thấy mẹ có mang 13 lần và sinh được 
10 đứa em. Hai tuần sau khi đến Paris thì nhận 
được thư Bố cho biết; mẹ đã sinh non cô út nhưng 
cận Tết nên không ở cữ như thường lệ, phải ra chợ 
bán mỗi ngày để khỏi mất mối, khách hàng quen. 
Không ngờ đó là lá thư cuối cùng nhận được của 

ông cụ đến gần 20 năm sau mới đọc lại dòng chữ 
của Bố.  

Mình rời Đà Lạt năm lên 18, tuổi đời lấp lánh bình 
minh của tương lai nên không một lần, hỏi về cuộc 
đời của mẹ. Mình chỉ nghe người quen kể về mẹ. 
Mẹ sinh ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên. 
Nhà nghèo không được đi học, phải phụ giúp Mệ 
ngoại buôn bán ở chợ Bến Ngự và chăm sóc mấy dì 
và cậu. Năm 15 tuổi, có một người bà con về quê, 
đem mẹ vào Đà Lạt để giúp việc trong nhà. Tiền 
lương thì gửi thẳng về Huế cho Mệ Ngoại, coi như 
đi làm Ô Sin không lương. Ông cậu, em trai của mẹ 
kể ngày mẹ rời Huế; thấy người bà con đến gặp Mệ 
ngoại, rồi dẫn mẹ đi luôn, không một lời từ giã em 
út.  

Dạo đó từ Huế vào Đà Lạt, phải đi xe lửa vào 
Tourane (Đà Nẵng), lấy tàu thủy đến Phan Thiết 
rồi đi xe đò lên Đà Lạt, mất mấy ngày đường.  

Ngoài giúp việc trong nhà, mẹ còn phải trông hàng, 
giúp cậu mợ buôn bán, dần dần quen ăn, quen nói 
nên được khách hàng mến. Họ thích mua khi có mẹ 



9 

 

vì biết người Mợ sẽ thưởng mẹ. Mẹ chắt chiu tiền 
thưởng, làm vốn để sau này ra riêng.  

Bảy năm sau, mẹ xin cậu mợ ra riêng, đi buôn, chở 
rau cải xuống Nha Trang để bỏ mối rồi mua mía vv 
đem về Đà Lạt bán. Cuối cùng bà mợ khuyên ra 
buôn bán ngoài chợ. Mẹ lấy hàng hoá của tiệm cậu 
mợ và các tiệm khác, đem ra ngồi ngay lề đường ở 
chợ cũ để bán, mượn đầu heo nấu cháo kiếm tiền, 
giúp Mệ ngoại nuôi mấy ông cậu ăn học ở Huế. Mấy 
người dì vào Saigon, học thợ may với Ôn Tư, anh 
của Mệ ngoại. Mẹ có tất cả 1 người chị và 8 người 
em. Mệ ngoại dẫn các cậu dì đi kiếm Ôn ngoại, 
đang ở chiến khu nên các cậu dì bị đau khi đi qua 
các vùng thiêng nước độc, cuối cùng chỉ còn 5 
người con.  

Mệ ngoại muốn cho người con trai sống sót sau 
cuộc kháng chiến, nghỉ học chữ, để học may nhưng 
mẹ cản, nói cứ để em học, mẹ sẽ gửi tiền nuôi em, 
ăn học đến tú tài. Hy sinh đời chị, củng cố đời em 
như người anh của hoạ sĩ Albrecht Durer, đã hy 
sinh mộng ước trở thành họa sĩ, lao lực trong hầm 
mỏ, để nuôi người em ăn học thành nghệ nhân. Khi 
tốt nghiệp thì Albrecht nói với anh, đến phiên em, 
đi làm để nuôi anh ăn học thì khám phá ra đôi tay 
của người anh đã bị tàn phá bởi những năm tháng, 
cuốc than, đào mỏ nên đã vẽ lên bức tranh “đôi bàn 
tay cầu nguyện” xuất thần lưu danh hậu thế.  

Ngoài việc buôn bán, mẹ còn tham gia hội kín, 
kháng chiến chống Tây.  

Ông cậu, bà mợ biết nên cấm không cho đi, tối 
khoá cửa nhà lại và cất chìa khoá. Mẹ leo lên gác, 
trổ nóc nhà, nhảy xuống đường, đi rải truyền đơn, 
kêu gọi kháng chiến, chống thực dân sau bị bắt. 
Vào tù, được các người tù khác dạy cho đọc và viết 
chữ quốc ngữ. Có lẽ hạnh phúc nhất đời của mẹ là 
biết đọc và viết.  

Dạo còn sinh viên, mỗi lần nhận thư mẹ, nhìn 
những dòng chữ thô sơ, không quen cầm viết “như 
con nước chảy theo dòng, gió mơn man sóng, nhớ 
mong đôi bờ”. Những nét chữ ngày ấy đã giúp mình 
phấn đấu, vượt qua những sợ hãi, cô đơn trên đất 
người.  

Con đi đâu, con về đâu  
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời  

Ngồi ngoài chợ, buôn bán nhưng lúc nào cũng có tờ 
báo bên cạnh. Khi không có khách hàng, mẹ đọc 
báo thay vì ngồi lê đôi mách như các bạn hàng 
khác. Để tiết kiệm tiền, mẹ mướn nhật báo, tuần 
báo để đọc. Dạo đó, mua tuần báo, phải lấy dao rọc 
các trang, được in trên khổ giấy lớn, rồi được xếp 
thành tư rồi đóng bìa. Vì mướn nên mẹ phải mở tờ 
báo theo hình ống để đọc rồi trả lại cho chủ sập báo. 
Tuy chưa bao giờ đến trường nhưng mẹ có trí nhớ 
dai, làm tính nhẩm, cộng trừ nhân chia nhanh như 
máy tính. Hàng hoá về, nhận bao nhiêu chén, bao 
nhiêu tô, đĩa hay bán cho ai mẹ đều nhớ. Nay đã 82 
tuổi vẫn làm tính nhanh như xưa. Mình chỉ tiếc là 
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không thừa hưởng được tài ăn nói và sự tính toán 
làm ăn, tầm nhìn xa của mẹ.  

Sau này phát hiện ra mối tình hữu nghị của ông cụ 
mình, khi ấy đi lính Ngự Lâm Quân cho vua Bảo 
Đại, hay đóng quân ở Đà Lạt, mỗi khi ông vua đi 
săn. Đám cưới của bố mẹ, tương tự như bài thơ 
“Đồi tím hoa sim” của Hữu Loan. Ăn cưới tại nhà 
hàng Mekong, ngay khu Hoà Bình.  

Sau đêm Tân Hôn, thì sáng hôm sau ông cụ phải trở 
về đơn vị. Mẹ xin cậu mợ ra riêng, mướn nhà ở ấp 
Ánh Sáng và mình được sinh ra tại nhà thương của 
bác sĩ Phán ở đường Phan Đình Phùng.  

Theo Hiệp Định Genève, sẽ có tổng tuyển cử năm 
1956 nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm, mới được 
thành lập nên chưa cũng cố được lực lượng nên 
không thể tham gia tổng tuyển cử. Các người ở 
miền Nam, theo chế độ cộng sản thì ra Bắc, còn gọi 
“đi tập kết “ còn ai sống ngoài Bắc muốn vào Nam 
thì bị chận lại vì năm 1954, hơn 1 triệu người bỏ 
quê cha đất tổ, di cư vào Nam. Đa số là người Thiên 
Chúa Giáo do linh mục Nguyễn Văn Bình dẫn dắt. 
Mẹ bị mật vụ của chính phủ Ngô Đình Diệm bắt 
khi mới sinh mình nên nghe nói mình cũng đi tù với 
mẹ. Các người thuộc tổ chức của mẹ đều đi tập kết, 
chỉ có Mẹ ở lại cho nên chính quyền miền Nam 
nghi ngờ. Ông cụ mình, lúc đó trong quân đội, xin 
về phép để bảo lãnh hai mẹ con ra tù.  

Mẹ không được đi học nhưng con nuôi của ông 
ngoại được ăn học làm đến thanh tra giáo dục của 
chính quyền VNCH. Trong gia phả bên ngoại, nói 
ông ngoại thuộc dòng Nguyễn Đăng, hậu duệ của 
nhà Mạc Đĩnh Chi, Mạc Đăng Dung. Sau nhà Mạc 
bị lật, con cháu chạy vào Nam, đổi họ thành 
Nguyễn Đăng để con cháu nhớ. Trong thời gian 
chiến tranh, thất lạc nhau, ông ngoại vào Bảo Lộc 
(Blao), canh tác đồn điền trà Nguyễn Đăng. Mình 
nhớ có thấy đầu cọp và bộ da cọp treo trên tường.  

Ôn ngoại có vợ sau nhưng không có con, nuôi hai 
người cháu cho ăn học thành tài. Sau này bà vợ sau 
và cô con gái nuôi, đánh bài thua nên cầm thế hết 
nhà cửa, đồn điền. Sau 75, thì ông ngoại mất tích, 
không ai biết ở đâu. Có người nói, chắc bị kẻ thù 
khi xưa trở về hãm hại.  

Mẹ như bao nhiêu người phụ nữ Việt khác, luôn 
luôn hy sinh cho gia đình. Cái gì mẹ cũng tò mò, 
muốn học hỏi, tìm hiểu. Gần Tết, ban ngày mẹ đi 
bán, tối về làm mứt để bỏ mối cho thiên hạ, kiếm 
thêm tiền cho con ăn Tết. Mình hay nói với mấy 
đứa em: Mẹ, cái gì cũng biết ngoại trừ “hạnh phúc.” 
Cả đời chỉ biết hy sinh cho gia đình, cho người 
thân. Có lẽ đó là định nghĩa của mẹ về “hạnh 
phúc.” Hồi nhỏ, đi làm ô sin từ 15 tuổi để nuôi em 
ăn học, khi lập gia đình thì lo cho chồng con. Lấy 
chồng thì làm người chinh phụ. Sau chồng đi tù thì 
mỗi tháng phải chắt chiu, gánh gạo và lương khô đi 
thăm nuôi chồng. Có lần bị gãy cái xương chậu 
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nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp tế cho chồng dù đi lại 
khó khăn.  

Sau 75, ngoài lo thăm nuôi ông cụ trong trại cải tạo, 
mẹ còn thay thế chồng, lo tròn bổn phận, chu cấp 
cho ông bà Nội ở quê. Bao nhiêu giỗ bên chồng mẹ 
đều nhớ. Mẹ về quê nội để gặp cha mẹ chồng, sửa 
sang nhà từ đường nên sau này bên nội rất phục mẹ. 
Sinh nhật mấy đứa con mẹ đều nhớ ngày giờ, tháng 
năm. Nhiều khi mình tự hỏi: Một người chưa bao 
giờ được đi học, lại nhớ nhiều như vậy. Nếu mẹ may 
mắn sinh ra trong một gia đình trung lưu, được đi 
học thì mẹ có thể kinh bang tế thế. Nếu không có 
30/4 thì mẹ chắc giầu to. Từ ngày mẹ về hưu, không 
buôn bán nữa thì mình mới thấy mẹ thanh thản, đi 
chơi nhiều trong tuổi già. Mỗi năm, mình đều gửi 
tiền cho mẹ đi chơi, hành hương tại các nước Á 
Châu, Pháp hay Mỹ để bù lại những năm tháng “hy 
sinh đời mẹ, cũng cố đời con.”   

Mình nhớ lần đầu về thăm nhà, thấy mẹ, từ xa chạy 
đến nhưng chân khập khễnh, hỏi ra mới biết dạo đi 
thăm nuôi ông cụ. Trời mưa, từ chỗ xe đổ, phải 
gánh đồ thăm nuôi, đi mấy cây số mới vào đến trại 
cải tạo và bị té nên chân mang tật từ đó. Những 
ngày gió bão ở Đà Lạt thì chân đau tê buốt, chỉ biết 
ngồi khóc. Có lần ông cụ vượt ngục bị quản giáo bắt 
lại, nhốt biệt giam, không được tiếp tế, mẹ phải 
gồng gánh đem về nhiều lần như vậy. Sau này mẹ 
chạy chọt các quản giáo để ông cụ bớt lao động và 
được thả về sớm trước kỳ hạn thay vì 18 năm.  

Dạo đó chưa có bang giao với Mỹ nên mình bàn với 
cô em bên Pháp, mời mẹ sang Pháp chơi để mổ 
chân, mình sẽ gửi tiền sang. Sau này có bang giao, 
mẹ và ông cụ có sang Mỹ chơi thì mình thấy mẹ đi 
đứng bình thường, kêu như uống thuốc tiên. Đó là 
một niềm hạnh phúc nhất khi thấy mẹ đi đứng lại 
không bị tật. Có lần mới sang Mỹ chơi, chưa đến 
một ngày, mẹ kêu sao con mắt không thấy đường, 
phải đi bác sĩ mổ hai con mắt bị cườm. Trước 75, 
mình chưa bao giờ thấy mẹ bận đồ bà ba ra đường. 
Đi buôn, đi bán vẫn vận áo dài như tất cả phụ nữ 
Huế thế mà lần đầu trở lại VN, mình thấy mẹ bận 
đồ bà ba, chạy ngoài phi trường Tân Sân Nhất. 
Hình ảnh của sự giải phóng con người khỏi đế quốc 
Phong Kiến khiến mình không khỏi bùi ngùi.  

Mình nghe mẹ kể những hệ lụy, gian truân của thời 
bao cấp, ngăn sông cấm chợ mà rùng mình. Những 
hình ảnh của phim “Chúng tôi muốn sống” hiện ra 
trước mặt. Trước 75, ông cụ mình là đoàn trưởng 
Nhân Dân Tự Vệ của ty công quản nước ở gần bờ 
Hồ, gần lữ quán hướng đạo Lâm Viên. Khi 20/3/75, 
Đà Lạt bị bỏ ngỏ thì ông cụ mình chôn hết súng, rồi 
di tản về Phan Rang, Bình Tuy, Long Thành rồi về 
Saigon. Sau khi về lại Đà Lạt thì VC có chương 
trình càn quét hết tàn dư của chế độ cũ nên tung ra 
những lực lượng kháng chiến giả, rêu rao các tướng 
NCK, NQT,đang đóng quân ở vùng 3,khiến một 
nhóm cựu công chức cũ mắc bẩy nên bị tóm hết. 
Ông cụ mình bị lên án 18 năm cải tạo.  
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Lúc di tản về Phan Rang, mẹ nhờ người em gái mà 
có thời mẹ đi làm Ô Sin nuôi, coi hộ nhà và gian 
hàng ngoài chợ. Khi hồi cư thì đồ đạc trong nhà 
được người dì lấy đi hết. Hàng hoá ngoài chợ đều 
được bán nôn, bán tháo hết sạch, không đưa lại một 
xu. May có bà bạn hàng, gốc Phúc Kiến bên cạnh, 
thương tình cho mượn tiền để làm vốn, buôn bán 
lại.  

Đúng như định nghĩa của cụm từ “Giải Phóng” khỏi 
phồn vinh giả tạo, mẹ chỉ còn lại hai bàn tay không, 
như lần đầu tiên đến Đà Lạt, năm lên 15 tuổi. Chỉ 
khác là nay, ngoài Ôn Mệ ngoại, cậu dì, mẹ phải 
nuôi thêm thêm 10 đứa con và người bạn đời trong 
tù.  

Trong thời gian đó, dân CM30 thi nhau tố mẹ, họ 
viết thư nặc danh hay thư phản động bỏ trong nhà 
rồi báo cáo với công an khu vực, tìm đủ mọi cách để 
đuổi gia đình mình đi kinh tế mới. Mình có cô em đi 
“kinh tế mới” ở Tà In, kể ở cái chòi, mùa khô hay bị 
cháy, sau này vượt biên sang Pháp. May là dạo đó có 
vài người quen khi xưa hoạt động chống Pháp, đi 
tập kết nay trở lại Đà Lạt, cứu giúp nhất là cô Ba 
Chỉ, tiệm Bình Lợi ở dưới chợ. Cô này không có 
chồng con, nằm vùng, làm kinh tài cho VC trước 75 
nên sau 30/4, làm lớn ở Đà Lạt nên bao nhiêu thư 
nặc danh tố cáo mẹ, đều được cô ta đọc trước, nên 
chỉ cách báo cáo trước các buổi họp dân phố.  

Ngày thì mẹ đi buôn ngoài chợ, tối về phải đi họp 
dân phố, xung phong tham gia vào các công tác khu 

phố như quét đường,để con cái được tiếp tục đi học. 
Phải bám vào thành thị để sống cả đi kinh tế mới là 
tương lai mù mịt. Trong thời gian đó, gia đình bị cô 
lập hoá, người quen không dám qua lại thăm hỏi, sợ 
lụy vào thân. Đối với dân CM30, mẹ là miếng mồi 
để cho họ lập công với cách mạng. Chỉ có ông Bửu 
Ngự, hàng xóm dám ghé lại nhà hai phút, khuyên 
mẹ ráng bảo vệ sức khoẻ để nuôi con đợi ngày Cách 
Mạng khoan hồng người chồng phản động. Mẹ kể 
cũng may là dạo đó trời Phật giúp mẹ buôn bán 
được. Có lẽ người Đà Lạt biết hoàn cảnh của mẹ, 
nên ghé lại mua hàng để giúp đỡ mẹ. Ai có đồ đạc 
trong nhà, muốn bán thì đem ra nhờ mẹ bán, lấy lời 
để nuôi con và đi thăm nuôi chồng.  

Mỗi lần đi thăm nuôi ông cụ là một vấn đề. Muốn 
ra khỏi thành phố Đà Lạt thì phải có giấy phép đi 
đường nên phải lạy lục, mớm tiền cho công an khu 
vực để được ký giấy đi đường. Dạo ấy có chính sách 
Ngăn Sông Cách Chợ, mỗi địa phương tự sản xuất, 
không được buôn bán với địa phương khác. Nha 
Trang phải tự sản xuất rau cải cũng như Đà Lạt 
phải tự sản xuất cá, tôm, muối để tiêu dùng. Do đó 
khi bới đồ ăn cho người thân ở trại cải tạo thì có thể 
bị phạt như bài “thầy ơi” của thầy Tuyến kể.  

Mẹ phải tìm người làm giấy tờ, nói đem đồ theo để 
đi lao động nông trường kiểu thanh niên xung 
phong mới không bị công an kinh tế bắt phạt.  
Ngoài ra, dạo đó các xe đò đều thuộc hợp tác xã 
nên mua vé cũng khó.  Mẹ phải tụ họp các người vợ 
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hay mẹ, có chồng hay con ở trại cải tạo, đưa giấy tờ 
cho mẹ để đi bao xe đò. 2 giờ sáng đã phải dậy, đi lo 
bao xe cho mọi người. Đường dốc, có lần trời mưa 
xe bị lọt xuống đồi, các người ngồi đợi qua đêm 
trong mưa gió của những trận bão. Có lần gặp người 
thượng, họ kêu vào Buôn của họ ngủ qua đêm. Họ 
xúm nhau lại khiêng chiếc xe đò lên dốc. Ngồi kể 
những đoạn trường ngày đó, Mẹ vẫn khóc như dòng 
suối của tủi hờn, uất hận vẫn chưa được thời gian 
làm khô. Sau này, nhớ ơn người thượng, mình giúp 
đỡ hàng năm con cháu họ, xe đạp và học bỗng để đi 
học.  

Mình có thằng em kế, rất thông minh, học rất giỏi. 
Học bài hắn chỉ cần đọc một lần là thuộc lòng. Hắn 
đậu tốt nghiệp phổ thông và đại học với điểm cao 
nhưng ông cụ mình ở trại cải tạo, nên không được 
đi học đại học, phải đi học nghề thợ rèn để được ăn 
cơm trưa, không lương bỗng gì cả. Một em kế khác 
đậu vào trường đại học kiến trúc Saigon nhưng vì lý 
lịch phải ở nhà đi đan chui vì con của phản động. 
Mình thấy cô em thức khuya, đan áo cả tuần được 
trả công một Đô La. Một cậu em khác, đi học thợ 
may rồi cũng không có việc làm, ngồi nhà ngáp ruồi. 
Có một cô em nay ở Mỹ kể, một hôm trúng mánh, 
mẹ mua được một lạng thịt heo đem về, tính mai 
làm đồ ăn cho 8 đứa con ăn vì bận đi họp dân phố. 
Tối đó con mèo hàng xóm vớt mất, khiến mẹ khóc 
như mưa bấc. Khóc không phải vì mất miếng thịt 
mà khóc vì con mình không được ăn thịt từ mấy 

tháng nay, cứ bo bo, ăn sắn để tiến nhanh, tiến 
mạnh lên xã hội chủ nghĩa.  

May là trong thời gian đó mình ở hải ngoại, tuy sinh 
viên không có tiền nhưng mình cũng cố gắng tiếp tế 
về cho nhà. Khi đi tây, ngoài 500 đô la, mẹ còn làm 
cho mình một cái lắc tay, bằng vàng nên mình nhờ 
ông cậu bà con, con của ông Võ Quang Tiềm đem 
về, để giúp hai đứa em vượt biên. Mỗi lần nghe Việt 
Dũng hát “ Một chút quà cho quê hương” thì mình 
chỉ biết ngồi khóc, ăn không vào. Mỗi lần ăn một 
món ngon nào là nhớ đến cha trong tù, mẹ và các 
em đói khát. Mình có mấy tên bạn học y khoa, dược 
khoa bên Tây và bên Ý, lâu lâu chúng kêu lại nhà 
đưa cho một hai thùng thuốc Tây để gửi về VN. 
Nghe kể dạo ấy ông đưa thư rất thương gia đình 
mình vì mỗi lần có quà hải ngọai là ông ta có tiền 
boa.  

Trong đời sống thường nhật, mình cũng có những 
thử thách, thất bại cần phải vượt qua. Mỗi lần như 
vậy thì lại nghĩ đến mẹ, cuộc đời của mẹ đã giúp 
mình phấn đấu, cố gắng không nản chí, tin tưởng 
một ngày mai tươi sáng hơn. Nghĩ mẹ mình không 
bao giờ đi học mà năm 40 tuổi với 10 đứa con đã trở 
thành triệu phú ngầm. Mẹ ăn bận rất đơn sơ so với 
các vợ công chức hàng xóm nhưng lại làm tiền 
nhiều nhất, biết tính toán, lo xa. Người mợ khi xưa, 
về quê đem mẹ vào Đà Lạt làm ô sin, trước 75 phải 
mượn tiền của mẹ, nửa triệu đồng, rất lớn vào thời 
đó, để mở nhà thuốc Tây cho cô con gái mới ra 
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trường. Không bao giờ được đi học nhưng thi phú 
biết khá nhiều nhờ đọc sách khi rảnh trong ngày. 
Biết bao nhiêu người mượn tiền, chơi hụi rồi dọn về 
Saigon, trốn nợ nhưng mẹ vẫn bình thản, coi như 
làm ăn bị thất bại, thua keo này bày keo khác, lúc 
nào cũng lạc quan cho tương lai.  

Ngày nay, 5 giờ giờ sáng là mẹ vác gậy đi mấy cây số 
lên trường Đa Nghĩa để tập khí công, về nhà đọc 
báo, nấu cơm. Mình có mời ông bà cụ sang đây chơi 
hè này nhưng ông cụ sợ ngồi máy bay lâu nên mẹ 
cũng không đi dù muốn gặp mấy đứa cháu Nội 

ngoại ở hải ngoại. Mình dự tính sang năm về Đà Lạt 
tổ chức kỷ niệm 60 năm đám cưới của ông bà cụ. 
Không biết tiệm Mekong còn hay không. Nếu còn 
thì sẽ tổ chức tại đó để nhớ lại cuộc hành trình 60 
năm của bố mẹ, đầy nước mắt và hy vọng lúc ấy mẹ 
sẽ biết “Hạnh Phúc” là gì.  

Mẹ ơi! Nói mấy sao vừa  
Qua rồi bao nỗi nắng mưa giữa đời  
Con xin hôn cả đất trời  
Xin hôn tóc mẹ, sáng ngời lòng con  
* Bài thơ Mẹ Trùng Khơi, tác giả vô danh.  
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Bông Hồng Cài Áo 
Tìm Lại Nhau 
Cách đây hai tuần, gia đình mình có mướn một căn 
nhà 10 phòng, ngay biển ở miền nam Cali để mấy 
gia đình anh chị cùng con cái bên vợhọp mặt 
thường niên. Mình bận phải chạy lên vườn trông 
nom thợ nên về trước giờ khởi hành. Về đến nhà 
thì thấy quần áo của mình, đồ vệ sinh đã được đồng 
chí gái, chuẩn bị trong vali xong xuôi từ lâu. Mình 
giật mình, nhận ra một cử chỉ mà vợ mình đã làm từ 
ngày lấy nhau trên 22 năm qua mà nay mình mới 
ngộ ra.  

Từ ngày thằng con đi học đại học, xa nhà trên một 
năm nay, chỉ còn cô con gái ở nhà nên cũng bớt lo 
cho con nên mình mới có thì giờ tới võ đường mỗi 
tối. Mình chở cô gái đi bơi còn đồng chí gái đón về 
để hai mẹ con có ít phút trong xe để hàn huyên.  

Mình cảm thấy khi thằng con đi học xa thì hai vợ 
chồng, hình như gần lại nhau, tìm lại nhau vì 19 
năm qua, sau khi hai đứa con ra đời thì cả hai lo đi 
làm, về chăm sóc con nên không có thì giờ riêng 
cho nhau. Sáng thì hai vợ chồng tranh thủ đi bộ với 
nhau được 30 phút, để trao đổi những lo toan về 
con cái, công việc. Cuối tuần thì đi tập thể dục, bơi 
ở câu lạc bộ thể thao.  

Dạo mới lấy nhau thì còn chăm sóc cho nhau nhưng 
khi có con thì bao nhiêu tâm trí, thì giờ đều dành 

trọn cho hai đứa con. Có lẽ vì vậy cả hai không có 
thì giờ dành cho nhau, đả thông tư tưởng thêm nên 
khi con lớn thì bị hụt hẫng như một người bạn giải 
thích, chới với không biết làm gì ngoài nhìn mụ vợ 
nay đã già.  

Trong cuốn “How to win friends and influence 
people,” ông Dale Carnegie có kể câu chuyện về 
một bà vợ. Trong nhóm phụ nữ mà bà ta hay họp 
mặt hàng tuần, đề nghị mọi người về nhà, hỏi chồng 
những 12 điều mà ông chồng muốn bà ta sửa đổi. 
Chiều hôm đó, ông chồng đem về tặng bà ta một tá 
đoá hoa hồng và nói ông ta không muốn bà ta thay 
đổi gì cả vì bà ta hoàn mỹ, khiến bà vợ khóc như 
mưa.  

Trong cuốn “The Compound Effect,” ông Darren 
Hardy kể có ông nào mỗi tuần tặng hoa cho vợ trên 
30 năm lấy nhau. Ông ta giải thích: Ai cũng có thể 
bị tiếng sét ái tình nhưng khi đã lấy nhau thì rất khó 
để thương người phối ngẫu cả đời.  

Mỗi ngày ông ta viết nhật ký về những điểm hay 
của người bạn đời và tặng cho bà ấy sau một năm 
trời, khổhạnh, tìm những điều hay để viết về vợ.  

Lúc nhận thức được công sức của đồng chí gái, xếp 
quần áo cho mình trước những chuyến đi xa thì 
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mình mới giác ngộ cách mạng là những điều vợ 
mình làm cho mình từ 22 năm qua, vô tình không 
nhận thấy. Từ dạo ấy mình cũng ghi sổ mỗi ngày 
những điều mình cảm nhận ở vợ. Tương tự như câu 
chuyện về một cô gái, cãi với mẹ rồi bỏ chạy đến khi 
đói lả thì gặp một bà già, kêu vào nhà, cho ăn. Cô ta 
cảm động tự hỏi sao trên đời có người tốt bụng như 
thế, không xấu xa như mẹ mình nên cám ơn bà lão. 
Ăn xong, bà lão bảo cô bé về nhà vì sợ mẹ lo. Khi 
về đến nhà, mẹ cô gái hỏi người con có đói không, 
vào ăn cơm, mẹ đã nấu những món con thích. Khi 
có một người lạ làm, giúp đỡ hay làm điều gì tốt thì 
mình cảm động vì khác thường trong khi người 
thân cũng làm những cử chỉ đó thì mình như vô 
tình không nhận ra hay trân trọng đón nhận.  

Nhiều khi kể chuyện về vợ thì tên CNA hay còm bú 
xua la mua, kêu mình than bị đàn áp dưới sự đô hộ 
hà khắc của đồng chí gái nhưng vẫn khen vợ. Phải 
công nhận là tìm mỗi ngày, một cái điểm hay ở vợ 
để ghi vào nhật ký rất khó nhưng đã tìm thì sẽ gặp.  

Cái lạ là khi tìm những cái hay, đẹp của vợ để ghi lại 
thì những cái xấu bỗng nhiên tan biến mất thì lại 
càng thương mụ vợ. Chán mớ đời! Năm nay sinh 
nhật của mình thì mụ vợ lại nhớ vì thường thường, 
có khi nhớ khi không. Mình càng mừng vì khỏi phải 
toán tiền đi ăn ngoài. Mụ lại chơi nổi, mời hai cặp 
vợ chồng quen đến nhà ăn uống. Có bà bạn chơi 
thêm một cái bánh Tây mà khi xưa còn bé mình hay 
đứng nhìn qua cửa sổ của nhà bà Duy, hàng xóm. 

Mỗi lần bà này tổ chức sinh nhật cho con gái của bà 
ta thì thấy xe hơi đậu đầy đường Hai Bà Trưng. 
Mình và vài đứa trong xóm cứ đứng ngoài sân, nhìn 
vào cửa sổ, xem con bé thổi nến rồi cắt cái bánh 
Tây khiến mình và mấy tên trong xóm cứ nuốt nước 
miếng ực ực.  

Năm nay, cô con gái mời đi ăn và trả tiền. Nó tính 
mời mình đi ăn BJ's nhưng mẹ nó muốn ăn đồ Nhật 
thế là bò đến Mitsuwa ăn mì ramen. Cái hay là sinh 
nhật của mình nhưng mụ vợ không hỏi mình thích 
gì. Chán mớ đời! Nhưng vắng em rồi thì ta ăn với 
ai? Cô con gái hè này đi làm cho thành phố, dạy bơi 
cho con nít nên có tiền nên chơi trội một tí.  

Năm ngoái PCB gọi mình nói chuyện, bảo là bạn 
thời xưa sao thấy thân nhau hơn. Thật ra trong thời 
gian nuôi con ở nhà, mình có bạn, có con cùng lứa 
nên trao đổi nhau kinh nghiệm nhưng cũng có chút 
ganh tị, ganh đua nhưng nay con đã lớn, đi học xa 
thì mình không nhất thiết, cần những người bạn có 
con cùng tuổi, cùng trường.  

Thật ra về già, có được một vài người bạn để lâu lâu 
tụ nhau, chém gió, kể về những chuyện xưa, chia sẻ 
những kỷ niệm thời thơ ấu là một diễm phúc. Thầy 
Phạm Văn An, bảo là phải nhìn về phía trước 
nhưng phía trước của mình là rời bỏ cõi đời này cho 
nên con người bỗng nhiên tìm về đạo pháp, tu hành 
thì lại càng rối lên. Họ như sợ hãi về đoạn kết của 
cuộc đời họ. Dạo này mình nhận khá nhiều I meo 
về Phật pháp hay ăn năn sám hối vv.  
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Mình có ông bạn già nay bằng tuổi của ông cụ 
mình, cứ chỉ văn phòng của ông ta ở nhà là trung 
tâm chờ chết của ông ta. Ông ta không sợ hãi vì đã 
dọn mình để về với Chúa, nhưng vào tuổi mình thì 
ông ta chắc cũng ôn lại thời thơ ấu, như kiểm điểm 
những giấc mơ của tuổi trẻ và những thành đạt để 
rồi chép miệng bảo là phù du. Một lực sĩ chạy 
Marathon, cố gắng chen lấn, thúc đẩy các lực sĩ 
khác để mong tới đích sớm. Khi đến đích thì không 
đạt đươc địa vị như mình mong muốn nên chán nản 
bảo là phù du hay lo sợ giám khảo coi lại video 
những đoạn họ đã ăn gian người đồng hành và 
trừng phạt họ. Họ phải cầu nguyện, ăn năn sám hối.  

Tuần rồi gia đình mình đi Mammoth Lakes chơi thì 
khi đến hồ Mono để tham quan thì thấy bảng bảo là 
bỏ tiền vào phong bì để trả tiền vé vô cửa. Như đa 
số du khách, mình lấy tiền bỏ vào phong bì rồi cho 
vào thùng. Thằng con thấy mấy du khách Trung 
quốc đi vào không trả tiền nên hỏi mình không trả 
tiền thì đâu có ai biết. Mình trả lời đúng nhưng 
lương tâm mình biết thì nó sẽ ám ảnh mình cả đời 
như Raskolnikov trong “Tội ác và hình phạt” của 
nhà văn Doestoiski.  

Có những người khác chạy có lẽ chậm nhưng không 
tìm cách chơi xấu, ăn gian. Thì khi đến đích thì họ 
rất hãnh diện về thành quả của họ tuy không to tát 
nhưng với một tâm hồn không lo sợbị trừng phạt 
bởi Thượng Đế hay Phật.  

Hôm qua, có người đẹp “giò chả Mỹ Hương,” i meo 
mời bạn bè xa gần, ai đến San Jose thì ghé lại tệ xá 
để bà ta cho ăn giò chả MH khi xưa của Đà Lạt, 
món bánh căng dạo nào,nên định trong năm nay sẽ 
tìm đường lên Bắc Cani để xem dung nhan vì mình 
chưa bao giờ gặp mặt người đẹp này, chị họ của một 
tên học chung khi xưa. Có một giai nhân khác ở 
Florida sẵn sàng đón tiếp khách phương xa. Tháng 
trước có anh quen trên diễn đàn VH, từ San Jose 
xuống chơi, có ghé lại nhà mình hò hét cũng vui 
hay PCB đi seminar ghé lại thăm mình. ĐGL, hàng 
xóm khi xưa, mỗi lần xuống nam cali đều gọi đi 
uống cà phê.  

Ký ức của mình thường lấp lánh những ký ức của 
những tên hay ả khi xưa học chung nên lâu lâu 
mình hay ghé căn nhà trên mạng của Văn Học để 
đọc những bài thơ, những kỷ niệm của những người 
có cùng mẫu số chung với mình về Đà Lạt, Văn 
Học, Yersin. Những tiếng hát của họ tuy không điêu 
luyện như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã nói lên 
những hoài niệm, những khắc khoải của những 
ngừoi cùng lứa tuổi của mình, một thời sinh ra tại 
Vietnam, Đà Lạt.  

Khi mình bước vào tuổi hoàng hôn của đời mình, 
nếu có vài người bạn gần hay xa là một niềm hạnh 
phúc. Lần đầu tiên, sinh nhật mình có hai cặp đến 
chơi, đấu láo..thì mình nhận thấy cái tình bạn ngày 
nay khá đẹp như pcb nói. Họ đến với tấm lòng chớ 
không vì nhờ cậy. Cô Thắm cứ lo đón tiếp bạn học 



18 

 

xưa từ VN, xứ kanguru, hay ông thần Chim tinh gia 
nhận tin một tên học Văn Học khi xưa, vừa đến 
định cư ở thành phố của hắn, vội vàng đến hỏi 
thăm và giúp đỡ gia đình anh này trong buổi đầu 
khó khăn ở xứ người.  

Tuần trước, cả gia đình mình đi Mammoth Lakes 
thì khám phá ra mình phải đi chơi khi còn sức khoẻ 
chớ đợi khi về hưu thì chỉ có đi bằng xe lăn. Ai đến 
miền nam Cali thì cứ thông báo cho tổ trưởng Diễm 
hay mình để tìm lại nhau trong ký ức vang bóng một 
thời để quen và một thời để tìm lại nhau. 
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BÔNG HỒNG CÀI ÁO 
Kỷ Niệm Mới 
Về VN kỳ này, được cái duyên gặp lại nhiều bạn 
học và thầy cũ, giúp mình có thêm nhiều kỷ niệm về 
họ để giữ vào cuốn lưu niệm cho mình.  

Lúc đầu mình đoán chỉ gặp một vài người còn nhớ 
đến mình, ai ngờ khá đông lại thêm quen thêm một 
số bạn mới.  

Tên NVT thì cứ ấm ức hoài về chuyện khờ dại ngày 
xưa khi đi chơi với bạn khác giống. Cứ mỗi lần gặp 
nhau là thấy hắn kể lại vụ đi chơi xa với nhóm. Ai 
đó lấy xe hơi của gia đình rồi rủ bạn và mấy cô đi 
chơi xa, dã ngoại. Hắn cứ kể N, ban C, mệt hay cố ý 
ngã đầu trên tay hắn để ngủ.  

Hắn cứ dơ cái tay chết cứng suốt đoạn đường dài, 
không nhúc nhíc để cô nàng ngủ yên như Huy Cận 
dạo nào, ngồi quạt cho người tình ngủ. Hắn cứ nói 
giá mà khôn ngoan như bây giờ thì cô nàng chết với 
hắn. Hắn làm hiệu trưởng trường dạy cho người dân 
tộc, địa điểm là trường Couvent Des Oiseaux khi 
xưa. Mình có ghé khúc này để kiếm Lô Xuân Luyến 
nhưng tiệm miến gà của hắn đóng cửa.  

PMC thì mỗi lần nói chuyện là dẫn nhập câu “Sơn 
biết không, ở đây mấy bạn...”  nhưng mắt thì cứ 
nhìn về phương trời xa xăm nào. Ở hải ngoại lâu 
năm nên mình quen khi nói chuyện với ai thì nhìn 

vào mắt của họ trong khi ở VN, hình như họ tránh 
nhìn thẳng mắt người đối thoại.  

Tên này rất hay, xuống SG để tiễn mình đi nên rất 
cảm động dù khi xưa không thân với hắn. Nếu 
không có hắn, tìm kiếm bạn học cũ thì những buổi 
hội ngộ khó xẩy ra. Hắn như con gà mẹ, đi tìm 
những đứa con thất lạc trước khi trời mưa hay 
chạng vạng.  

NĐT thì vẫn trầm lặng như xưa, như đám lục bình 
trên trên dòng nước.  

Mình hẹn hắn ở phi trường thì hắn đứng nép sau 
cái trụ to tổ chảng ở tít phía ngoài thay vì như người 
ta đứng ngay chỗ ra vào. Hắn chỉ nói sau khi tu vài 
chén rượu thì bắt đầu nói mệt thì uống thêm. Hắn 
kể thời học lớp 11, hắn đã uống cả chén rượu. Nói 
đến rượu mình nhớ đến hai anh em TT và TH nay 
ở Gia Nã Đại, có lần tất niên ở nhà anh Lý dạy kèm 
họ, trong hẻm Trương Vĩnh Ký. Ông bố đến đón thì 
thấy hai ông con, uống bia say nằm rên hừ hừ. Hắn 
uống rượu nên gan lên hỏi người đẹp Song Pha, 
ngày xưa đi lấy chồng, không hỏi hắn vì cô nàng kể 
sau 75, lấy chồng sớm vì ở Song Pha buồn, không có 
truyền hình như ngày nay, có thể để tránh đi nghĩa 
vụ.  
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TVM hay Trung vẫn có nụ cười tếu tếu như xưa, cứ 
cụng ly với ông thầy rồi cuối cùng nói trước khi thầy 
về thì cho em cạn chén với thầy để thầy ra đi thanh 
thản. Mình chỉ tức tên này là hắn phá cái nhà Nhật 
ở đường Duy Tân để làm tiệm cà phê. Căn nhà này 
là một trong những di tích lịch sử của thành phố khi 
xưa, nếu hắn còn giữ như xưa thì nay bán giá rất 
cao.  

DMP thì mình không bao giờ học chung hay biết, 
rất tếu, uống rượu xong là mệt lờ đờ, mắt như con 
cá đuối. Hắn làm trong Suối Vàng nên bạn bè chọc 
là sáng hắn đi Suối Vàng chiều mới trở lại Dương 
Thế nên đầu óc hơi lọng ngọng. Hay tếu, kể chuyện 
vui. Ông bố hắn chắc là dân binh sập xám nên đặt 
tên cho hắn là Mậu P nên mỗi lần hát karaoke là 
hắn hát ngọng, hát chay, không cần đàn, trống chi 
cả. Tên Phước Lâm Viên lấy vợ là LTĐ, cựu học 
sinh VH nên hắn gắn tên vợ phía sau thành Phước 
Đức. Về SG thì MT kể là hắn đi xuất ngoại nên 
không có duyên gặp lại.  

Nói đến karaoke thì phải nhắc đến tên chủ của 
Karaoke Thu Vàng ở đường Calmette, hát rất hay 
nhưng uống rượu cũng tài tình. TC, danh ca VH, lái 
xe ô tô con chở cả bọn đi ăn bánh căn. Nói tới bánh 
căn, mình nhớ có thấy món này ở Nam Dương khi 
viếng thăm xứ này. Ca sĩ này hát hay nhưng rất hiền 
lành như ĐTT, NTT hay có mặt trong những lần 
gặp gỡ. Mình không nhớ có học với 3 cô nàng. D cà 
chua thì nhớ man máng học chung lớp sinh ngữ. 

Nói chung các cô ở VN không to mồm như các bà ở 
hải ngoại, vẫn phải ngửi hít thuốc lá của mấy tên 
phì phà đầy phòng, ở hải ngoại là mấy bà chửi mệt 
thở. Có lẽ vì vậy đàn ông hải ngoại thích về sống ở 
VN để không bị đàn bà la lối.  

Nhắc mấy cô thì phải nhắc đến cái bớt ngày xưa. Khi 
gặp lại cô nàng thì nhận ra ngay vì có coi hình trên 
Mái Ấm Văn Học. Mình chỉ ngạc nhiên là cô nàng 
nói giọng lai quảng quảng, giọng Đà Lạt. Khi xưa 
không để ý, nay đi tứ xứ về thì mới nhận ra giọng cô 
nàng. Tiếp xúc với khách hàng nhiều nên cô nàng 
ăn nói rất lanh. Ông chồng lấy cô này là ấm, khỏi lo 
lắng gì cả.  

Ai nói tổ trưởng của Sanh Tử tiên sinh là hiền? Mới 
gặp mình chưa đầy 30 giây là bà ta phang mình đủ 
thứ. Một bà nuôi 4 thằng con trai thêm thằng con 
cưới về thì phải theo giòng Trưng Trắc hay bà 
Triệu. Nói đến bà này thì phải nói đến bà TS ở 
Xuân An, cùng thuộc loại khỉ cái nhưng khỉ đỏ đít 
ở Ban Mê Thuột. Tên nào hên thì lấy bà này vì rất 
lanh và nhanh trí nhưng mà phải có nội lực thâm 
hậu thì mới chịu đựng bà này.  

H. ù thì vui tính, nụ cười rất hiền lành còn cô geisha 
của ga ra STT khi xưa thì ít nói còn bà giáo họ Tạ 
thì tính tình như bà giáo già. Nhớ đến thăm thầy cô 
TTT thì thấy thầy vẫn vui như xưa, trên tường vẫn 
treo chữ Tâm. Thầy có bộ nhớ là cô nên khi quên 
cái gì là cô thêm vào liền. Thầy cô kể gặp nhau khi 
học ở Hà Nội rồi vào Nam, nay sống đời nhàn hạ 
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nên mừng cho thầy cô. Vẫn nhớ cô T, đem cây đào 
đến trồng ở nhà thầy năm 72.  

Cô T thì vẫn như xưa, chuyên sưu tầm những 
chuyện thi sĩ, nhạc sĩ hay xem đài truyền hình về 
những chương trình thám hiểm, khoa học. Vẫn nhớ 
những bài học Hán văn khi xưa. Hắn đã làm lung 
lay người Hà Nội vì ngoài đó dân chúng bị tuyên 
truyền là dân miền nam toàn là đĩ điếm cho đế quốc 
còn con trai là du đãng ma cô, nay họ gặp được 
người dân miền nam thì bỡ ngỡ không tin. Hắn bỏ 
làm để đưa mình đi thăm bạn và thầy đã nói lên 
tình cảm hắn dành cho mình.  

Thầy N thì mình không biết nói sao. Chỉ nhớ khi 
xưa, thầy không khá giả lắm nên có học hè với thầy 
được hai tháng. Nghe kể sau 75, thầy bị đi cải tạo, 
về thì túng thiếu thêm bị bệnh, may có cô con gái 
chăm sóc.  

Hàng tháng có PMC, kêu gọi các học trò cũ của 
thầy, đến thăm rồi tuỳ tâm, nỗi người đóng góp một 
tí giúp thầy nhưng phải tránh đưa trước mặt con rể. 
Chỉ biết ngậm ngùi vì mang danh thầy giáo, thầy 

không thể theo cao trào của định chế thị trường 
được, làm kẻ sĩ như Nguyễn Công Trứ ngày xưa.  

Thầy A thì kể là may có mái ấm Văn Học, gặp lại 
đám học trò cũ nếu không thì cuộc đời thầy sẽ buồn 
chán. Mỗi lần được học trò mời lên Đà Lạt chơi là 
thầy háo hức, cả đêm không ngủ được, mong đợi 
đón chuyến xe buýt 5:30 sáng. Gặp lại trò để chém 
gió, uống vài ly rượu, hút vài điếu thuốc như tìm về 
một thoáng hương xưa, giúp thầy viết, ghi lại những 
dòng thơ trong tâm tưởng.  

Người đẹp của tên Đá Xanh thì nhìn ngoài không 
giống trông hình nên hắn có thể về VN để xem lại 
đôi mắt người xưa, không cần chổng mông, ngọng 
nghịu làm thơ. NĐH thì vẫn như xưa nay vào đảng 
ông ngoại với H cà ri, NTD lo cho cháu trong tuổi 
già. VTL thì vẫn to con như ngày nào. NTS vẫn con 
mắt nháy nháy như xưa, nay làm chủ vựa trái cây 
TQ.  

Còn nhiều để kể nhưng đến Nam Hàn, gặp lại vợ 
nên quên khá nhiều rồi. Hôm nào rảnh rảnh, nhớ 
lại rồi kể cho bà con. 
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BÔNG HỒNG CÀI ÁO 
Người Thầy Cũ 
Hôm trước mình có dịp gọi điện thoại cho một 
người thầy cũ ở trường Văn Học. Rất cảm động sau 
42 năm mình mới nghe lại giọng nói của thầy. Nhìn 
hình ảnh, video tải trên mạng của Văn Học Đà Lạt 
thì muốn liên lạc với thầy nhưng cứ ngại ngùng rồi 
cô Tôn Nữ Thể Bình đi lấy chồng nên đám làm đài 
phát thanh Văn Học Đà Lạt, nhờ mình thế, gọi hỏi 
thăm thầy.  

Trong 40 năm qua, bao nhiêu cuộc đổi đời, người 
thầy vẫn sống theo thiên chức của mình, một nhà 
giáo trong khuôn khổ của một nhà mô phạm, sống 
theo tình nghĩa hơn là với thủ đoạn như đa số trong 
cuộc sống định hướng kinh tế thị trường. Mình hỏi 
thầy có bí quyết gì để sống trẻ và khoẻ mạnh vì xem 
video các buổi họp mặt thầy trò thì có nhiều tên học 
trò đầu bạc răng long. Thầy nói không có bí quyết gì 
cả, chỉ sống với tình nghĩa.  

Người thầy rất ngạc nhiên khi nghe mình kể những 
gì thầy nói trong lớp khi xưa. Mình nhớ thầy bảo 
các anh chị nào mà yêu nhau thì đem nhau lên thác 
Cam Ly, nhớ đem theo lon sơn Bạch Tuyết, để vẽ 
trên tảng đá, trái tim và mũi tên và tên 2 người 
quyện vào nhau rồi cùng nắm tay nhau thề: “Ngày 
nào hãng sơn Bạch Tuyết Sụp tiệm thì tình đôi ta 

mới tan vỡ,” ai ngờ 75 đến thì chủ công ty Bạch 
Tuyết bỏ chạy nên lời thề xưa quá linh ứng.  

Thầy có viết bài đăng trên trang nhà của Văn Học 
như gửi gấm những lời nhắn nhủ cho những học trò 
cũ xưa, đang chạy theo cuộc sống vội vã, định 
hướng kinh tế thị trường như hình ảnh ông đồ của 
Vũ Đình Liên mà mình học khi xưa. Người thầy 
vẫn giữ thiên chức của mình, một nhà giáo, kể 
những gì thầy cố làm về kinh tế sau 75 đều thất bại, 
đành thúc thủ nhìn cuộc đời qua nhanh. Thầy như 
nhân vật Don Quichotte, của Miguel De Cervantes 
mà mình có dịp viếng thăm La Mancha khi du lịch 
ở Tây Ban Nha, vẫn giữ tác phong của người thầy 
giáo, ảnh hưởng của Nho giáo ở thế kỷ 21.  

...Ông đồ vẫn ngồi đấy  
Qua đường không ai hay  
Lá vàng rơi trên giấy  
Ngoài trời mưa bụi bay...  

Người thầy cũ vẫn còn đấy nhưng học trò xưa còn 
ai, còn ai nhớ. Nghe thầy kể là các con của thầy 
không giàu nhưng sống được và cái may mắn cho 
thầy là con cháu vẫn ở gần thầy trong tuổi già, đó là 
niềm hạnh phúc khi về già, thấy con cháu ăn nên 
làm ra khiến mình cũng mừng cho thầy.  
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Thầy đậu cử nhân Luật nhưng khi ra trường thì 
nhận thấy trên thực tế vai trò luật sư không phải để 
bào chữa cho kẻ yếu nên quay qua học thêm cử 
nhân Văn Khoa nên dạo ấy ít ai đậu hai bằng cử 
nhân. Thầy làm hiệu trưởng trường Văn Học và dạy 
môn Việt Văn. Mình mê cách giảng của thầy khi 
học về nhóm Tự Lực Văn Đoàn qua cuốn tiểu 
thuyết “Đoạn Tuyệt” của Nhất Linh, nói về những 
xung đột của trường phái mới theo Tây học và 
trường phái cổ của xã hội phong kiến.  

Mình thắc mắc vì khi Loan đã được tha bỗng về tội 
ngộ sát Thân, người chồng mà TTKh diễn tả qua 
Hai Sắc Hoa Ti Hôn:  

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời  
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,  
Mà từng thu chết, từng thu chết  
Vẫn giấu trong tim bóng một người..  

Loan yêu Dũng nhưng vì áp lực của gia đình nên 
đành lấy Thân, một người rất cổ, gia trưởng, phong 
kiến rồi trong một cuộc cãi vã Loan vô tình đâm 
chết người chồng. Sau này cô ta vẫn tìm kiếm Dũng 
để chắp nối tình xưa nhưng Dũng cố tránh và tác 
giả cho Dũng thoát ly. Mình hỏi thầy câu hỏi mà 
mình vẫn ưng ức trong 42 năm qua, tại sao Dũng lại 
bỏ ra đi trong một đêm mưa gió. Đi thoát ly là đi 
theo cách mạng? Nhưng thầy giải thích là không có 
cách mạng cách mung gì cả. Tác giả cho thấy cái bế 
tắc của xã hội và để mỗi người tự lựa chọn con 
đường mình đi.  

Người của thế kỷ 20 bị vùi dập trong cuộc xung đột 
giữa cái mới và cái cũ thì người Việt hải ngoại, ngày 
nay cũng lâm vào tình trạng tương tự, gia đình là 
nền tảng cho mấy thế hệ bị lung lay, khi phải trả giá 
cho sự hội nhập vào xã hội mới, văn hoá Tây 
phương. Người chồng khi xưa, quyền uy rất gia 
trưởng bỗng nhiên thấy tiếng nói của mình không 
còn được ai quan tâm vì tuổi già, sức yếu không 
kiếm được công ăn việc làm.  

Kinh tế nắm quyền quyết định. Người vợ có thể ít 
học hơn nhưng lại có thể đi cắt chỉ, đem lợi tức về 
cho gia đình. Người chồng bỗng chốc trở thành tên 
nội trợ, đóng vai người chồng hiền. Có miệng như 
câm vì không biết tiếng nước sở tại, có chân như 
què vì không biết lái xe, phải đợi con cháu rảnh 
cuối tuần mới đưa đi thăm bạn bè hay hội hè với 
đồng nghiệp, chiến hữu xưa tương tự như vị tướng 
hồi hưu của Nguyễn Văn Thiệp, oai hùng trong trận 
mạc bao nhiêu, nay phải ngồi vá bánh xe bên lề 
đường.  

Thầy nhận xét mình bị ảnh hưởng của Tây hơn 
Việt vì mình không nghĩ là có sự ngăn cách vì ngày 
nay kỹ nghệ thông tin, có Skype, điện thoại thông 
minh vv nên có thể nói chuyện với một người thân 
bên bờ đại dương vì theo thầy gặp nhau vẫn có cái 
gì trân trọng, tình cảm hơn. Vì lẽ đó mà hai tuần 
liên tiên thầy phải lên Đà Lạt để gặp lại đám học trò 
xưa.  
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Phim Hollywood của Mỹ lúc nào cũng cho đoạn kết 
“có hậu” vì sau bao nhiêu cách trở, người con trai 
và người con gái yêu nhau vẫn có một kết luận tốt 
là họ lấy nhau, hạnh phúc lâu dài và có nhiều con. 
Kết luận của cuốn Đoạn Tuyệt thì tác giả không 
biết cách nào để kết thúc nên chỉ biết cho Dũng 
thoát ly đi trong mưa gió và Loan, ở lại chịu nhiều 
áp lực của xã hội phong kiến. Dũng như một kẻ 
quất ngựa truy phong để lại người mình yêu chịu 
đựng, lãnh trách nhiệm. Có lẽ đó là thiên chức của 
người đàn ông Việt Nam mà ta thường thấy trong 
xã hội xưa và nay.  

Mình thấy trong thi ca, văn chương hay nhạc của 
Việt Nam đều tôn vinh sự chia lìa, xa cách, bao 
trùm các mối tình. Người ta văn chương hoá các 
cuộc chia lìa bằng cách dùng những điển tích của 
Tàu để rồi những từ đó biểu hiệu cho sự ngăn cách, 
chia phôi như sông Tương hay sông Ngân. Mình hỏi 
sông Ngân là ở đâu thì thầy bảo là Ngân Hà. Mình 
nghe Hà thì có vẽ cao quý nhưng thật ra tiếng Việt 
nghĩa là sông hay chữ giang cũng là Sông.  

Mình có hỏi thầy là những điển tích bên tàu thì thế 
hệ mình không thể hiểu nhiều như sông Tương hay 
Tương giang, khởi nguồn từ Lâm Quý chảy về đến 
cửa sông Hào thì bị chia đôi rồi đổ vào hồ Động 
Đình mà trong sử về Hai Bà Trưng có nhắc đến nơi 
khởi đầu cuộc nổi dậy dành độc lập của người Việt. 
Đó là những điển tích mà mình không hiểu được vì 
không học chương trình Việt tương tự khi mình và 

mấy đứa con nói chuyện về những điển tích của xứ 
Hy Lạp như Medusa, Zeus, Eros, thì mụ vợ tịt vì 
không có học ở Việt Nam. Mình nghe thầy kể về 
mê học Luật nên sau khi đậu tú tài thì có ghi tên 
học hàm thụ của đại học Luật Khoa Sàigòn. Họ gửi 
cho 5, 6 cuốn sách, chưa đọc được một chương thì 
có nghị định đi du học nên thôi đành hẹn lại.  

Bốn mươi hai năm sau, nghe lại được giọng của 
người thầy cũ khiến mình cảm động, vẫn giọng oang 
oang như xưa khi đứng trên bục giảng về sự xung 
đột giữa cái cũ và cái mới trong xã hội Việt Nam. 
Bốn mươi năm qua mình cũng đã trải qua nhiều 
xung đột tự bản thể, gia đình, thân hữu. 
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BÔNG HỒNG CÀI ÁO 
Thầy Cũ 
Về thăm Việt Nam kỳ này, mình có duyên gặp lại 3 
người thầy cũ, dù chỉ có dạy mình năm 11B nhưng 
vẫn để lại cho mình nhiều dấu ấn, ảnh hưởng về 
cuộc đời mình trong 41 năm qua.  

Gặp lại thầy Nguyên thì khuôn mặt khắc khổ của 
thầy ngày xưa vẫn còn. Thầy vẫn nhớ mình, nhắc 
đến lá thư giới thiệu của thầy viết, gửi cho trường 
đại học bên Pháp khi mình xin ghi danh, đi du học. 
Thấy thầy bệnh hoạn sau khi đi tù về, bị tai biến rồi 
thêm bệnh trĩ. Thầy than cả đêm trước không ngủ 
được nên các học trò cũ, xin phép về để thầy nghỉ. 
Mình chỉ học thầy về hình học năm 11B, vẫn nhớ 
đến sự tận tâm của thầy, lo cho từng đứa học trò 
nhất là những ai không hiểu bài. Khuôn mặt thầy 
như đau buồn nếu có một ai không hiểu lời thầy 
giảng. Có lần một anh bạn học giải không ra đáp số 
nên thầy có hỏi anh ta tại sao không hiểu. Không 
khí trong lớp khá ngột ngạt nên mình kêu “Nhà nó 
nghèo,” khiến thầy bật cười nên sau đó trong lớp 
hay nhại lại câu nhà nó nghèo.  

Thầy không như các thầy nổi tiếng dạy luyện thi, 
vào lớp giảng bài xong, hết giờ là chạy sô ở trường 
khác, không đoái hoài đến học sinh. Ai thắc mắc thì 
chiều ghé lại nhà thầy chỉ lại. Mình có đến nhà thầy 
mấy lần với NVT, sau thấy hoàn cảnh kinh tế của 

gia đình thầy nên có ghi tên với NVT, học thêm hè 
với thầy được hai tháng. Chính thầy đã khuyên 
mình tìm đường chuồn ra hải ngoại, ở nhà ra trận 
chết phí đời. Mình có kể cho thầy, một tên học trò 
cũ, đã bước theo chân thầy dạy toán ở một đại học 
thuộc tiểu bang Texas và nhận thấy cặp mắt của 
thầy sáng lên và nở một nụ cười. Có lẽ đó là nụ cười 
độc nhất trong buổi gặp gỡ ngắn ngủi.  

Năm 11 B, thầy là giáo sư chủ nhiệm của lớp và đề 
cử mình ra tranh cử chức trưởng lớp với mấy người 
khác và cuối cùng thì được đắc cử và năm 12 B thì 
cũng được đề cử làm trưởng lớp nên mình có tham 
gia tổ chức văn nghệ, nấu chè, picnic. Dạo đó thấy 
mất thì giờ nhưng sau này mới thấy nhờ những kinh 
nghiệm khi xưa đã giúp mình làm trưởng atelier khi 
còn sinh viên hay sau này tổ chức trại hè, biểu tình 
vv, giúp tỵ nạn.  

Thầy Thắng thì mình chỉ học đâu vài giờ khi thầy 
thay thế thầy Hàn đi Saigon họp chi đó. Một chữ 
cũng là thầy nên có ghé lại thăm thầy cùng các bạn. 
Mình thấy chữ Tâm treo trên tường ở nhà thầy như 
nói lên thiên chức của người thầy trong suốt 40 
năm sóng gió vừa qua. Nghe nói Đà Lạt sau 40 năm, 
vẫn chưa có một ông thầy dạy Anh văn nào giỏi 
hơn thầy nên buồn cho quê hương đất nước.  
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Thầy An dạy mình môn Việt Văn năm 11B. Mình 
thích nhất giờ của thầy vì thầy nói oang oang, giảng 
về những thứ mà tuổi mới lớn như mình thích được 
nghe; tình yêu trai gái, cuộc xung đột giữa văn hoá 
dân tộc và văn hoá Tây phương được du nhập trong 
thời kỳ Tây đô hộ. Thầy có cách giảng khá hài, tếu 
tếu vui vui khiến học trò chăm chú không làm ồn. 
Mình thích nhất khi thầy giảng về phiên toà vì thầy 
có cử nhân luật khoa, khiến mình ghi danh học luật 
sau 74 nhưng rồi dọt đi Tây.  

Mình thắc mắc hoài về hành động của Dũng trong 
Đoạn Tuyệt: Thoát ly ra đi trong mưa gió thay vì 
đáp lại tình của Loan. Anh chàng này không muốn 
lấy vợ? Một người đã có một đời chồng hay vì tiếng 
gọi của đất nước kêu anh chàng lên rừng, chiến đấu 
dành độc lập? Câu hỏi này cứ theo mình mãi đến 41 
năm sau, khi mình lấy can đảm, gọi thầy ở Bảo Lộc 
để hỏi thì được trả lời là thoát ly ở đây không phải 
đi theo cách mạng mà vì tác giả không biết câu trả 
lời nên cứ để đọc giả tự tìm câu trả lời trong thời 
buổi khá lộn xộn của đất nước.  

Mình tính sẽ xuống Bảo Lộc thăm thầy, không ngờ 
nghe tin mình về thì thầy lấy xe buýt lên Đà Lạt gặp 
mình và muốn gặp riêng mình. Mục đích của thầy 
để kiểm nghiệm xem mình mất gốc đến bao nhiêu vì 
trong cuộc đàm thoại thì thầy cho rằng mình đã mất 
hết tố chất Việt sau 41 năm ở hải ngoại. Gặp lại 
nhau, thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi lại thêm 
được ông thầy tát yêu cho vài cái đau mệt thở.  

Nhớ lần đàm thoại, hai thầy trò bất đồng ý kiến về 
sự xa cách trong không gian. Mình thì cho rằng 
công nghệ thông tin đã làm không gian trở nên nhỏ 
bé, khoảng cách không còn là yếu tố cho sự xa cách. 
Khi xưa khi chưa có điện thoại hay Skype thì mình 
quay quắt, nhớ nhà thì viết thư thăm hỏi, nay thì 
chỉ cần nhấc điện thoại là 2 giây sau đã nghe giọng 
của gia đình, không còn chộn rộn như xưa. Qua 
mạng mình có thể nói chuyện với gia đình, bạn bè 
không còn sự cách nhau về mặt không gian hay thời 
gian trong khi thầy thì cho rằng gặp mặt thì mới nói 
lên được sự chân tình, gần gủi theo tố chất đông 
phương.  

Hôm “cái bớt một thời” mời cả bọn ăn sáng ở vườn 
Bích Câu “kỳ ngộ” thì hai thầy trò có dịp bàn thêm 
về câu chuyện bỏ dở lần trước. Mình chỉ bàn kế 
bên, một cặp vợ chồng thì phải, ngồi ăn sáng với 
hình ảnh ông chồng cầm một tờ báo còn bà vợ cũng 
say mê theo dõi tin tức của tờ báo. Mình nói với 
thầy: Gần nhau nhưng hai vợ chồng này chưa chắc 
đã gần nhau trong tâm tưởng, cùng hướng về một 
phương trời chung, cho nên qua mạng có thể người 
ta vẫn gần nhau khi nói chuyện với nhau. Chúng ta 
hiện hữu trong tâm khảm chớ không phải vì không 
gian. Ngồi chung ở đây nhưng nếu có điện thoại là 
người ta xa nhau liền vì họ sẽ ở một không gian nào 
với người đối thoại qua máy.  

Mình có hỏi về tâm trạng của ông Nguyễn Du khi 
làm Kim Vân Kiều, như thố lộ tâm tư của kẻ sĩ ăn 
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cơm nhà Nguyễn nhưng vẫn nhớ về vua Lê. Những 
nhân vật nam trong Kim Vân Kiều, không có một ai 
xứng đáng để thanh niên Việt Nam, nói chung hay 
nói riêng, để mình noi theo nên họ theo các truyện 
kiếm hiệp của Kim Dung, bắt chước các nhân vật 
nam trong truyện để hò hét Zô 100%. Nhưng hỏi thì 
coi như đã trả lời.  

Có lẽ nền giáo dục trước 75, đã tạo nên một tình 
cảm thiêng liêng giữa trò và thầy mà sau 40 năm, 
các học trò vẫn tìm gặp lại thầy. Thầy nào mà con 
cháu không khá giả thì các trò tụm nhau lại, đóng 
góp chút ít để mỗi tháng biếu cho thầy để sinh sống 
qua ngày. Gặp lại như để cám ơn các thầy, nhưng 

không biết có duyên để gặp lại trong tương lai. Chỉ 
tiếc là không gặp được thầy Thạc, nghe nói ở Bảo 
Lộc nhưng không liên lạc được, thầy Nam thì đang 
dạy trường cách Đà Lạt khá xa. Hy vọng kỳ sau.  

Hồi nhỏ mình có học Giáo Khoa Thư, có kể ông 
Carnot về làng, ghé qua thăm thầy nhưng ngày nay 
về Đà Lạt, thấy các bạn học cũ hàng tháng đi thăm 
các thầy thì cảm phục, có người ở hải ngoại vẫn gửi 
tiền về giúp các thầy. Nghĩ lại, các thầy khi xưa, dù 
chỉ dạy mình một năm nhưng đã gieo vào trí óc 
mình những câu hỏi mà 40 năm qua, mình đã tìm 
được một số câu trả lời nhưng vẫn còn một số vẫn 
là ẩn số trong cuộc đời mình. 
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BÔNG HỒNG CÀI ÁO 
Kẻ Đào Hoa 
Tòng là người gốc Quảng Nam, làng Kỳ Là. Nghe 
đâu gia đình hắn gốc Minh Hương, khi nhà Thanh 
giữa thế kỷ 19 để dẹp cuộc khởi nghĩa ly khai của 
Hồng Tú Toàn nhà Thanh đã tàn sát 70% dân 
chúng các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam 
và 90% dân chúng tỉnh Quý Châu.  

Ông tổ hắn chạy thoát xuống miền nam, ghé lại 
Taifo, rồi định cư tại vùng này từ đó.  

Gia đình hắn làm rẫy trong làng từ mấy đời nay 
nhưng sau Mậu Thân thì hắn gặp phải nạn học ngày 
chưa đủ tranh thủ học đêm. Số là ban ngày hắn đi 
học trường do chính quyền VNCH điều hành rồi 
chiều đến khi địa phương quân và Xây Dựng Nông 
Thôn của VNCH rút về thành phố thì lực lượng 
nằm vùng ra, lùa dân trong làng ra đình, đốt đuốc 
học tập cách mạng, chống Mỹ cứu nước.  

Ban ngày hắn học VC là quân khủng bố, là tay sai 
của Cộng sản Quốc tế dùng để biến quê hương 
thành một chiêu hầu của Liên Sô nhưng đêm về cán 
bộ nằm vùng lại kêu thầy giáo hồi sáng là thằng 
nguỵ quân, bán nước. Ban ngày hắn phải học hát 
“giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng 
bào....”  Tối đến hắn phải hát “như có Bác trong 
ngày vui đại thắng...” . 

Cuối cùng hắn như bị tàng tàng không biết đâu là 
đúng, đâu là sai, đâu là sự thật, đâu là láo khoét nên 
gia đình cho hắn vào Đà Lạt trú ở nhà bà dì để đi 
học. Có lẽ vì làm rẫy từ nhỏ, ăn ngô sắn nhiều hơn 
gạo nên hàm răng của hắn vẩu vẩu, chĩa ra như 
những cái chông của hàng rào chiến lược, mắt hắn 
híp híp vì giang nắng nhiều, cái mũi hay khọt khẹt 
như mũi heo.  

Không hiểu vì quê quán gần nhau hay sao mà hắn 
lại chơi thân với thằng Phạm, gốc làng Mỹ Hùng 
gần Quảng Ngãi cũng vì giặc giã, hồi Mậu Thân nhà 
hắn bị máy bay Mỹ bỏ bom, cháy rụi, cả làng. Tên 
này bị lùa vào thành phố rồi gia đình hắn chạy vào 
Đà Lạt, theo lời mời của ông chú hắn dạy học ở 
trường Võ Bị. Không biết có phải “Quảng Nam hay 
cãi, Quảng Ngãi hay co” mà hai tên tuy chơi thân 
nhưng hay cãi nhau trong giờ ra chơi.  

Có lần ra chơi, thấy hai tên cãi nhau nên ghé lại hỏi 
vì dạo đó mình được bầu làm trưởng lớp. Tên Tòng 
bảo thằng Phạm kêu nó ngu, mình hỏi tại sao thì nó 
kể là nó rất Đào hoa, nó làm thơ như Nguyễn Tất 
Nhiên năm 14 tuổi rồi chép trong giấy pelure, tặng 
cho con H thì còn này bảo sẵn sàng chết vì nó, còn 
con D thì nói sẽ đợi nó kiếp sau. Thằng Phạm nói 
con H kêu nó thà chết chớ không bao giờ lấy thằng 
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Tòng còn con D thì bảo muốn tán chị hả, đợi đến 
kiếp sau. Hai thằng cứ tiếp tục cãi nhau vì thằng 
Tòng hơi mát dây vì quá khứ của nó, sáng học cái 
này tối thì học ngược lại nên con D và H nói nó 
một đằng thì nó hiểu một nẻo mà thằng Phạm có 
tính hay co dù biết thằng bạn bị khủng hoảng tinh 
thần ở quê.  

75 đến thì thằng Tòng phải về quê nó cuốc đất ở 
Quảng Nam nhưng sợ bị đi nghĩa vụ quốc tế nên gia 
đình cho nó vượt biển. Trên đường đi thì bị hải tặc 
cướp bóc mấy lần. Nó có chiếc nhẫn mà mẹ nó cho 
để lên bờ, bán để mà sinh sống thì bị hải tặc lột, nó 
không cho nên bị một tên phang cái búa lên đầu rồi 
bất tỉnh.  

Khi tỉnh lại thì nó thấy lờ mờ một cô gái đang đút 
cháo cho nó. Khi gần hồi sức thì nó suýt thét lên vì 
cô gái cứu hắn sống, xấu kinh hoàng đến nỗi Hải 
tặc không dám bắt đi như các cô gái khác không 
may trời bắt đẹp khi đi vượt biển. May mắn hôm đó 
có tàu Île de lumière cứu vớt rồi thả hai người vào 
đảo Pulau Bidong rồi thằng Tòng làm hồ sơ đi Mỹ 
với ân nhân của nó, định cư ở Biloxy, Louisiana. 
Khu này có casino trên biển nên vợ chồng hắn làm 
ăn khá, để dành tiền mua cái tiệm bán rượu.  

Khi có đủ tiền, vợ nó bay qua Cali cả tháng để tân 
trang hoàn toàn, total rebuild. Sau đó ai vô quán 
nhìn vợ nó thì như hoàng hậu, đẹp lộng lẫy còn nó 
ai cũng tưởng là thằng ở đợ nhưng nó mặc kệ, hãnh 
diện có vợ được tân trang lại vì khi xưa nó tưởng là 

total lost nên tự an ủi vợ đẹp là vợ người ta còn vợ 
xấu là vợ của ta. Ngày qua ngày nó vẫn chịu khó 
buôn bán ở tiệm rượu, dù luôn luôn phải thủ cây 
súng vì ăn cướp vào khá nhiều. Cứ thua tiền ở 
casino thì chúng lại vào tiệm bán rượu của hắn. Có 
lần hắn bắn gãy chân thằng Mỹ đen nên từ dạo đó, 
ăn cướp bớt vô.  

Sau mấy chục năm chịu khó làm ăn thì mụ vợ hắn 
từ một con thiên nga bỗng nhiên trở thành quái 
nhân. Tối ngủ, vợ hắn nằm ngủ với hai con mắt 
trợn trừng nhìn nó chăm chăm khiến nó cũng ớn 
ớn. Vợ nó đi căng da mặt quá nhiều lần nên hai con 
mắt không xụp xuống nữa dù đang ngủ làm hắn sợ 
quá mà vợ hắn có cái tật ngáy như gọi đò ở quê nên 
nhiều đêm hắn kiếm cớ ngủ lại tiệm rượu coi chừng 
người ta ăn trộm.  

Một hôm nó bắt liên lạc được với thằng bạn nối khố 
Phạm, còn ở Đà Lạt nên nó xin mụ vợ về Việt Nam 
thăm bạn hầu tiếp nối những cuộc cãi nhau khi xưa. 
Vì kẹt tiệm rượu nên vợ nó phải ở lại coi tiệm, chỉ 
một mình nó về.  

Về Đà Lạt thì nó cảm nhận được câu chuyện của 
ông Từ Thức khi xưa đi lạc vào thiên thai, trở về 
thăm quê. Nó không còn nhận ra căn nhà khi xưa 
mà có thời nó ở với bà dì nó ở đường Phan Đình 
Phùng, ngay góc ngã ba chùa, phố xá gì đều thay đổi 
cả. Nó ghé lại nhà nghỉ của vợ chồng thằng Phạm 
để gặp mặt. Dân Đà Lạt sống nhờ về du khách nên 
vợ chồng tên Phạm mở một cái nhà nghỉ cho Tây 
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Ba lô ở đường Trần Bình Trọng, trước đồn cảnh sát 
dã chiến khi xưa.  

Nó muốn làm chuyện bất ngờ nên không báo cho 
thằng bạn nên khi ghé lại nhà nghỉ thì cô ngồi quầy 
hỏi anh cần phòng thì nó bảo không. Nó đã lấy 
phòng ở khách sạn Ngọc Lan, chỗ khi xưa có rạp xi 
nê ở đường Thành Thái. Nó chỉ muốn gặp ông 
Phạm thì được biết vợ chồng tên bạn mới đi Nha 
Trang chơi sáng nay. Cô lễ tân khá vui tính nên đề 
nghị sẽ đưa hắn đi viếng Đà Lạt, thăm thung lũng 
tình yêu, suối vàng.  

Từ khi mụ vợ hắn ngủ không nhắm mắt, hắn sợ đến 
nỗi không dám đi chung ngoài phố nay được cô lễ 
Tân chở đi xe Honda, bảo hắn ôm eo cô nàng cả té 
khi lên dốc. Lòng hắn say say khi ôm cô bé trên 
đường lên suối vàng, hắn như trở lại thời niên thiếu, 
làm thơ tặng mấy con nhỏ học chung lớp. Cô bé rủ 
hắn đi Nha Trang tắm biển nên đặt khách sạn ở 
Vin Pearl.  

Những ngày bên cô bé lễ tân hắn như yêu đời lại, 
sau bao năm miệt mài lao động, kiếm tiền với vợ 
hắn, làm việc cật lực 12 tiếng một ngày, không dám 
đi ăn cưới vì ăn bửa cỗ lỗ bửa cày. 30 năm trên đất 
Mỹ mà hắn chưa bao giờ đi ra khỏi thành phố 
Biloxy. Thoạt thi thì phải đi vì công ăn việc làm thì 
vợ hắn được cử đi dự còn hắn thì cứ dọn dẹp, đứng 
bán. Nhiều đêm hắn phải thức khuya để làm sổ sách 
và đếm tiền mệt thở nhưng thấy tiền thì hắn không 
buồn ngủ. Càng đếm thì hắn càng thích, hắn chỉ 

mong có thuốc gì giúp không ngủ để hắn mở tiệm 
24/24.  

Trên đường về lại Đà Lạt, hắn đề nghị cô bé lễ tân, 
khỏi cần đi làm nữa, để hắn chu cấp cho. Hắn sẽ 
mướn cho cô nàng một căn hộ rồi mỗi tháng gửi 
tiền về cho cô nàng chưng diện. Hắn thấy cô bé lễ 
tân sao rất văn minh, thơ của hắn làm khi xưa được 
cô ta khen nức nở, bảo hắn là thiên tài của thi ca 
Việt Nam, một Hàn Mạc Tử của thế kỷ 21 khiến 
hắn lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng. Hắn 
chưa bao giờ gặp ai cảm nhận sự rung động của trái 
tim của hắn. Hắn chợt nghĩ hắn và cô bé như Mộng 
Cầm và Hàn Mạc Tử khi xưa, chỉ có Mộng Cầm 
mới hiểu được thơ của thi sĩ họ Hàn.  

Cô bé lễ tân nói em không thích ăn không ngồi rồi 
như vậy, em muốn làm cái gì để khẳng định cho cá 
nhân của cô bé, không muốn chỉ ngồi nhà đợi mòn 
mỏi Tòng. Cô ta chở Tòng đi xem nhiều khu đất 
hoang xung quanh Đà Lạt, nói đây người nhà em 
làm ở sở nhà đất, tài nguyên môi trường, nói chính 
quyền sẽ cho xây nhà cửa phố xá ở đây. Nếu em có 
10 ngàn đồng thì 3 tháng sau lời cả 100 ngàn. Tòng 
thấy cái môi chu chu của cô bé dễ thương chi lạ nên 
gọi điện về cho vợ, kêu gửi tiền về để mua đất.  

Hắn nói sẽ đổi vé để ở lại thêm vài tuần để xem xét 
tình hình vì bây giờ chính quyền cho phép việt Kiều 
mua nhà, mua đất rồi. Hắn tính sẽ đầu tư rồi sau 
này về hưu, hai vợ chồng hắn về đây ở. Hôm sau có 
người đem số tiền 15 ngàn đồng lại khách sạn cho 
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hắn. Hắn đưa cho cô bé 10 ngàn để mua miếng đất 
rồi rủ nhau đi Hạ Long chơi. Càng đi bên cô bé hắn 
thấy mình dại, sống với mụ vợ Chung Vô Diệm. 
Hắn toan tính sẽ đem tiền về nhờ cô bé đầu tư rồi 
lấy cô bé làm vợ luôn, sống đến bạc đầu.  

Đang đi Sapa thì cô bé nhận được điện thoại của cò 
nhà, bảo có người muốn mua miếng đất mua tuần 
trước 30 ngàn nên cô bé và hắn phải về sớm để kí 
giấy tờ. Về đến Đà Lạt thì cô bé dẫn người đến 
khách sạn chồng tiền cho Tòng. Tòng nghĩ sao 
mình ngu thế nhỉ, đi làm cả tuần, cả tháng chưa 
chắc đã lời 20 ngàn nay chỉ cần bỏ 10 ngàn rồi đi 
chơi với cô bé, ngao du Sơn cảnh như Dương Quá 
và Tiểu Long Nữ khi xưa mà lời thế thì tội vạ gì đi 
làm. Cầm tiền trong tay, hắn cảm động vì cô bé 
không ăn bớt đồng xu nào cả. Hắn nghĩ ông thầy 
bói khi xưa nói rất đúng là cung nô bộc của hắn tốt 
và sao đào hoa ngộ Thiên không, chiếu thẳng vào 
cung thê cực tốt của hắn.  

Hắn đưa hết cho cô bé 30 ngàn như trả ơn tiền cò 
nhà đất, cô bé rủ hắn đi xem đất ở gần Phi Nôm, 
bảo có chương trình làm phi trường Liên Khương 
thành một phi trường Quốc tế nên đất đai ở vùng 
này sẽ lên giá khủng khiến Tòng ham nên bàn với 
cô bé về Biloxi hắn sẽ gửi tiền sang, sau này sẽ về 
đây ở hẳn với cô bé, để cái tiệm rượu cho mụ vợ ngủ 
mắt mở.  

Hắn về lại mỹ chưa đầy 24 tiếng thì cô bé gọi bảo 
anh gửi tiền gấp 300 ngàn để mua miếng đất ở gần 
Suối Vàng vì thuộc khu xây siêu thị.  

Người quen của em cho biết ngoại quốc sẽ đầu tư. 
Gửi mau vì nếu không thì có người khác chộp mất. 
Anh còn nhớ miếng đất nhỏ mua trước khi đi Hạ 
Long và Sapa. Tuy dô của em là chắc như bắp rang. 
Hắn nói sẽ xoay sở rồi sẽ gửi cho cô bé.  

Hắn bàn với vợ xem tiền bạc ra sao thì mụ vợ nổi 
chứng không chịu, bảo điên sao khiến hắn điên 
luôn. Thường thì hắn nghe mụ vợ hắn vì gia đình 
vợ khi xưa là gốc người Hoa nên biết tính toán 
chuyện buôn bán nhưng lần này hắn muốn vợ hắn 
chống mắt ra xem nhất là hắn định bụng sẽ về VN 
sống với cô bé. Thế là hắn âm thầm ra ngân hàng 
rút tiền, bán mấy cái cổ phiếu rồi gửi về cho cô bé.  

Mấy ngày nay, hắn không liên lạc được với cô bé lễ 
tân khiến hắn điên lên, hắn nhớ giọng nói của cô bé 
nhất là không biết có ai trả mua miếng đất. Cuối 
cùng thì hắn gọi cho tên bạn Phạm hỏi có gặp cô bé 
làm cho mày ở đó không. Tên này ngơ ngác chả 
hiểu đầu đuôi gì cả, nói đâu có bao giờ mướn ai đâu. 
Vợ chồng hắn đi đâu thì cô con gái đứng thế, lâu 
lâu thì có bạn ghé lại chơi. Hắn nói tên cô bé thì 
Phạm bảo con đó là bạn của con gái tao, học chung 
lớp ở đại học nhưng nghe nói bố mẹ kêu về Hà Nội 
để lấy chồng rồi. 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Xi-Nê Một Thời 
Hồi nhỏ, mỗi lần có tiền là đi coi xi nê nhất là vào 
dịp Tết, có bao nhiêu tiền lì xì mình đều cúng vào 
tổ xi-nê, ngày nào cũng mò ra phố, đi coi hai ba rạp. 
Mê xi nê còn hơn mê gái, tới khi lập gia đình, bao 
nhiêu mộng ước, bao nhiêu đào xi-nê-ma mê từ Tây 
sang Á, từ Đông sang Mỹ đều được chôn vào dĩ 
vãng.  

Đà Lạt dạo đó có 3 rạp: Ngọc Hiệp, Ngọc Lan và 
Hoà Bình. Hai rạp Ngọc Lan và Ngọc Hiệp có cùng 
một chủ mà người con trai nay đang sinh sống tại 
Bolsa còn cô con gái học Văn Học, ban C cùng với 
chị Sui hình như tên Ngọc Lan thì phải. Chủ rạp 
Hoà Bình chắc là người gốc Hoa vì mấy người bán 
hay soát vé đều gốc Hoa.  

Rạp Ngọc Hiệp khi xưa chuyên chiếu phim ấn độ, 
sau này phim tàu Hongkong còn rạp Ngọc Lan thì 
chiếu phim cho người lớn, phim tây phương còn rạp 
Hoà Bình thì nếu mình không lầm được sửa chửa 
lại trước Mậu Thân với nệm mới; hàng ghế màu 
xanh lá cây khi mới vô rạp, vé hạng này đắt hơn vì 
xa màn ảnh, sau đến hạng trung bình ở giữa, màu 
vàng, có nhiều dãy ghế nhất cuối cùng gần màn ảnh 
có hàng ghế màu đỏ.  

Ba phim mà mình nhớ nhất đã coi ở rạp Ngọc Hiệp 
là Bambi và Độc Thủ Đại Hiệp, coi với TTA còn 

Độc Thủ Đại Hiệp tái xuất Giang Hồ với ĐVQ. Hồi 
nhỏ mỗi lần đi xi nê với ông cụ ở rạp này là có màn 
chào cờ trước khi bắt đầu vào phim chính. Mình 
thấy trên màn ảnh có quốc kỳ vàng 3 sọc đỏ và hình 
Ngô tổng thống trong khi mọi người trong rạp đều 
đứng nghiêm hát “này công dân ơi....”  sau đó bài 
“toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô TT...” .Mình nhớ 
ông bà cụ dẫn đi coi phim suất tối, phim Mỹ có 
đoạn “ảnh và chỉ” hôn nhau, nghe nói là nụ hôn dài 
nhất lịch sử của xi nê nên mình muốn coi nhưng bị 
bà cụ che mắt lại. Chán Mớ đời! Không ngờ sau này 
có con, mình cũng bắt chước bà cụ.  

Có một lần, không nhớ phim nào, Cleopatra thi 
phải, phim rất dài nên chủ cho chiếu ở 2 rạp Ngọc 
Hiệp và Ngọc Lan. Cứ lúc giải lao thì tà lọt chở 
bánh phim đầu đến Ngọc Hiệp, rồi lấy bánh phim 
đoạn 2 đem về rạp Ngọc Lan, trong khi khán giả la 
ó, chửi thề vì đợi lâu quá vì dạo đó đâu phải digital 
như ngày nay. Muốn quay lại cuốn phim từ đầu thì 
phải mất công quay ngược lại thêm màn phim bị đứt 
vì độ nóng nên đang ngồi thì thấy màn ảnh tối dần 
đi rồi nghe cái phèo rồi tất cả chìm trong bóng tối. 
10-15 phút sau thì được chiếu lại nhưng mất một 
khúc thêm có trò kiểm duyệt, hai anh chị đang mùi 
mẫn, rờ mó nhau bỗng biến mất thấy cô nàng bận 
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quần áo lại gọn ghẽ. Mình nhớ có coi phim Chờ 
Sáng có Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu đóng, có 
cảnh KC đang tắm sau cái màn nên chỉ thấy bóng 
và tiếng nước của vòi sen thôi mà cứ nuốt nước 
miếng ừng ực. Sau này có gặp lại bà ta nhưng không 
dám kể.   

Sau này lớn hơn mình hay đi coi với thằng em kế. 
Mua hạng cá kèo, ngồi trên mấy bục gỗ đóng theo 
kiểu cầu thang dài, con nít ngồi sát vào nhau. Bà cụ 
cho tiền mua vé cho hai anh em, mình không mua 
vé, ghé lại chỗ soát vé rồi lén đưa tiền cho tên soát 
vé, hắn liếc ngang liếc dọc, cho 2 anh em vào, leo 
lên ghế cá kèo còn tiền dư, sau khi tan xuất thì hai 
anh em ghé lại xe bán xắp xắp của ông Tàu chuyên 
để tang, bận đồ đen làm một đĩa. Mình có coi hai ba 
tuồng cải lương ở rạp Ngọc Hiệp, chỉ nhớ có tuồng 
Song Long Thần Chưởng có đào Út Bạch Lan thủ 
diễn, khi đánh chưởng, khói màu đỏ xịt bắn tới đối 
phương.  

Mỗi lần Tết là dân chúng Đà Lạt đi coi xi nê mệt 
thở, mấy tên chủ rạp cũng ma giáo lắm, lựa toàn 
phim dỗm mướn rẻ nhưng ai cũng chen lấn toát mồ 
hôi nách để mua vé. ai mua được vé, bò ra mặt mày 
sung sướng như vừa trúng lô đề. Sau Tết thì họ 
chiếu phim hay. Rạp Hoà Bình, ngày Tết lúc nào 
cũng mỡ 2 guichet để bán vé mà dân Việt Nam mình 
có máu văn hoá xô lấn. Hồi nhỏ thì mình lén chui 
dưới thấp bò lại quầy vé nhưng lớn hơn thì hơi mệt 
sau này 16, 17 tuổi thì cao hơn trung bình nên dễ 

mua vé. Sau này qua tây, thấy tây đầm đứng xếp 
hàng, không có màn chen lấn như ở Việt Nam, 
nhiều khi đứng ngoài trời mùa đông lạnh, nhích lần 
lần đến gần quầy vé thì hết chỗ phải bò về. Sau này 
mình học được cái mánh là đi ngang qua xem có 
thằng tây con đầm nào thấy hơi quen quen, khờ 
khờ, chạy lại kêu ça va toi? Mấy đứa này trả lời là 
lẻn vào đứng bên cạnh hỏi chuyện bậy bạ, vô mua 
vé rồi mạnh ai nấy kiếm chỗ ngồi. Đám đứng đợi 
phía sau tưởng mình là bạn của tụi tây đầm này nên 
không chửi bới.  

Rạp Hoà Bình thì mình nhớ lần đầu tiên đi coi là 
phim Tần Thuỷ Hoàng với anh Bình và thằng Đắc, 
hàng xóm. Hai cha con tên này có tiền nên ngồi 
hàng ghế vàng còn mình và thằng em ngồi hàng ghế 
đỏ gần màn ảnh, lúc ra về nhức đầu không thể tả. 
Có một năm, Tết họ chiếu Thập Tứ Nữ Anh Hào 
nhưng không hiểu sao sau năm 70 thì họ chuyên 
chiếu phim Hongkong, có lẽ rẻ hơn phim Tây nhất 
là dạo đó dân mình mê truyện Kim Dung, thường là 
của hãng ông Bernard Shaw như Tân Độc Thủ Đại 
Hiệp với Khương Đại Vệ, Thập Tam Thái Bảo có 
cảnh Khương Đại Vệ bị tứ mã phanh thây ghê rợn. 
Mình có coi phim Doctor Zhivago của đạo diễn 
David Lean ở đây hai lần nhưng không hiểu lắm, 
sau này ra khỏi Việt Nam thì coi lại cả chục lần, quá 
đẹp. Nhìn cảnh cảnh phim này làm mình muốn đi 
xuất ngoại để xem tuyết.  
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Vương Vũ từ ngày bỏ đóng phim của hãng Golden 
Harvest của ông Bernard Shaw thì bớt oanh liệt. 
Mình có coi lại phim Độc Thủ Đại Hiệp trên du tu 
be nhưng sao thấy sến không thể tả mà hồi nhỏ mê 
nức nở. Cái vui nhất là thấy Vương Vũ đóng phim 
quảng cáo cho kem Hynos của ông Vương Đại 
Nghĩa, em bà con với Vương Vũ. Lúc đầu bà con 
tưởng phim chiếu dạo, thấy cảnh một đoàn người 
bảo tiêu đẫy xe cở cái rương, đem theo cờ lọng, chở 
đồ kiểu gia đình Lâm Bình Chi, bị cướp đến giết tá 
lả rồi Vương Vũ nhảy ra, chém chết tơi bời rồi tới 
mở nắp cái rương, lấy ra hộp kem đánh răng Hynos. 
Dạo đó, có 3 hãng kem đánh răng nội địa cạnh 
tranh với nhau là Hynos, Leyna và Perlon. Cứ nghe 
đài phát thanh réo hàng ngày mà tới ngày nay còn 
nhớ.  

"Răng em, răng em trắng muốt như ngà  
Nhờ kem, nhờ kem Hynos mà ra.  
Anh yêu em hay anh yêu kem hay anh yêu anh bảy chà 
da đen?  
Anh yêu em, anh yêu luôn kem, anh yêu luôn anh bảy 
chà da đen.”   

Hết kiếm hiệp thì nhảy qua các phim đánh võ với 
cặp Địch Long và Khương Đại Vệ đấu với La Liệt 
làm Vương Vũ lu mờ, hay cặp Sương Điền Bảo 
chiêu và Trần Tinh. Nghe nói Trần Tinh là người 
gốc Việt, trốn lính chạy qua Hongkong với bộ râu 
mép, còn Sương Điền Bảo Chiêu là tài tử Nhật 
nhưng đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện thì không 

muốn coi mấy tên kia nữa. Chán như đường phèn. 
Hình như mình có coi phim Cầu Sông Kwai ở rạp 
Hoà Bình, La Chute de L' empire Romaine với 
Sophia Loren, Le Cid cũng có cô này đóng vì ở 
trường có học Le Cid, Le jour le plus long. Có lẽ 
phim mình thích nhất là La Colère d'Achille của 
Tây làm mà sau này, Hollywood có làm lại có tài tử 
Brad Pitt.  

Rạp Ngọc Lan thì thường chiếu phim Tây, dành cho 
người lớn. Đầu đường Thành Thái, góc Lê đại 
Hành, trước nhà trồng răng của bố thằng Hy cũng 
học Yersin với mình, hình Nguyễn Trình thì phải, 
mỗi tuần đều có cái banderole giới thiệu phim mới vì 
rạp Ngoc Lan nằm phía xa ít ai đi lại như rạp Hoà 
Bình và Ngọc Hiệp. một bà giáo yêu một tên học 
trò, cũng chả hiểu gì lắm. Chỉ nhớ có lần đọc báo 
thấy bên Tây có chuyện bà giáo thương tên học trò 
rồi họ dựng phim nên tò mò đi coi. Có coi Borsalino 
với Alain Delon, Paul Belmondo hay phim made in 
Italy. Có lẽ hai phim về tình yêu nổi tiếng là Love 
Story với Ali MacGraw và Ryan O'Neal và Mùa Hè 
42 với Jennifer O'Neill. Mình thích nhất Ali 
MacGraw đóng trong phim The Getaway với Steve 
McQueen, sau này Kim Basinger và Alec Baldwin 
có đóng lại phim này nhưng không hay bằng. 
Jacqueline Bisset đẹp nức nở trong phim Bullitt mà 
sau này mình coi lại không biết bao nhiêu lần.  

Coi phim ở rạp Ngọc Lan thì có màn dành chỗ vì 
sau này họ bán vé kiểu mạnh ai nấy dành chỗ. Có lẽ 
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vì lính 302 vào coi, mua vé hạng rẻ nhưng lại nhảy 
lên lầu hay hạng tốt coi mà người soát vé không làm 
gì được nên từ đó không còn màn soát vé. Nhiều 
tên lính Địa Phương quân hay cảnh sát Dã Chiến 
vô coi chùa, không mua vé, lớ quớ đánh người soát 
vé. Mình nhớ sau Tết Mậu Thân, đang leo cầu 
thang chợ, chỗ bến xe Chi Lăng thì nghe tiếng súng 
nổ rồi thấy vài tên cảnh sát Dã Chiến, chạy mệt 
nghỉ xuống cầu thang nên mình tưởng VC vô nên 
chạy vào chợ lại thì thấy lính Lực Lượng Đặc Biệt, 
cầm súng AR-18, rượt đám cảnh sát Dã Chiến, có 
vài tên không quen chạy bị bắt lại, LLĐB đánh mệt 
thở. Sau này mới hiểu là có 5 tên CSDC vào rạp 
Hoà Bình, muốn vào coi nhưng không chịu mua vé, 
có tên LLĐB đang ngồi chơi với tên soát vé, bị đám 
CSDC đánh nên về trại kéo nguyên trung đội ra phố 
kiếm CSDC đánh. Từ dạo đó đám CSDC đóng ở 
trên đường Trần Bình Trọng, bớt hống hách ở Đà 
Lạt.  

Vì nạn lính vô coi mà không chịu trả tiền nên chủ 
rạp không in vé mỗi xuất nữa nên khi họ mở cửa thì 
khán giả sau khi xô đẩy nhau để mua vé, lại phải 
dành giựt, xô nhau chạy vào rạp dành ghế, cắm dùi. 
Chán mớ đời! Có lần đi coi với thằng Nguyên phim 
Woodstock, mình chạy vào trước, leo lên ghế đạp 
hai ghế kêu in ỏi thằng Nguyên. Thằng này thuộc 
loại thật thà nên chả thấy mình, cứ ngơ ngơ ngác 
ngác đến khi thiên hạ bớt la hét, chỉ còn vài người 

đứng la gọi thì nó mới nhận ra mình. Cái xứ gì đâu 
mà cái gì cũng phải chụp giựt.  

Thời đó thì đa số các phim ngoại quốc như Mỹ đều 
được chuyển ngữ qua tiếng Pháp rồi phụ đề Việt 
ngữ, vì chủ nhập cảng qua hãng Gaumont phân 
phối của Tây, không có cái màn thuyết minh như 
bây giờ. Dân Pháp đa số không thích đọc phụ đề 
nên phim ngoại quốc thường có vài rạp nhỏ chiếu 
phim nói tiếng ngoại quốc, phụ đề Pháp ngữ còn 
toàn là chuyển ngữ sang tiếng Pháp. Có lẽ vì vậy 
dân tây lúc mình còn sinh sống bên đó dốt sinh ngữ. 
Coi đài truyền hình Dallas, Charlie's Angels, đều 
chuyển ngữ sang tiếng Pháp. Đan Mạch hay Na Uy 
thì cho dân nghe luôn tiếng Anh nên dân mấy xứ 
đó rất thạo Anh ngữ.  

Ngày nay rạp Ngọc Lan được xây lại thành một 
khách sạn cao vời vợi, rạp Ngọc Hiệp cũng biến mất 
để trở thành khu phố buôn bán hình như rạp Hoà 
Bình vẫn còn dành cho xi nê hay các cuộc mít tinh 
chính trị. Các rạp xi nê khi xưa là cánh cửa sổ cho 
mình nhìn ra khỏi thành phố nhỏ buồn thiêu thỉu, 
cho mình thấy một vài toà nhà, vài phong cảnh của 
thế giới bên ngoài. Dạo đó còn nhỏ cho nên cũng 
không hiểu nhiều lắm khi coi phim, phải đọc phụ đề 
mệt thở nhưng những giây phút trong rạp đã cho 
mình những ước mơ của thời thơ ấu, như mướn vài 
tiếng một cánh buồm bơi lượn, lướt trên sóng khát 
vọng của tuổi thơ. 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
30/4/75 Của Tôi 
Hôm trước, có chị quen hỏi tâm trạng mình khi 
đang ở Pháp vào ngày 30/4/75 thì mình ấp úng, 
không nhớ rõ cảm xúc hôm đó, chỉ nhớ ngày đó đi 
làm. Mình biết tin Sàigòn đầu hàng khi bà chủ nhờ 
đi giao hàng cho khách hàng bằng taxi. Người tài xế 
hỏi mình người gì rồi hắn kể hồi sáng, thấy đám 
người Việt Nam và Pháp, đến đập phá toà đai sứ 
VNCH vì VC đã vào và làm chủ Sàigòn. Cuộc đời 
mình lúc nào cũng đi bên lề lịch sử của quê hương. 
Ngày trọng đại nhất của Việt Nam, mình cũng 
không biết rõ hay theo dõi.  

Chị ấy gửi cho bài báo của RFA, nói về ngày 
27/4/75 ở Paris với bức hình của ông Trần Đình 
Thục, sinh viên, chụp cuộc tuần hành của 300 sinh 
viên Việt Nam chống cộng, ủng hộ VNCH, chít 
khăn tang cho những người nằm xuống, chiến đấu 
cho tự do của quê hương. Hình như ông Trần Đình 
Thục sau này di cư sang Hoa Kỳ, làm nhiếp ảnh 
viên, nghe nói ông ta có học kiến trúc ở Pháp.  

Dạo đó có 2 nhóm sinh viên và kiều bào sinh sống ở 
Pháp: Chống, hoặc ủng hộ VNCH. Có những người 
sinh đẻ tại Pháp vì cha mẹ hay ông bà của họ, di cư 
hay bị Tây mộ phu sang sản xuất trong thời đệ nhất, 
đệ nhị thế chiến vì công nhân Tây bị động viên 
hoặc đi du học rồi ở lại. Gần đây chính phủ Pháp đã 

lên tiếng xin lỗi đã đối xử không tốt đẹp với các 
người được mộ phu từ các thuộc địa cũ trong thời 
gian chiến tranh chống Đức quốc. Các người gốc 
Việt Nam được chính phủ Pháp tuyển, đem qua Tây 
làm nhân công lao động, sản xuất súng ống, đạn 
dược cho ăn ở trong những chỗ tồi tàn, lạnh lẽo 
mùa đông không có sưởi, thiếu phòng vệ sinh, nước 
vv.  

Dạo ấy có một số đông sinh viên du học được học 
bỗng của chương trình Colombo hay gia đình có 
khả năng tài chánh. Có thời một đồng bạc Việt 
Nam tương đương 10 phật lăng Pháp nên những gia 
đình khá giả cho con du học ở Pháp. Học xong thì 
đa số không muốn về Việt Nam vì sợ đi lính nên 
phải xin ở lại nước sở tại vì lý do chính trị. Dạo đó 
kinh tế Âu châu còn phát triển nên các chính phủ 
sở tại thu nhận, cho họ ở lại.  

Đa số không am tường tình hình ở Việt Nam nên bị 
Hà Nội tuyên truyền chống chiến tranh, chống lại 
chính quyền VNCH mà Hà Nội gọi thành phần này 
là Việt Kiều Yêu Nước. Cũng có thể họ chống chiến 
tranh vì mang mặc cảm của con dân thuộc địa nên 
rất hãnh diện khi thấy Hà Nội xâm chiếm miền 
nam đánh Mỹ cứu nước tương tự chiến thắng Điện 
Biên Phủ đã khởi nguồn các cuộc nổi dậy đấu tranh 
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dành độc lập, đòi tự trị từ các thuộc địa của người 
tây phương, khắp nơi trên thế giới.  

Mình biết vài người trong trường hợp này, bỏ học đi 
làm vì kinh tế Việt Nam trong thời chiến tranh khá 
bi đát, lạm phát nên chính quyền VNCH không cho 
chuyển ngân làm họ càng căm thù chế độ Sàigòn. 
Sau 75 thì họ ân hận về những việc mà họ đã làm 
khi xưa, thay vì đưa quê hương lên thành một 
cường quốc như Tân Gia Ba thì xô đẩy cả triệu 
người bỏ xác trên biển đông hay các trại tập trung 
hay họ không được trưng dụng, trao chức quyền 
như trong thời kỳ chiến tranh nên quay lại chỉ trích 
chính quyền mới. Đọc nhiều blog của các cựu giáo 
sư đại học Paris, Louvain vv, thấy thương cho họ dù 
khi xưa mình rất ghét. Có người ngày nay về hưu ở 
Việt Nam vì tiền hưu không đủ sống ở Pháp nhưng 
cuộc sống ở Việt Nam tương đối khá nhờ tiền hưu 
của Pháp nhưng vẫn bị công an khu vực hành lên 
hành xuống, kiếm chác hay đe doạ không được viết 
xấu về chế độ sẽ bị trục xuất. Cứ 6 tháng phải chạy 
ra khỏi Việt Nam rồi trở lại với chiếu khán nhập 
cảnh mới.  

Mình chỉ nhớ sang Tây ngày 14/1/75, mấy tuần sau 
nhận được thư đầu tiên của ông cụ, báo tin là bà cụ 
sinh non cô em út, có lẽ vì lo sợ cho mình nơi xứ lạ 
quê người. Năm ấy là năm nhuận nên tuy mới sinh 
nhưng bà cụ phải ra chợ bán chợ Tết vì sợ mất 
khách thay vì ở cữ một tháng như mọi lần. Đọc thư 

nhà lần đầu trên xứ người, mình khóc như mưa, 
tương tự nhạc sĩ Đức Huy khóc một giòng sông.  

Khi ra đi tưởng như tuyệt vời nhưng khi đụng chạm 
thực tế, với những khó khăn ở xứ người thì mình 
chỉ muốn về lại mái nhà xưa ở Đà Lạt.  Tuần sau thì 
mình nhận lá thư cuối cùng của ông cụ mà đến gần 
20 năm sau, mới được đọc lại những dòng chữ viết 
của ông cụ. Ông cụ kể là Đà Lạt bắt đầu di tản nên 
chắc ông cụ sẽ chở gia đình xuống Phan Rang rồi 
theo đường Bình Tuy để về Sàigòn vì đường Sàigòn 
- Đà Lạt bị cắt.  

Nghe nhà kể là khi xe chạy theo đoàn người đi tản 
về Bình Tuy thì có một chiếc xe Lam, bóp còi in ỏi 
để vượt qua mặt thì 5 phút sau thấy chiếc xe này bị 
VC pháo kích nổ banh xác cả gia đình. Hú vía! Sau 
cuộc khủng hoảng kinh tế vì giá dầu lửa tăng năm 
1972, Tây không cho sinh viên ngoại quốc đi làm 
thêm, muốn đi làm thì phải có giấy tờ gọi là permis 
de travail. Mình cần phải làm giấy tờ cư trú gọi là 
permis de séjour nhưng muốn có giấy tờ thì phải trình 
thẻ sinh viên mà trường đại học mình đã ghi danh ở 
thành phố Lille đã nhập học nên ghi tên học ở 
Alliance Française một tháng để có thẻ sinh viên, 
đổi bằng lái xe VNCH qua bằng lái xe Tây. Nhớ lúc 
đi đổi bằng lái thì gặp một tên gốc Việt ngồi văn 
phòng làm thủ tục cho mình, hắn nhìn mình như 
khinh bỉ trong khi mình rất vui khi gặp Mít, sau này 
mới hiểu là gặp Việt Kiều Yêu Nước.  
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Không được phép đi làm nên mình đi làm chui, 
lương ít hơn cho một nhà in ở Issy Les Moulineaux, 
ngoại phía tây của Paris, trưa thì rửa chén cho tiệm 
ăn của bạn của bà chủ, mình mướn cái phòng nhỏ ở 
Pantin, ngoại ô phía đông của Paris, coi như phải lấy 
xe Métro, đi xuyên qua Paris mỗi ngày để đi làm. 
Sáng dậy khoảng 6 giờ rồi lấy xe điện ngầm đi làm 
mất cả tiếng đồng hồ, làm 10-12 tiếng mỗi ngày nên 
tối về tới nhà coi như 11 giờ giờ đêm, nhiều khi ngủ 
quên trong xe điện ngầm. Về đến nhà, lăn ra ngủ 
mai đi cày tiếp nên chuyện thế sự mình cũng không 
biết gì cả. Mỗi lần lấy xe điện ngầm thì đứng lại đọc 
tin tức ở mấy sập báo, không có tiền mua. Báo chí 
bên Tây đắt gấp 4-5 lần bên Mỹ. Dạo mới sang cứ 
tính tiền Tây ra tiền Việt Nam là choáng mặt, 
không dám mua sắm hay ăn uống.  

Mình có ông cậu bà con đi du học bên Tây năm 
1955, đảng viên của đảng cộng sản Tây nhưng vẫn 
được VNCH cấp chiếu khán về thăm Việt Nam 
năm 1973 trong chương trình Dân Vận Chiêu Hồi. 
Ông cậu hồ hỡi, kể là người đầu tiên xông vào toà 
đại sứ VNCH ngày 30/4 nên từ dạo ấy mình ít liên 
lạc. Năm 1976, ông cậu là một trong những người 
Việt kiều yêu nước đầu tiên được Hà Nội cho về 
thăm Việt Nam. Ông từng thấy Sàigòn và Đà Lạt 
năm 1973 nên chưng hửng khi trở lại sau 3 năm, 
kêu nhà cậu mà công an hàng ngày tới khám, khác 
hẳn với năm 1973 thì được đón tiếp như ông hoàng, 
không bị làm khó dễ nên mất lập trường với cách 

mạng rồi qua đời khi mình đang ở Ý. Nhờ vậy mà 
mình mới biết gia đình còn sống sót sau cuộc di tản 
tháng 3 mỗi 74, và ông cụ mình bị bắt và bị lên án 
18 năm tù nhưng cũng mất thêm mấy năm mới 
nhận thư nhà.  

Nói cho cùng thì mình ở Tây nên mù tịt về tình 
hình đang xẩy ra tại Việt Nam. Cuối tuần đó mình 
đi tập Thái Cực Đạo với mấy tên Tây đen và một 
tên Việt Nam cũng mới sang trước mình đâu mấy 
tuần. Tên này lớn hơn mình 4-5 tuổi nhưng trên 
giấy tờ lại bằng tuổi mình nên có vẻ hiểu biết nhiều 
hơn. Hắn kêu bọn mình bây giờ là “người vô tổ 
quốc” như dân Do Thái từ hai ngàn năm nay. Sau 
này mình không có dịp gặp lại hắn khi đi thành phố 
Mantes La Jolie làm việc hai tháng hè.  

Có lẽ giây phút mà mình cảm nhận được sự mất mát 
quê hương là đêm hội Tết năm 1976, do tổng hội 
sinh viên Việt Nam, phe chống cộng tổ chức tại rạp 
Maubert De Mutualité với chủ đề “Ta còn sống 
đây”. Lần đầu tiên thấy lại lá cờ vàng 3 sọc đỏ rồi cả 
rạp đồng hát bản quốc ca. Sức mạnh tổng hợp của 
mấy ngàn người cùng hoàn cảnh, vô tổ quốc đã 
khiến mọi người khóc ngây ngất, những bài ca làm 
sau 30/4/75 đem lại cho mọi người một niềm tin cho 
tương lai của mình và quê hương, đã giúp mình 
phấn đấu trong cuộc sống mới, một thân một mình 
nơi xứ lạ quê người.  

Những mặt trời trên cao, soi sáng lối anh đi  
Mặt trời như Tự Do, mặt trời như Tự Do  
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Tự Do như con đường, soi sáng lối anh đi,  
Tự Do như hy vọng, Tự do như niềm tin...  

Có lẽ vì vậy mà dạo sinh sống ở Âu châu, cứ mỗi 
lần Tết đến là dù đi làm xứ nào mình cũng phải về 
đi dự hội Tết do tổng hội sinh viên tổ chức như tìm 
lại niềm tin cho một ngày mai tươi sáng của quê 
hương.  

Chân trời trước mặt của quê hương ta sẽ nở hoa  
Những đôi mắt này còn nhìn nhau còn hẹn ngày về.  

Cũng trong đêm này mình gặp lại NVT, con hãng 
cưa Xu Tiến ở đường Phan Đình Phùng, học Yersin 
chung khi xưa, đang theo học ở đại học Orsay, miền 
nam Paris. Hắn viết thư rủ mình xuống chơi với 
nhóm sinh viên Việt Nam ở đại học Orsay. Tới nơi 
thấy đám sinh viên này đang nhảy đầm, có một tên 
và hai ả học chung Yersin hồi nhỏ nhưng mình 
đang buồn lo cho cuộc sống, gia đình ở VN nên đi 
về đến 6-7 năm sau mới gặp lại hắn, cũng ở hội chợ 
Tết. Dạo đó mình đang đi dạy ở đại học Bách Khoa 
Lausanne, Thuỵ Sĩ.  

Mùa xuân năm 1976 mình đi Ý Đại Lợi với lớp 
nhưng sổ thông hành VNCH của mình không còn 
được quốc gia nào nhìn nhận nên phải mượn thẻ 
căn cước Tây của một tên gốc Việt Nam để qua 
biên giới sau đó mới nghe thiên hạ đi làm giấy xin 
vào tị nạn chính trị, 2 năm sau vào quốc tịch Tây.  

Khác với những người như vợ mình, vượt biên sau 
này hay những người di tản tháng 4/75, những 

người đi du học trước ngày Sàigòn đầu hàng có 
nhiều mộng mơ về quê hương cho nên có một số 
như bị khủng hoảng tinh thần sau ngày 30/4. 
Những người chưa học xong, không còn nhận được 
tiền học bỗng của VNCH hay tiền của gia đình nên 
một số đông đành bỏ học, đi làm trong đầu vẫn ôm 
hoài bão, giấc mơ của mình từ ngày rời khỏi nước. 
Người di tản hay vượt biển thì đã dứt khoát với Việt 
Nam nên đa số quyết tâm làm lại cuộc đời ở xứ 
người nên nói chung họ thành công hơn số sinh 
viên du học trước 30/04/75.  

Khi rời Việt Nam mình dự tính 10 năm sau là trở về 
Việt Nam, ai ngờ gần 20 năm sau mới trở lại Việt 
Nam. Thấy quê hương tàn tạ hơn ngày mình rời Đà 
Lạt 20 năm trước. Hồi nhỏ nghe hai ông họ Lưu và 
Nguyễn lạc vào Thiên Thai, khi họ trở về quê thì 
không còn nhận ra cảnh cũ người xưa, không ngờ 
ngày nay mình cũng cảm thấy lạc lõng nơi mình 
sinh ra và lớn lên. Lúc đó mới hiểu câu nói của tên 
tập chung Thái cực đạo 40 năm về trước: “mình là 
người vô tổ quốc”. 

Bốn mươi năm...  
Đàn trẻ thơ nay đã lớn  
Và chàng trai nay đã già  
Những người xưa đã nằm xuống  
Và rừng núi đã héo nhòa!  
Bốn mươi năm...  
Người cụt chân trên hè phố  
Kẻ quyền uy trong căn nhà  
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Người nằm rên trong hộ xá  
Là người sáng hay đã lòa?  
Người bỏ thây nơi trùng dương  
Mộng nhổ neo trên sóng gầm  
Những hồn ma sau hàng kẽm,  
những con mắt sâu trừng trừng!  
Người nằm chết trên núi sông  
Người đào sắn trên ruộng đồng  

Người lặn lội vẫn đi tìm bao con đường dấu quê hương!  
Mais aujourd'hui, qui se souvient de la souffrance ceux 
des miens 
Qui se souvient de toi mon peuple  
Où mon peuple, dans le silence et la douleur, tu écoutes 
tes pleurs… tomber...  
sur le noir de tes nuits (Phan Văn Hưng) 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Hớt Tóc 
Định cư tại quận Cam, Cali trên 24 năm, mình 
thích đi hớt tóc ở vùng Bolsa với thợ Việt Nam dù 
phải đi xa. Lý do là được nghe thiên hạ đại sự, nghe 
bàn về chính trị từ Đông sang Tây trong tiếng nhạc 
Việt Nam với mấy anh thợ cắt tóc. Có lần mình dẫn 
thằng con và con gái đi cắt tóc.  

Có cô thợ người Huế hỏi cô con gái có “cặt khôn?” 
làm con bé lắc đầu kêu “No No” vì không muốn cắt 
còn mình cười mệt thở vì nghĩ bậy.  

Chán mớ đời! Chuyện có thật.  

Hồi nhỏ, có ông thợ cắt tóc dạo, đeo túi đồ nghề đi 
ngang xóm kêu” tóc đây” không nhớ người gốc gì, 
ông cụ kêu vào rồi bảo mình khiêng cái ghế đẩu ra 
sân ngồi cho ông ta cắt. Nói cắt chớ thật ra ông ta 
húi cua với cái tông đơ, chơi vài đường mà thiên hạ 
hay kêu kiểu ca rê như lấy cái soong úp lên rồi cắt 
xung quanh nhưng thấy đầu mát chi lạ. Đi học lại 
có màn bị bọn học chung chọc. Xem hình Hùng 
Con Cua gửi năm 10 ème.  

Ông thợ đi cắt tóc dạo chỉ đeo theo thùng đồ nghề 
làm bằng gỗ, có cái quai đeo trên vai, cái hòm ở 
trong có hai ngăn đựng 3 lon sữa Guigoz nhôm, để 
kéo, tông đơ, bình nước với cái bơm bằng cao su 
màu đỏ đỏ để xịt nước cho ướt đầu để dễ cắt vì tóc 

mình cứng như rễ tre. Ngăn dưới đựng cái kiếng 
vuông để cho khách hàng xem thêm dụng cụ để cạo 
mặt, ráy tai cho người lớn. Sau Mậu Thân thì không 
thấy ông ta nữa, chắc vào bưng.  

Dạo đó con nít sau khi thôi bú sữa mẹ thì được cho 
bú sữa bột Guigoz hay SMA, người ta giữ cái lon 
nhôm của hộp Guigoz để đựng đồ, hay làm gà mên 
bới đồ ăn đi làm. Mấy người làm lục lộ, tới giờ ăn 
trưa là mỗi người đem lon Guigoz đựng đồ ăn của 
mình ra, bỏ cạnh ngọn lửa để hâm lại cho nóng để 
ăn. Nếu mình không lầm thì ông Maurice Guigoz là 
người Thuỵ sĩ, chế ra sữa bột đầu thế kỷ trước, năm 
1908 thì phải. Hình như sau này công ty Nestlé 
cũng của Thuỵ Sĩ đã mua hãng Guigoz này.  

Hồi nhỏ có bà đầm dạy ở Petit Lycée, cuối năm bà 
đè đầu mình ra bắt chí. Bà ta có móng tay dài nên 
dùng hai tay vạch tóc rồi dùng móng tay để giết chí 
trên đầu mình, đau kinh hoàng. Lâu lâu đang học 
bài thấy ngứa đầu, lấy cái lược dày màu đen và mấy 
cái răng lược màu rượu đỏ, chải tóc thấy chí đen rớt 
lộp độp xuống và gàu rơi tơi tả trên cuốn vở rồi lấy 
ngón tay cái ngắc mấy con chí nghe rốp rốp, phê 
không thể tả nhưng máu be bét trên tập vở. Sau này 
nghe nói có chí thì nên mình nuôi chí để được nên 
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người. Không hổ thẹn là con cháu của nước đại 
ngu.  

Nói đến ông hớt tóc làm mình nhớ đến ông thợ 
nhuộm. Dạo ấy người ta bận quần áo cũ, bị dơ hay 
bị vá chụp đùm lên thì họ lại nhuộm màu tối hơn để 
che cái dơ, tẩy không ra hay muốn làm quần áo mới 
cho ba ngày Tết. Gần Tết là ông cụ mình kêu ông 
thợ nhuộm, người Bắc vào sân nhà, sai mình đi lấy 
quần áo cũ, chật bận không được đem ra cho ông 
này nhuộm lại màu đà hay đen, sau đó cho mấy 
thằng em tiếp thu, bận ba ngày Tết.  

Ông ta gánh hai cái thùng; thùng trước đựng đồ 
nghề và cái nồi nấu to cỡ loại nấu bánh tét còn phía 
sau thì để củi để nấu. Mình không nhớ giá là bao 
nhưng thấy khá công phu, mất mấy tiếng đồng hồ. 
Ông này có hai giá; nhuộm không và nhuộm bỏ 
thêm hoá học cho khỏi bị hoen màu khi giặt. 
Nhuộm không thì khi giặt chung, màu thuốc 
nhuộm lan ra dính vào quần áo khác nên sau khi 
nhuộm, phải bỏ vào nồi chơi thêm tăng 2, có thêm 
hoá học giúp không bị phai. Ông này biết cách bán, 
cứ kêu giá rẻ để thiên hạ đồng ý cho quần áo vào 
nồi sau đó thì đi thêm bước nữa, nói là phải nhuộm 
một lần nữa để khi giặt không bị hoen màu, không 
cần học MBA cũng biết bán buôn tương tự ở tiệm 
McDonald, họ dạy nhân viên, trước khi tính tiền thì 
hỏi khách hàng mua thêm nước uống, khoai tây 
chiên.  

Ông ta lấy cái lò ba chân bằng sắt ra rồi châm củi để 
nấu đến khi sôi, bỏ phẩm vào rồi quần áo. Ông ta có 
đôi đũa tre dài để đảo mấy quần áo trong nồi cho 
màu nhuộm đều. Trong khi chờ đợi nước sôi thì ông 
ta hay đi vòng vòng sân nhà mình hay hàng xóm để 
lượm cành cây gãy để làm củi. Ông này chuyên môn 
bận bồ đồ đen kiểu cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, 
chân mang guốc.  

Ngón chân cái của ông ta rất lạ, người ta nói đó là 
người Giao Chỉ chính gốc còn lưu đến đời nay. 
Ngón chân cái rất to, tẻ ra khoảng 30 độ, ông ta 
mang guốc thì ngón chân cái nằm ngoài cái quai 
còn 4 ngón kia thì được cái quai màu đen giữ lại. 
Người Tây phương lúc đầu gọi xứ Giao Chỉ là 
Cochin, sau để tránh lẫn lộn với một vùng bên Ấn 
độ cũng mang tên Cochin nên họ gọi lại là 
Cochinchina hay Cochinchine vì gần xứ Trung 
Hoa. Không biết mấy người chính gốc Giao Chỉ còn 
sống sót ở Việt Nam hay không. Sau Mậu Thân, 
mình cũng thấy ông ta biến mất.  

Đường Hai Bà trưng dạo đó có bà mua ve chai, ông 
bán phở gánh, bà bán bún bò hay ông bán cà rem. 
Có dịp sẽ kể về những người này.  

Mình có cái tật là học thì dốt nhưng Trời lại ị trúng 
đầu mỗi khi đi thi.  

Sang Mỹ mình đi học thêm đủ loại bằng nhưng chả 
bao giờ xài, cứ hứng lên là học. Mình học cực dốt 
nhưng khi thi Trung học Tây (BEPC) thì rớt thi viết 
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nhưng vào vấn đáp thì được đậu vớt nên ông cụ 
mừng lắm, dẫn mình đi tắm nước nóng và cắt tóc ở 
tiệm Minh Tâm ở đường Phan đình Phùng, đối diện 
rạp Ngọc Hiệp. Sau Mậu Thân, không còn ông cắt 
tóc dạo nên mỗi lần ông cụ đi cắt tóc ở tiệm Minh 
Tâm, dẫn theo mình và thằng em kế. Ông cụ thì có 
trò tắm nước nóng trước khi cắt tóc còn mình và 
thằng em thì được ông thợ cắt trong thời gian ông 
cụ đi tắm.  

Dạo ấy còn nhỏ nên mỗi lần đến phiên mình hay 
thằng em thì ông thợ hớt tóc, lấy miếng gỗ để ngang 
hai cái thành ghế, để mình ngồi trên ấy cho ông ta 
dễ cắt. Ông ta lấy cái khăn nhỏ quấn che người 
mình. Tiếng tông đơ kêu đều rột rột làm mình buồn 
ngủ nên bị ông ta lấy tông đơ, khỏ cái tróc, bảo ngồi 
im mỗi khi gật đầu ngủ gục. Tiệm Minh Tâm dạo đó 
có 6 ghế 6 thợ thì vẫn kiểu húi cua, ngắn đở tốn 
tiền, 2, 3 tháng mới đi lại. Coi như từ bé đến giờ, 
tóc mình chuyên trị tóc ngắn ngoại trừ thời gian ở 
Pháp. Hôm trước có cô Liên dạy Việt văn ở Lycée 
gửi điện thư cho mình, bảo nhớ tóc mình quăn nên 
chắc cô nhầm với PĐK.  

Lần mình thi đậu trung học Tây thì ông cụ cho đi 
tắm ở tiệm khi cắt tóc, phê không thể tả. Dạo ấy 
phía sau phòng hớt tóc thì có 3 phòng tắm có vòi 
sen. Nước nóng thì họ đun bằng củi rồi đổ vào cái 
bồn nước trên cao. Thấy con hay người làm của chủ 
tiệm Minh Tâm, bắt ghế đứng lên cao để đổ vào cho 
nước nóng chảy ra cái ống nước nóng để người ta 

vặn cái vòi nước nóng để pha với vòi sen nước lạnh. 
Nhớ có lần mình và hai thằng em đi tắm chung xài 
hết nước nóng bị con Minh Tâm chửi thề, mình kêu 
không có nước, không trả tiền nên chúng phải đổ 
nước vào, mặt thì căm thù. Nhiều khi vào tắm đúng 
lúc nước nóng chưa có phải đợi, lạnh chết bỏ vì đã 
cởi quần áo.  

Sau này ông hớt tóc quen, nghỉ làm ở tiệm Minh 
Tâm, dọn lên đường Tăng Bạt Hổ, mướn tiệm ra 
riêng với một tên khác nên ông cụ mình đi theo nên 
hết trò tắm nước nóng khi đi cắt tóc, vài năm sau 
thì ông này lại dọn lên đường Hàm Nghi, cạnh tiệm 
cà phê Tùng. Ông này đi lính địa phương quân hay 
nghĩa quân nhưng lương thì tặng cho đại đội trưởng 
nên được về tiệm cắt tóc trong ngày, tối ghé lại đồn, 
điểm danh qua loa rồi về nhà ôm vợ. Nếu không có 
trò tham nhũng kiểu này thì Đà Lạt, chả có một 
mống con trai hay đàn ông làm việc.  

Dạo đó là thời trang để tóc dài, học sinh, sinh viên 
để tóc dài như ban nhạc The Beatles nhưng mình 
cứ bị húi tóc ngay cả khi sang Văn Học.  

Mặt thì đầy mụn vào tuổi dậy thì, nhìn là thấy thất 
kinh, hèn gì khi xưa chả có cô nào thích mình. Có 
lần vào lớp, thầy Nguyên nhìn cái đầu húi của mình 
thì cười, bảo em đi lính được đấy. Dạo ấy mình hay 
bận cái áo lính nên thiên hạ tưởng mình là lính, mặt 
mình lại đen nên trông rất cô hồn nhất là hè năm 
4ème, mình cạo trọc ở quán cắt tóc, ngay góc Hai 
Bà Trưng và cầu Cẩm Đô, trước nhà của Vũ Văn 
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Tùng, học Văn Học. Mình nhớ tên cắt tóc hỏi mình 
mấy lần thiệt không, trọc thiệt hả. Sau khi cạo trọc 
thì bà Vinh, hàng xóm hỏi ba mạ mi không la? Sau 
này mới hiểu là cắt tóc theo phong tục xưa là bất 
hiếu vì vậy mà người xưa hay để tóc dài, búi tó củ 
hành đến thời Tây mới xuống tóc mà ban nhạc 
AVT có hát một bài nói về búi tó củ hành là anh 
thiên hạ, hình như là bài Mái Tóc Huyền.  

Nói đến hớt tóc, mình nhớ lần đầu tiên bị con 
Marie Christine, ở Paris húi cua. Cắt tóc ở Paris rất 
đắt tiền nên trước khi đi tây, bà cụ có mua cho 
mình cái kéo và cái lược có dao lam để tự cắt tóc. 
Sau này quen con Marie Christine, nó đề nghị cắt 
tóc cho mà con đầm này thì chả bao giờ cắt tóc nên 
nó cứ thấy sai nên hớt thêm đến lúc mình nhìn vào 
gương thì đầu lỗm chổm như bãi cứt trâu nên xin 
chừa. Thời ở Âu Châu mình để tóc dài, 5,6 tháng đi 
hớt một lần cho đáng đồng tiền bát gạo đến khi đi 
làm thì có tiền nên phải cắt tóc đều đặn.  

Dạo đi làm ở New York thì hay ghé lại cắt tóc ở Phố 
Tàu, nhưng sau này có quen một cô thì cô nàng bắt 
phải cắt ở tiệm nào chả nhớ vì nghe nói trẻ trung 
hơn là mấy ông già tàu. Mình thì chỉ thấy tốn tiền 
hơn nên đi hớt ở tiệm mấy anh chệt sớm hơn là đợi 
cô nàng dẫn đi. Mình sớm giác ngộ là cái giống đàn 
bà, họ thích quản lý đời mình, theo chế độ chuyên 
chính độc tài tiêu sản. Nhớ có lần cô nàng kêu 
mình đi theo, ngồi đợi cô nàng cắt tóc ở tiệm Vidal 
Sassoon ở 5th Avenue, cạnh chỗ mình làm việc, 

phải móc tiền trả $100 đô la nên sợ quá, sau 3 lần 
cắt tóc, không dám đi chơi với cô nàng nữa. Mấy 
chục năm về trước $100 đô la ăn được 30 bát phở 
đặc biệt. Cái giống đàn bà sao lại thích tiêu tiền của 
trai nhỉ.  

Về Cali thì mình hớt tóc đủ nơi, tiệm mỹ có tiệm 
Việt Nam có. Mỹ thì không có màn gội đầu gian ác 
như Việt Nam kiếm thêm tiền nên mình thích hơn. 
Mình mới gội đầu buổi sáng khi tắm, Việt Nam cứ 
đè đầu ra gội kiếm thêm tiền. Cứ vào lấy số, ngồi 
đợi đến phiên mình, tên nào vừa cắt tóc cho khách 
hàng xong là nhảy lên ghế, không có trò đợi tên hớt 
quen. Xã hội chủ nghĩa hoàn toàn. Ngồi 2, 3 phút 
bước xuống ghế tốn $5.75, cho thêm 75 xu tiền boa 
là $6.50 tính ra một giờ tên thợ làm $120, chủ lấy 
50% coi như $60 mỗi giờ khá hơn tiến sĩ, kỹ sư đi 
làm.  

Tên chủ ít khi lại, cuối ngày ghé lại xem cắt bao 
nhiêu cái đầu, thâu vé của khách hàng đợi, thâu 
tiền rồi cuối tuần trả tiền cho thợ. Lao động vinh 
quang! Sau này dẫn thằng con lại đây cắt tóc gần 
nhà nhưng mụ vợ chê là cắt không đẹp nên hay 
đem thằng con theo mỗi lần mụ đi làm tóc.  

Mình thì muốn dạy con tính cần kiệm còn mụ vợ 
thì dạy tính tiêu tiền.  

Lúc mới quen đồng chí gái thì có màn dẫn mình đi 
cắt tóc vì mụ không muốn mình trả $6.50, lại muốn 
mình có đẳng cấp hơn nên phải tốn $18 thêm tiên 



46 

 

boa là $20. Xót ruột nhưng được người đẹp dẫn đi 
cắt tóc cũng hạnh phúc ra phết. Sau này lấy nhau 
thì mụ vợ không dẫn đi nữa, cứ la sao chưa đi cắt 
tóc, cạo râu. Lúc đầu mình hớt ở một tiệm bên cạnh 
Phước Lộc Thọ, làm một đĩa bánh cuốn Tây Hồ với 
cà cuống rồi ghé vào tiệm cắt tóc với mùi cà cuống 
thơm lừng lựng từ mồm. Tên thợ hớt tóc lại đam 
mê hát karaoke, trang bị máy truyền hình thêm hệ 
thống âm thanh karaoke. Khách vô ngồi đợi, cầm 
micro hát.  

Hắn bắt chước Trường Vũ, hát bản Kiếp Nghèo để 
mua vài căn nhà cho thuê. Nhiều lúc đang hớt cho 
mình, hắn hứng tình bỏ tông đơ xuống, chạy ra cầm 
micro rồi tra tấn khách hàng bằng giọng ca miệt 
vườn.  

Mình thì có tật hay khen hắn đáo để như thầy An 
gọi là sự thâm thuý của nhà Nho nhưng tên này lại 
tưởng mình khen thật tình nên hát một lúc 5 bài rồi 
quay lại hỏi mình phê không, mình nói phê tới rốn 
và cạch tới già không dám ghé lại cắt tóc nữa. Hôm 
trước đi nghe nhạc với mụ vợ, thấy hắn đi kèm một 
cô ca sĩ nào trẻ, chắc hắn về Việt Nam vớt qua.  

Sau này mình tìm ra một ông thần cắt tóc, vừa cạo 
râu, cạo mặt thêm trò váy tai ở ngay Bolsa. Anh 
chàng này là dân Bà Rịa, kể khi xưa đi lính Hải 
Quân, làm nghề hớt tóc húi đầu lính mới vào quân 
trường Đồng Đế nên vỗ ngực kêu đã hớt trên 10 
ngàn cái đầu nên tin. Ông ta gọi kiểu tóc của mình 
là “Laptop” thay vì “flat top”.Tiệm ông ta có 4 ghế 

nhưng chỉ có ông ta và một ông HO trù trì thêm vài 
tên đánh cờ tướng. Vào tiệm thì thấy toàn là hình 
ảnh các con đầm ở truồng, pin úp treo đầy tường, 
hình ảnh của ông thần cắt tóc đứng chào thời còn 
là hạ sĩ của hải quân VNCH, rồi bản đồ Trường Sa.  

Ông thần cắt tóc rất kỹ thêm cạo mặt, cạo râu, váy 
tai coi như toàn bộ rồi còn cái trò đấm bóp. Nằm 
cho ông ta cạo mặt, không dám nhúc nhích, nghe 
Tuấn Vũ hay Trường Vũ hát nhạc sến phê không 
tả. Ngồi trên ghế, trong không gian này thì cảm 
nhận được những lời ca của Thanh Tuyền qua Nỗi 
Buồn Gác Trọ, những dòng nhạc của quê hương đi 
vào lòng mình thật sâu đậm. Hình như ông ta biết 
tính mình nên mỗi lần mình vào thay vì nghe radio 
Bolsa, ông ta bỏ băng nhạc sến cho mình nghe để 
ngủ trong khi ông ta thi hành công tác đi qua vùng 
cỏ non.  

Lâu lâu thấy yên lạnh, mình hỏi một câu là coi như 
ông thần diễn Nôm rồi sợ mình không hiểu lại diễn 
ESL cho mình nghe. Nào là ca sĩ này bỏ chồng, giựt 
chồng người khác. Hay nhất là khi bàn về chính trị, 
cải với ông thợ HO, làm chia với ông ta. Hỏi tiệm 
ăn nào ngon thì ông ta khuyên không nên ăn vì có 
người quen làm trong tiệm ăn này tiệm ăn kia nói 
như thế này làm như thế nọ..  

Cái hay là đề tài nào ông ta cũng thông thuộc, từ cổ 
đến kim, văn chương, lịch sử, chính trị, trận đánh 
nào đều am tường nên không ai có thể chiếu tướng 
được ông ta. Lâu lâu lại bỏ mình ngồi, chạy lại bàn 
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cờ tướng bình luận ván cờ như Kasparov. Mỗi lần 
lên ghế ngồi là mình hỏi “Sao, dạo này có chuyện gì 
lạ?” Thế là máy phát thanh nổ vang trời đến khi 
xong việc. Được biết ông ta vượt biển rồi đi định cư 
ở vùng Tây Bắc. Dạo ấy chưa có bằng hành nghề 
nhưng đi hớt lậu cho một ông chủ tiệm ở khu Eden, 
chợ Việt Nam, kiếm khẩm bạc sau hai vợ chồng chủ 
tiệm, nghi ông ta lấy tiền của họ nên ông ta nghỉ dù 
vợ chồng kia xin lỗi vì tìm ra tiền thất lạc trong ví 
của bà vợ bà chủ nhưng ông ta, người Nam nên căm 
thù rồi chạy về Cali, đi học lấy bằng cắt tóc rồi mở 
tiệm.  

Ông ta kể ông thầy của ông ta chỉ là nên chuyên về 
cắt tóc nam, đừng có dính vào cắt cho đàn bà vì hai 
kiểu cắt khác nhau. Lúc đó mình mới hiểu lối cắt 
của ông ta khác đám chuyên cắt cho mấy bà thêm 
tiệm của ông ấy không có mùi thuốc làm tóc cho 
mấy bà. Sau này bảo lãnh vợ con sang rồi cơm 
không lành canh không ngọt, thế là sugar you you 
go, sugar me me go.  

Ông ta có về Việt Nam lấy vợ khác nhưng lo giấy 
tờ, tốn luật sư mấy ngàn không được vì lợi tức thấp 
nên thôi cũng bỏ mộng đem vợ qua Mỹ, share phòng 
ở vùng Bolsa. Ông ta than là khách hàng từ từ rũ áo 
đi theo quan tài nên cũng châm vì giới trẻ thì thích 
được mấy cô cắt tóc, ngực phình ra trước mặt chỉ có 

đám già như mình, quen thói Việt Nam khi xưa, 
mới vào tiệm ông ta để được cạo râu, ráy tai.  

Có lần thằng con bị đau lỗ tai, nước vào lỗ tai khi 
bơi nên đem nó đến ông ta làm ráy tai. Ngồi xem 
ông ta lấy ra từng cục cứt ráy rồi chỉ cho thằng con 
trong khi nó thì nhăn mặt rồi lại chỉ cho mình xem. 
Thằng con cũng thích cắt tóc với ông này vì được 
cạo râu phê lắm nhưng nó hay đi với mẹ nó để cắt 
tóc mỗi lần về thăm nhà. Ông này thì hơn mình 4-5 
tuổi. Hy vọng ông ta cứ tiếp tục cắt tóc vì nếu ông 
ta giải nghệ thì khó mà tìm được một người khác 
biết cạo râu, ráy tai ở Bolsa.  

David Chilton có viết cuốn sách The Weathy 
Barber, kể về người thợ cắt tóc cho ông cũng “many 
mouth,” được cái là mỗi lần ông ta leo lên ghế cắt 
tóc thì ông thợ cắt tóc nói về tài chánh, đầu tư, mua 
bảo hiểm vv, cho nên đã giúp ông ta giàu có rồi đến 
thế hệ con của ông ta, cũng ra cắt tóc để học nghề 
đầu tư, tiết kiệm. Ông thợ hớt tóc của mình thì 
ngược lại, thiên hạ sự thì rành nhưng về tài chánh 
thì không muốn bàn, cứ nói trời sinh voi trời sinh cỏ 
nên cuộc sống vui vẻ, đi làm về, ghé lại nhà bạn bè 
nhậu rồi về ngủ ngày mai đi cày tiếp. Mỗi tháng 
mình ghé lại, được nghe nhạc Việt Nam, được ráy 
tai để nghe thiên hạ bàn đại sự, bình thế trận cờ 
tướng, tìm lại chút hương xưa của Đà Lạt một thời. 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Giờ Này, 40 Năm Trước 
Nhìn thằng con 15 tuổi đầu, một thân một mình đi 
sang Âu Châu một tháng mà tỉnh bơ không lo sợ gì 
cả làm mình nhớ lại lần đầu lên máy bay đi Tây. Cả 
đời chưa bao giờ bước lên máy bay nên lo lo, sợ sợ, 
tiếng Anh tiếng u thì cà lăm. Dạo đó mình đi Air 
France, người cứ như trong rừng mới ra, chả biết đi 
đâu, cứ you do sao I do theo.  

Lần đầu tiên trong đời ăn muỗng nĩa, cơm Tây nên 
chả biết cắt thịt ra sao. Rời Tân Sơn Nhất, bay đâu 
một tiếng thì đến Vọng Các, rồi đến Teheran, Ba 
Tư, rồi Tân Đề Li, Ân Độ và cuối cùng thì Paris. 
Hải quan các nước xem sổ thông hành VNCH của 
mình thì nó nhìn mình với ánh mắt khinh thường 
chẳng bù lại sau này có sổ thông hành cộng đồng 
Âu Châu nhất là sổ thông hành Mỹ thì hải quan họ 
không hạch hỏi cười tươi như hoa, ngoại trừ ở VN.  

Dạo mới sang Tây, cứ lên xe hơi hay xe buýt là 
muốn ói, không hiểu lý do dù ở VN mình hay lái xe 
ông già, chở bạn bè đi chơi. Mình ở nhà ông cậu bà 
con được một tuần thì mướn một căn phòng gần đó. 
Mình sang đầu năm nên lỡ khoá học nên tính ở 
Paris vài tháng rồi hè lên Lille đi học niên khoá tới. 
Dạo đó người ngoại quốc không được đi làm nếu 
không có giấy phép “permit de travail” nên mình phải 
đi làm lậu, lương ít nhưng khá mệt. Đi làm về, 11 

giờ đêm, ngồi Métro là ngủ có khi quên thức dậy khi 
đến trạm ngừng. Dạo đó Métro cũ kỹ thời Bảo Đại 
còn chưa sinh, không hiện đại như bây giờ, có máy 
điều hoà không khí, ghế nệm, ánh đèn neon.  

Trưa ăn cơm thì chạy ra các Resto U (Restaurant 
universitaire) gần sở để ăn. Không phải sinh viên nên 
kiếm mấy tên sinh viên mít, rồi năn nỉ, mượn thẻ 
sinh viên của nó để vào mua vé vào ăn. Sau này tụi 
Tây khám phá ra trò này, hỏi thẻ sinh viên khi vào 
cửa nên phải nói dối, quên ở nhà. Nên phải đi xa 
hơn, mấy chỗ ít xét hỏi thì đồ ăn dở nhưng dạo ấy, 
đang tuổi ăn nên ăn bú xua la mua. Cứ xin mấy con 
rệp (Á rập, gốc Ma Rốc, Tunisie, vv), đứng múc đồ 
ăn cho thêm đồ ăn, mua thêm hộp sữa. Lúc đầu, 
uống sữa tươi của thực dân vô là bị Tào Tháo rượt 
chạy mút mùa lệ thủy, dần dần thì quen.  

Sáng 6 giờ dậy đi làm tối 12 giờ đêm về nên chả biết 
gì về VN, nhận đâu một lá thư của gia đình làm 
khóc nức nở cả đêm. Trong thư ông cụ kể, di tản 
gia đình xuống Phan Rang rồi tìm cách về Saigon. 
Đùng một hôm, chủ nhờ đi taxi, đưa đồ cho ai thì 
nghe ông tài xế hỏi mình là VN miền nào thì nói 
miền Nam thì ông ta bảo hôm nay VC chiếm Saigon 
và có thấy đám thân cộng ở Paris đến chiếm toà đại 
sứ VNCH.  
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Dạo trước 75 thì nước Pháp công nhận VNCH nên 
có đại sứ còn Bắc Việt chỉ có đại diện thôi. Tài sản 
của người Pháp ở Hà Nội đều bị tịch thu hết sau 
năm 1954 như dân miền Nam sau này. Coi như mất 
tin tức của gia đình từ đó đến hai năm sau khi ông 
cậu bà con theo nhóm Việt Kiều yêu nước về thăm 
VN thì mới biết nhà còn sống và ông cụ bị lên án đi 
cải tạo 18 năm. Sau chuyến đi này thì ông cậu bà 
con xuống tinh thần lắm, sau này chết khi mình ở 
Ý. Ông cậu này lấy vợ đầm vào quốc tịch Pháp, 
đảng viên đảng cộng sản Pháp, theo VC chống miền 
Nam nhưng năm 73, VNCH vẫn cấp chiếu khán 
cho về thăm gia đình thì có chứng kiến sự phồn 
vinh giả tạo của miền Nam cho nên 3 năm sau về lại 
thì tá hỏa tam tinh khi chứng kiến chính sách ngăn 
sông cấm chợ của thời bao cấp. Bao nhiêu năm 
tranh đấu, bỏ học để thấy VN xuống cấp hơn thời 
VNCH nên mất quan điểm, lập trường giai cấp cách 
mạng khi xưa.  

Trong thời gian mất tin tức gia đình thì mình có 
đăng báo tìm người thân thì nhận thư của thầy 
CBA và vài người khác ở Đà Lạt, di tản qua Mỹ và 
nhờ mình chuyển thư về Đà Lạt cho gia đình họ. 
Có một ông nào thuộc dạng Số Đỏ, lọt qua đâu tới 
Ấn Độ, viết thư cầu cứu dân Đà Lạt, hình như dạo 
đó ban nhạc CBC, cũng lang thang đâu đến xứ này 
ở gần đó khi đi lưu diễn tương tự các ban nhạc Phi 
Luật Tân, ngày nay đi hát cho phòng trà ở Hồng 
Kông, Mã Lai. Chẳng ai để ý tới là gửi cho mình 

tiền để mua tem gửi cho gia đình họ. Họ gửi cho 
mình thì mình phải bỏ bao thư mới và tem để gửi về 
VN và khi nhận thư từ VN thì mình lại làm bưu 
điện bất đắc dĩ mua tem bỏ bao thư rồi gửi qua Mỹ.  

Lúc mới sang Tây thì mình nhận thấy dân Tây, đi 
ngoài đường cứ cúi xuống đất như tìm cái gì, không 
vồn vã. Sau vài lần đạp kít chó thì mới giác ngộ đạo 
đức cách mạng là dân tây mà mình hay xem phim, 
dẫn chó đi chơi rất là trưởng giả nhưng lại lười, 
không đem bao nylon để hốt kít chó. Cứ dắt chó đi 
tè, ị, rồi để đó khiến ra đường ai nấy cũng nhìn 
xuống đất để tìm vàng. Vào Métro, lạc đường hỏi 
người qua đường thì chả có thằng Tây nào đứng lại 
chỉ dẫn. Sau này mới hiểu dân thành phố lớn, 
không có thì giờ, sợ trễ xe lửa, nên không đứng lại 
giúp mình.  

Nghe Thơ của Cung Trầm Tưởng được Phạm Duy 
phổ nhạc nên chạy ra sông Seine thì nước đục ngầu, 
dơ bẩn không thằng Tây nào dám tắm.  

Vào ga Lyon đèn vàng hôi mùi nước tiểu thêm sợ bị 
móc túi, vô vườn Lục Xâm Bảo thì cũng không có gì 
hấp dẫn ngoại trừ mấy cái cầu tiêu công cộng khai 
khai. Sau này mới hiểu ông Nguyễn Tất Nhiên khi 
di tản, không theo gia đình qua Mỹ, chỉ muốn đi 
Pháp nhưng sau một thời gian ngắn lại dọt qua Mỹ.  

Mùa Đông lạnh, mình lại ở thành phố Pantin, ngoại 
ô của Paris, khu kỹ nghệ nên nhà cửa bị khói óm 
màn cửa, xấu xí. Dân cư nghèo nên cũng ớn ớn khi 
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về khuya. Một hôm đang đi ngoài đường, quấn khăn 
quàng cổ, manteau vì lạnh. Đà Lạt lạnh nhưng 
không thấm thía gì với cái lạnh ở Paris. Đầu cứ cúi 
gầm xuống đất, mắt rà xét xem có kít chó thì bỗng 
nghe mấy con đầm reo: “Il neige”.Đó là lần đầu tiên 

mình thấy Tuyết rơi. Hồi ở nhà, cứ nghe Adamo 
hát “tombe la neige,”  nay mới ngộ tuyết rơi.  

Ngày này 40 năm trước, mình lên máy bay đi Tây, 
sao thấy nhanh vô cùng 40 năm cuộc đời.  
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Bạn Hàng Chợ Đà-lạt 
Mình đi chợ Đà Lạt mỗi ngày từ khi còn nằm trong 
bụng mẹ đến khi đi Tây. Bà cụ mình dạo đó bán tạp 
hoá ở chợ Cũ (khu Hoà Bình) sau này dọn xuống 
chợ mới xây trên mãnh đất trồng rau cải mà các bạn 
hàng thường gọi chợ Mới hay chợ Dưới. Chợ này do 
KTS Nguyễn Duy Đức thiết kế và thi công bởi nhà 
thầu Nguyễn Linh Chiểu. Mình nghe bà cụ kể khi 
chưa xây chợ thì mỗi lần trời mưa thì khu vườn này 
bị ngập nước vì bao nhiêu nước mưa từ các đồi 
xung quanh như đường Phan Bội Châu, khu Hoà 
Bình hay dinh tỉnh trưởng đều đổ xuống thung lũng 
này.  

Sau này các ống cống được thành lập giúp nước 
mưa thoát ra cái suối gần ấp Ánh Sáng cạnh cầu 
ông Đạo.  

Bà cụ mình bắt thăm được phép bán hàng xén nên 
mua một gian hàng ở chợ Dưới thay vì chợ Trên 
(lầu 2) như bác Đoàn Mừng gái, có tiệm may ở 
đường Duy Tân. Chợ Trên thì trần nhà thấp hơn và 
có cửa sổ đóng mở theo mùa nên tương đối ấm hơn 
về mùa mưa bão nhất là sạch và ít hôi hơn chợ 
Dưới vì các gian hàng toàn bán là vải, quần áo, áo 
len, giày dép, sách vỡ. Nếu có gian hàng ở chợ Dưới 
thì khi mưa bão là một cực hình, gió thổi vào bốn 
bề nên rất lạnh thêm đường đi trơn trợt vì mưa tạt 

vào nhưng tiện cho việc di chuyển hàng hoá vì hàng 
xén rất nặng, cho nên nếu có gian hàng ở trên lầu 
thì phải khiên vác lên cầu thang nên khách hàng 
cũng ngại vì phải khiên đi xa. Hàng bà cụ mình nằm 
cạnh dãy hàng ăn, bên hông chợ nằm ngay cầu 
thang số 1, cạnh bể nước. Chợ có 4 cầu thang để 
lên lầu, thường gọi là số 1, 2, 3, 4 thêm một bể nước 
ở bên cạnh chợ cá. Có dịp mình sẽ kể rõ về cấu 
trúc, gian hàng của chợ mới.  

Dạo đó có thằng Sính, con đầu của ông bà Sở ở 
hàng cạnh bên, lớn hơn mình mấy tuổi nhưng vẫn 
xưng mày tao, chạy chiếc xe Honda 90 cc, đeo kính 
mắt Rayban được ông bà Sở rất cưng, hay ăn thịt bò 
bít tết của hàng chú Lìn, thêm cái trứng gà au plat, 
uống cốc cà phê sữa, rít điếu thuốc lá Pall Mall rồi 
phà khói lên trời như Loan Mắt Nhung làm mình 
thèm thuồng, không biết ngày nào mới được thưởng 
thức món này. Chú Lìn pha cà phê bằng cái tất, chú 
bỏ bột cà phê xay vào trong cái tất, cột vào cái quai 
tay cầm của cái vá lưới dùng luộc mì, nhúng trong 
cái ấm nhôm rồi đổ nước sôi vào ngâm ít phút rồi 
chế cho khách hàng uống nên dù có thèm nhưng 
mình không bao giờ uống cà phê vì hình ảnh bi 
hùng ấy. Trước khi đi Tây, chú Lìn làm cho mình 
một miếng bít tếc thêm một cái hột gà au plat với 
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bánh mì quẹt thêm tí bơ Bretel. Mình cắn miếng 
thịt bò bằng ba ngón tay rồi nhai từ từ để hương vị 
thịt bò lắng dần trong tâm khảm của mình. Sau này 
ăn thịt bò bít tếc khắp nơi trên thế giới nhưng cái 
mùi vị thịt bò bít tếc lần đầu tiên ăn tại hàng cô chú 
Lìn vẫn theo mình đến ngày nay. Cô chú Lìn có nhà 
ở dốc Nhà Làng, ngay ngõ hẻm từ mấy thang cấp 
đối diện với Cẩm Đô, cạnh phòng mạch bác sĩ Đào 
Huy Hách đi lên Minh Mạng, khúc Tăng Bạt Hổ có 
cái ống rãnh đen xì và hôi thối đổ từ đường Minh 
Mạng xuống Phan Đình Phùng. Sau 79 thì gia đình 
chú Lìn bị đuổi nên chạy sang Mỹ, nghe nói có lần 
về thăm bà cụ mình, nay đã qua đời.  

Thằng Sính có con em tên Bê, lớn hơn mình đâu 
một tuổi, rất đô con, ra chợ dọn hàng còn thằng 
Sính chỉ chạy xe Honda ra ăn hàng, xin tiền đánh bi 
da. Sau này rớt tú tài, chạy giấy tờ giả về Saigon 
học, làm cô nào có bầu, rồi đám cưới nên mình 
không có dịp gặp lại, nghe nói đang ở bên Mỹ. Con 
Bê thì tội lắm, to con lại học dốt nhưng rất chăm 
làm, chăm buôn bán sau bỏ học để bán hàng sỉ nên 
khuân vác mệt nghỉ lại lo 5-6 đứa em. Có lần mình 
thấy nó vác mấy bao gạo chạy như điên còn mình 
thì vác bao 50 kí là oải rồi. Nghe nói nay có xe hàng 
chạy Saigon Đà Lạt, khá sung túc. Ông bà Sở có 
chiếc xe hàng chạy chở hàng Saigon-Đà Lạt, lấy 
hàng ở Saigon đem về cho bà cụ mình và những 
người khác trong chợ rồi chở rau về Saigon. Trước 
khi xuống Saigon thì ông ta đi một vòng chợ, thâu 

tiền rồi bà cụ mình dặn mua hàng nào thì ông ghi 
rồi lấy tiền để trả cho các công ty ở Saigon. Ngoài 
ra, bà cụ còn mua hàng xén của lò Thiên Nhiên ở 
Trại Mát, Vĩnh Tường ở Fi Nôm. Ông Sở dạy mình 
cách xài máy tính tàu Abacus, hay chất hàng của bà 
cụ mình cuối cùng nên khi xe hàng của ông ta về 
chợ thì mình có thể lấy hàng ngay đem vào kho sớm 
hơn mọi người, không phải đợi các người khác dỡ 
hàng xong nên có thể về sớm. Mỗi lần hàng về là 
mệt, mình nhớ vác mấy cái lò than làm bằng đất sét 
màu đỏ bọc thiếc rồi chén đĩa, ly tách, đũa  mà phải 
cẩn thận vì dễ bể nếu không là ốm đòn.  

Hồi nhỏ như đa số gia đình sinh sống tại Đàlat, nhà 
mình xài loại bếp than, trong nhà có ba cái lò đất 
nấu than, có dây kẽm ràn xung quanh để khỏi nứt, 
sau này thì mọi người dùng lò dầu hôi còn bây giờ 
thì xài lò ga mệt nghỉ. Xài lò than khá tốn công 
nhất là khói bay mịt mù làm nhà bếp đen thui vì lọ 
nghẹ. Lò có hai tầng; tầng trên để than và có mấy 
cái lỗ tròn nhỏ để tro tàn rơi xuống tầng dưới, lâu 
lâu phải hốt tro đem đi đỗ, bón cây trồng ngoài 
vườn. Lâu lâu có ông bán than chạy chiếc xe 
camionnette qua nhà, giao một bao tải to đựng than. 
Than này được đốt bằng gỗ dài như khúc củi nên 
phải chẻ nhỏ trước khi dùng do đó bụi than bay đầy 
nhà. Lò có ba cái chân để kê nồi niêu cho vững, 
nghe người lớn nói là tượng trưng cho hai ông Táo 
và bà Táo nhưng không biết có đúng không. Sáng 
sớm khi thức dậy là mình phải chẻ ngo mua từ 
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những người Thượng hay VN Mới ra từng khúc nhỏ 
nhỏ bỏ vào tầng 2, rồi chặt than bỏ lên trên, bê ra 
sân để mồi lửa để tránh khói bay khắp nhà đến khi 
lửa hồng thì bê vào bếp đun nước sôi, pha trà và chế 
vào bình thủy để khi mấy đứa em dậy thì pha sữa 
đặc có đường hiệu ông Thọ hay bột gạo lức Bích 
Chi để ăn sáng. Mỗi lần than gần tàn thì phải chêm 
thêm than thì khói bay mịt mù. Có lẽ vì vậy mà mặt 
mình lúc nào cũng đen?  

Dạo đó chưa có nồi cơm điện nên chỉ nấu bằng 
than, sau khi nước cạn thì người ta hay gắp mấy cục 
than đỏ ở tầng 2, bỏ trên nắp nồi cơm để tránh cơm 
bị sống ở phía trên. Sau này xài lò dầu hôi thì khoẻ 
hơn chỉ cần khơi cái tim đèn, thắp lửa bằng cây 
hương rồi châm lửa thoải mái chỉ ngửi mùi dầu hôi 
hay khi bị cúp điện thì nhà nào cũng dùng đèn dầu 
hôi, khói đen bay lên đầy nhà nên lâu lâu phải giặt 
mùng vì bị khói bám với bột giặt Viso với nhãn hiệu 
con ngỗng mà hãng này hay cho xe lam chạy vòng 
vòng các đường khuyến mãi. Ở Bolsa mỗi lần vào 
nhà người Việt thì thường thấy họ lấy giấy bạc che 
trần nhà để khói hương nơi bàn thờ không làm đen 
trần nhà làm mình hay nhớ đến thời còn bé, ngồi 
học bên đèn dầu hôi vì hay bị tắt điện, sáng ra thì lọ 
nghẹ đầy lỗ mũi.  

Nhiều khi đường bị tăn bo nên xe hàng của ông Sở 
về trễ thì cực lắm, phải thức khuya để lấy hàng lại 
đói nữa vì hàng quán đóng cửa khoảng 6 giờ chiều, 
khi về nhà là coi như giới nghiêm. Ngày nay mình 

thấy quán xá mở rất khuya, có chợ Âm Phủ. Dạo đó 
thì chỉ mở khuya mấy tuần trước Tết vì có chợ đêm. 
Mình phải lấy hàng để các người khác lấy hàng vì 
hàng của họ được chất phía trong xe, trong khi ông 
Sở và tên lơ xe, chăm sóc máy xe, dầu nhớt để về lại 
Saigon. Ông bà Sở người Quảng, siêng làm ăn lại 
tiết kiệm, ở đâu trong xóm Mỹ Lộc, sau lưng đồi 
Phan Đình Phùng, cạnh chùa Linh Sơn. Sau này họ 
mua nhà ở đường Hàm Nghi rồi tiệm Nguyễn Văn 
Ngạch ở chợ dưới để mấy đứa con gái quản lí còn 
đám con trai thì được thằng Sính bảo lãnh sang Mỹ. 
Mình không bao giờ thấy họ ăn hàng ngoài chợ, lúc 
nào cũng đem cơm nấu ở nhà ra chợ rồi cả gia đình 
ngồi ăn ngoại trừ thằng Sính là được ăn hàng thoải 
mái. Bà Sở rất giỏi về buôn bán nhưng rất dữ, ngoài 
chợ không ai muốn đụng tới bà lại hay la chồng bai 
bãi ngoài chợ còn ông Sở thì rất hiền, cam phận làm 
thằng đàn ông, cười nhe cái răng vàng sáng chói.  

Bán hàng xén nhưng bà cụ mình còn cho mướn 
chén đĩa, muỗng, đũa, ly tách cho những đám cưới 
hay tiệc tùng, thường vào tháng Chạp hay cuối 
năm. Thường thường sau đám cưới thì người mướn 
không rửa ly tách, trước khi trả lại. Có lẽ vì bận đi 
tuần trăng mật nên trả tiền cho mình và cô em gái 
rửa ở cái bể nước bên cạnh hàng nên có tiền bỏ heo 
đất nhưng rất mệt vì phải về khuya. Nhưng nhờ vậy 
mà khi sang Tây đi làm bồi rửa chén cho tây đầm 
cũng chuyên nghiệp. Rửa xong lấy dây lạt buộc lại 
để bán cho khách hàng. Dạo trong lớp tổ chức bán 
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chè, làm văn nghệ thì mình có mượn bà cụ chén đĩa 
cho lớp nên có lời, lần tổ chức đi picnic ở thác 
Datanla. Mấy bà ban C có làm bể mấy cái nhưng 
mình không bắt đền.  

Bên cạnh hàng bà Sở thì có hàng bà Tàu tên Cẩu, 
bán tương ớt dưới cầu thang. Hai ông bà Tàu này có 
hai thằng con thua mình đâu 4-5 tuổi không nhớ 
tên, ngoài tương ớt thì có bán Tàu vị yểu, hột vịt 
muối, cam thảo, nói chung đồ tạp phô của người 
Tàu. Sau 75, khi gia đình mình chạy di tản về thì bà 
này cho bà cụ mình mượn tiền để buôn bán, vẫn nói 
chuyện thăm hỏi khi ông cụ mình bị lên án 18 năm 
tù nhưng được thả ra sau 15 năm.  

Cạnh hàng bà cụ mình thì có hàng dì Gái, con bà 
Cáp người Huế bán đồ khô như đường, muối, bột 
ngọt, ớt bột, đậu mà mình đã kể rồi. Có lần bà Cáp 
đau mình có lên nhà trên số 4 thăm thì thấy cái 
bụng to như đàn bà có chửa, nghe nói bị ai thư nên 
lúc thầy bùa móc ra toàn là tóc và tóc, không biết ai 
thù ghét, nhưng rồi cũng chết. Mỗi lần bà cụ mình 
đi sinh ở nhà bảo sanh Tôn Thất Chí thì dì Gái hay 
đem biếu một đòn chả lụa và một lố hột gà. Hột gà 
để uống với soda còn chả lụa để kho tiêu với thịt ba 
chỉ. Mỗi lần mình đem cơm cho bà cụ thì hay được 
ăn ké vì cơm nấu ở nhà bảo sanh không ngon lại đắt 
tiền.  

Cạnh dì Gái là hàng dì Nhâm bán dừa, người Bắc 
được xem là người hàm hồ nhất khu đó. Có lần dì 
Nhâm chửi lộn với bà Sở, bên giọng Bắc cầy bên 

giọng Quảng nghe muốn bể tai. Mỗi lần mà người đi 
mua, trả giá mà không mua là bị dì chửi toác móng 
heo luôn. Mẹ truyền con nối lúc đầu mẹ dì Nhâm 
bán rồi dì Nhâm là con đầu, nghỉ học phụ mẹ rồi 
khi tay nghề chửi lộn đạt chỉ tiêu thì bà mẹ giao lại 
cái sập, về nhà nghỉ hưu. Sau này lấy chồng lính, 
nay ở bên Mỹ với chồng con ở Minnesota.  

Mình nhớ cách chặt dừa của dì Nhâm nên sau này 
trong chợ Á đông có bán dừa tươi của Thái Lan, 
hay mua về chặt cho đồng chí gái uống. Dì Nhâm 
hay ngồi nạo dừa bằng cái đồ nạo dừa, đầu tròn với 
bán kính khoảng 2-3 cm, có những răng cưa quanh 
vòng tròn. Dì cắt trái dừa khô làm hai rồi lấy một 
bàn chân đè lên cái nạo dừa, nhiều khi thấy dì ấy 
gãi chân nên đất nơi chân lọt vào thùng dừa nạo để 
bán cho những người làm xôi bắp, bán chè để họ 
làm nước dừa. Mỗi lần xe chở dừa từ lục tỉnh về là 
phải mướn mấy tên gánh mướn ở chợ, gánh mấy 
cần xé vì dừa dính từng chùm mà mỗi trái khá nặng 
hay dừa khô thì cũng bỏ cần xé.  

Tên trước tên sau xỏ cái gậy tròn qua mấy sợi dây 
thừng cột ở bốn góc của cái cần xé nếu nặng còn 
nhẹ thì cột dây ở hai cái quai cần xé để gánh. Mình 
có học chung ở Văn Học với một tên người Huế ở 
ấp Ánh Sáng nhưng không nhớ tên, thân với 
Nguyễn Thành Sang hơn, chiều là hắn ra chợ đi 
gánh thuê cho mấy hàng dừa, đường, gạo. Hắn rất 
nhỏ con nhưng gánh tài lắm sau này không thấy 
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mặt nữa chắc bị động viên khi bị đôn quân năm 
1973 sau mùa hè đỏ lửa.  

Cạnh Dì Nhâm thì có dì Liên cũng bán dừa, ngày 
xưa làm công cho cô Ba Chỉ, sau cô Ba Chỉ cho 
mượn thêm để mua cái sập buôn bán, sau này chắc 
cũng có chồng con vì mình không bao giờ gặp lại. 
Mình chỉ nhớ trước khi đi Tây có đến chào thì dì 
bảo mẹ mày mất một đứa con, ngẫm lại đúng vì 
mình đi luôn cho tới nay, chỉ về thăm gia đình được 
vài lần.  

Nói đến dừa làm mình nhớ đến mức dừa. Mọi năm 
vào tháng chạp ta thì bà cụ mình tối đi chợ về thì 
làm mứt bỏ mối cho mấy tiệm hay bán ở cửa hàng, 
sau này bà Thanh Nhàn trong xóm thầu hết. Cứ 
sáng còi vừa hụ báo hết giới nghiêm là bà chạy lên 
nhà mình lấy hết mứt mới làm đêm qua vì sợ các 
tiệm khác đến lấy. Bà cụ mua dừa khô về cắt làm 
hai, lột vỏ rồi bào mỏng, luộc sơ cho khỏi hôi mùa 
dừa vì trong cơm dừa có dầu, nếu không luộc thì lâu 
ngày sẽ bốc mùi dầu hay chảy dầu ra ướt mứt, rồi 
rim với đường cát trắng, tương tự như mứt gừng, 
gừng cắt ra cũng luộc nhưng lấy kim chỉ xâu chung 
mấy lát gừng thành từng xâu để khi rim không phải 
trở để tránh gãy vụng. Gừng vụng thì thái mỏng để 
làm mứt gừng dẽo cay với đậu phụng. Còn mứt bí 
thì cắt ra tỉa bông hoa rồi luộc sơ, ngâm nước với 
vôi trắng để khi rim thì bí giữ được màu trắng. Bà cụ 
mình có món mứt dâu có một không hai ở Đà Lạt, 
mua dâu còn cái cuống đem luộc sơ rồi rim với 

đường rồi lấy ra từng trái để nơi cái mâm cho khô 
rồi lấy giấy bóng gói chừa cái cuống để vào hộp rồi 
gói giấy bóng đỏ. Ngoài ra bà cụ còn lấy dâu bị rụng 
cuống hay bị nát làm rượu dâu kiểu Lafaro nhưng 
chỉ để dùng mời khách thăm viếng trong nhà.  

Cạnh dì Liên là dì Bộ bán đồ khô, dầu ăn, khi xưa 
cũng làm công cho cô Ba Chỉ, tiệm Bình Lợi rồi ra 
riêng sang cái sập, lấy hàng hoá của tiệm Bình Lợi ra 
bán nên cũng có của ăn của để đến khi lấy chồng 
thì gặp tên cà bơ, đánh bài thua phải bán cái sập để 
trả nợ. Bà vợ của ông thầy Chiêm mua lại nên cũng 
thân với gia đình mình. Mình nghe ông chủ tiệm 
Hương Giang ở Bolsa kể: Nhờ cái tượng của bà 
ngoại mình đem từ Thái Lan về đã giúp ông bố của 
thầy Chiêm và sau này đến ông nối nghiệp, nổi 
tiếng một thời ở Đà lạt. Ông này cũng như Kim 
Trọng lấy hai chị em, người vợ đầu sinh nở bị sản 
hậu qua đời, cô em gái đến nhà phụ chị rồi thương 
ông anh rể đơn côi khi bà chị qua đời nên lấy có đâu 
4 mặt con. Bà cũng dễ thương, ít ai ghét lại kiếm 
thêm khách hàng cho chồng ở chợ. Mình có gặp 
thầy Chiêm vài lần ở chợ khi ông ta ra chợ phụ vợ 
dọn hàng nhưng chưa bao giờ vào nhà.  

Giáp hàng bà cụ là hàng của dì Huê, con của tiệm 
Nguyễn Văn Ngạch, cạnh tiệm Bình Lợi, người 
Huế, có ông chồng trốn lính, nhà ở dốc Nhà Làng 
chỗ cái hẻm đi lên đường Duy Tân mà mình có lần 
ngủ lại nhà một vài lần. Ông chồng ban ngày thì cứ 
leo lên gác sinh hoạt trên đó để khỏi bị bắt đi lính 
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nên người lúc nào cũng tái vì thiếu ánh nắng. Nhờ 
có con nuôi nên sau này dì sanh được vài đứa con. 
Cảnh sát tới nhà bắt lính không tìm thấy ông chồng 
nhưng cứ thấy dì sinh năm một nên bó tay chấm 
còm. Dì Huê này ganh tị với bà cụ mình vì cũng bán 
hàng xén, sau 75 nhờ chồng không đi lính Nguỵ nên 
cũng có thớ với chế độ mới nên cũng đì bà cụ mình 
mệt thở. Dạo mình về lần đầu thì có gặp, sau này 
thì dì dọn về Saigon ở với mấy đứa con ruột.  

Cạnh hàng dừa của dì Nhâm là hàng thịt của ông 
Tàu tên Dồng. Mỗi chiều khoảng 3-4 giờ, thịt ở 
abattoir mới làm được chở ra chợ, mình thấy ông ta 
đội cái áo mưa nilon kiểu khăn tang của đàn bà để 
che đầu và cái lưng để máu không thấm qua áo rồi 
lấy cái móc sắt ra xe chở thịt, móc mấy con heo hay 
đùi bò bỏ lên vai vừa chạy vào buồng thịt vừa kêu 
lước sôi, lước sôi rồi móc thịt lên các thanh sắt để 
bán cho khách hàng.  

Lâu lâu thấy mấy bà rụt rè hỏi mua ngầu pín sau này 
lớn lên mới hiểu ăn gì bổ nấy. Dân bán hàng ngoài 
chợ thì mua thịt sau 4 giờ chiều vì tươi còn dân đi 
mua thường là ban ngày sau một đêm phơi trên mấy 
cái móc, ruồi bu khá nhiều vì dạo đó không có tủ 
lạnh đông đá mà mình cũng không biết bây giờ 
trong chợ có dùng máy này chưa. Dạo học Petit 
Lycée thì mình hay đi ngang abattoir gần garage 
Trung Tín thì nghe tiếng bò kêu rống có lần chạy 
vào lò sát sinh xem thì thấy người ta cột con bò lại, 
có một ông cầm cái búa tạ, đứng trước con bò rồi 

giáng cái búa tạ lên đầu con bò đến khi nó ngã quỵ 
xuống, sau đó họ treo bò lên cái móc để lột da, mổ 
bụng. Cái này chắc phải hỏi lại Nguyễn Trung 
Thiện vì nhà hắn ở gần đó, nếu mình không lầm 
chính hắn rủ mình đi xem.  

Cạnh đó thì có hàng bà Tạo, người Bắc, lúc nào 
cũng quấn khăn, răng đen ăn trầu hình như có một 
thằng con trai lớn hơn mình nhưng không chơi với 
mình. Bà này hay lấy trà của bà Tư, em dâu của ông 
ngoại mình ở Bảo Lộc, hãng trà Nguyễn Đăng. 
Dòng họ này khi xưa thuộc họ Mạc Đăng Dung, khi 
bị tru di tâm tộc thì một số con cháu trốn chạy vô 
Nam, đổi họ thành Nguyễn Đăng, lấy chữ lót Đăng 
để con cháu nhớ tổ tiên mình là họ Mạc Đăng, 
tương tự như con cháu của Hồ Quý Ly chạy vào 
phía Nam đổi tên họ Nguyễn sau này là có con cháu 
khởi nghĩa lập nên nhà Tây Sơn. Mình thường thấy 
bà Tư, đi xe đò từ Bảo Lộc lên với mấy bao bố trà để 
bỏ hàng cho chợ Đà Lạt. Đa số dân Đà Lạt mua trà 
từng kí, bỏ bịt nilon để pha uống ở nhà còn trà gói 
trong bao thường để mua tặng hay đám hỏi. Bà Tạo 
có bán lá vối cho người nghèo mua để pha uống.  

Mình có uống vài lần ở nhà mấy người làm vườn. 
Hồi còn bé mình hay đi xuống Blao thăm ông ngoại 
nên có thấy mấy cái vườn trồng trà nhưng không 
nhớ cách sấy lá trà ra sao. Chỉ nhớ là xứ khỉ ho cò 
gáy, ông ngoại mình hay đoán cọp, thấy chụp hình 
rồi da cọp treo trên tường. Sau này vì lí do an ninh, 
đi đường hay bị mấy ông kẹ ra bắt lính, đóng thuế 
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nên mình không đi nữa. Mình có ghé lại Blao thăm 
mấy người bà con trong chuyến về thăm đầu tiên 
sau này thì đi máy bay cho nhanh, khỏi mất thì giờ.  

Cạnh hàng bà Tạo là hàng của dì Bê bán trái cây 
nhất là chuối, có ông chồng theo bà nhỏ, chị của bà 
Bửu Ngự. Ở dưới ấp Ánh Sáng, một mình nuôi 
người con trai lớn hơn mình đâu 2 tuổi tên Phong, 
đi hướng đạo sau 75 nghe nói làm giám đốc ngân 
hàng ở Đà Lạt. Ngoài dãy hàng trái cây có dì Bơn 
bán trái cây. Dì này có đặc điểm là không bao giờ 
nghỉ bán hàng, quanh năm ngày nào cũng như ngày 
nào đi bán ngay cả ngày mồng một Tết, thì dì ra bán 
mở hàng nhưng khi thấy khách đến mua là cứ ở lì 
đến tối, ông chồng là bạn nối khố với ông cụ mình ở 
trong quân đội sau này đi tù chung trại. Nghe nói 
năm nay bệnh nặng nên phải ở nhà, đúng là một 
anh hùng lao động gương mẫu. Dì có mấy đứa con 
gái và thằng út. Con đầu tên Hương có tên Việt 
Kiều nào về cưới 10 năm trước nhưng không bảo 
lãnh sang, nghe nói năm trước hắn về lại dẫn đi du 
lịch Thái Lan, con thứ nhì tên Loan, lấy chồng nghe 
nói nay ở Đức còn mấy đứa sau thì không nhớ vì 
còn bé khi mình xa Đà Lạt.  

Phía hàng thịt đi vào khu chợ cá thì bên tay phải có 
các hàng giày, guốc và thuốc lá thì có hàng của cậu 
Liễu bán thuốc Cẩm Lệ mà dân gốc Huế hay hút và 
có bán mấy cái điếu bát để hút thuốc lào. Nó như 
cái ấm tròn bằng sành, nơi chứa nước đặt lên cái đĩa 
hay trong một cái chậu bằng sành, người ta vân vê 

thuốc lào bằng một viên cở ngón tay rồi têm thuốc 
vào cái lỗ thường gọi là nõ ở trên cùng rồi mồi lửa 
bằng cái đóm, cây que dài như cây kem bằng tre, lấy 
cái điếu cắm bào cái lổ nhỏ bên hông rồi hít chậm 
chậm để lửa cháy đều thuốc ở cái nõ, rồi hít dài thì 
nghe tiếng lạch tạch trong bình thuốc lào do hơi 
trong cái nõ được hút nên làm nước ở trong bì bỏm, 
rồi thả khói ra rất phê, uống cụm nước trà. Ông cụ 
mình với người bạn Bắc kỳ hay hút cái này khi đánh 
tổ tôm. Su này thì không thấy ông cụ hút thuốc lào 
nữa, lại chuyển qua hút thuốc lá Mỹ.  

Mình hay thấy cậu Liễu ngồi trên cái sập, thái thuốc 
với con dao hai cán hình cung như mấy ông thầy 
thuốc Bắc, rồi tẩm thuốc cho thơm. Mình hay ra 
hàng cậu Liễu để mua thuốc Cẩm Lệ và giấy quyến 
cho bà ngoại.  

Người hút thuốc Cẩm Lệ không cuốn tròn như 
thuốc lá mà cuốn theo kiểu hình ống, cuốn có cái 
đầu thì to còn đuôi thì nhỏ dẹp để dính nơi môi.  

Khi nào hút thì mới cuốn thuốc hút, sau này sang 
tây thì thấy mấy thằng bạn tây mua thuốc Gauloise 
với giấy quyến để quấn tròn thành hình ống để hút. 
Cậu Liễu, kêu bà ngoại mình bằng O, nhà ở ngay 
vườn chỗ xóm Địa Dư băng qua đường Phan Đình 
Phùng, có cây ổi và cái am màu xanh trước nhà. 
Nhà cậu luôn luôn bị ngập nước khi trời mưa vì 
nước trên số 4 chảy về thác Cam Ly theo hai con 
suối dọc đường Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng 
qua trường Việt Anh, Hoàng Diệu,  nên nền nhà 
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được xây khá cao. Cậu hay tếu nói ở đây khi lụt để 
khỏi nhớ Huế.  

Lần về đầu tiên thì có gặp cậu còn lần sau về thì 
cậu đã qua đời.  

Ngoài ra gần hàng của bà cụ có hai anh em tên Ba 
và Thạc, người Bắc, hàng thợ thiết nằm sát đường 
dưới chợ thuộc dãy hàng ăn, ở xóm địa dư. Ông này 
làm cho nha địa dư nhưng có nghề tay trái là thợ 
hàn, chuyên đóng các thùng tưới nước cho nhà 
vườn. Nhà vườn lấy đòn gánh, lấy hai cái quai sắt 
móc hai thùng nước có vòi sen, đi xuống ao hay suối 
để múc rồi đi giữa hai cái vồng để tưới bên trái và 
phải của vồng nước. Hình như Đà Lạt chỉ có hai 
anh em ông này chuyên đóng thùng tưới nước nên 
cũng khá giả. Ông không có đồ nghề gì nhiều, cái 
bình phun lửa chạy bằng dầu, bỏ cái mỏ hàn có tay 
cầm bằng gỗ cho lửa hơ nóng cái mỏ hàn rồi lấy chì 
hơ theo cái kẻ giữa hai tấm thiết. Cái khó nhất là 
cắt cái vòi hình ống để ráp vào cái bình để hàn, vì 
phải cắt theo góc 45 độ. Sau này học kiến trúc mình 
bị bầm dập khi học vẽ hình học cắt đủ thứ loại hình 
tròn, ống, nên phục ông này. Ông này người Bắc, có 
lần lên nhà mình đi hỏi chị ô sin cho người em trai 
tên Hải nhưng không may chị này đã đi hái chè gặp 
thằng phải gió, sau này anh Hải này đi lính tử trận.  

Cạnh hàng của ông Thạc có hàng của dì Sắc, có 
chồng làm cảnh sát ở trên đường Thi Sách, xóm 
ông Ba Tây. Dì này bán đồ Mỹ như Coca Cola, 
Fanta. RC Cola, bia Mỹ. Mỗi lần có tiền là mình 

chạy ra hàng dì mua mấy lon bánh Mỹ có peanut 
butter, khui cái lon có hai ngăn; một là bánh biscuit 
và một là cái hộp nhỏ đựng bơ đậu phụng để nếm 
mùi bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ hay mua kẹo 
cao su thổi bong bóng to đùn rồi vỡ. Dì cũng bán đồ 
chơi cho con nít như cái mũ bằng nhựa của lính La 
Mã mà mình hay đội khi chơi với con nít trong 
xóm. Tết thì bà cụ mình hay mua của dì mấy lon đồ 
hộp trái cây như đào, peach, để tủ lạnh cho khách 
tới nhà mừng tuổi ăn. Dạo đó ở nhà 10 anh em, 
khui ra một lon nhỏ màu cứt ngựa, cỡ hột sữa ông 
Thọ, chia nhau ăn mỗi đứa một muỗng trái peach 
đến ba ngày sau vẫn còn thấy ngọt cổ. Dạo đó dì 
hay bán mấy cục pin to đùn cở 12x 12 x 2 inches mà 
lính Mỹ dùng gắn bóng đèn còn dân Việt thì gắn 
vào cái radio transistor nhỏ xíu để nghe vì pin 
thường mau hết lại khá đắt tiền. Khi hết pin thì bỏ 
dưới đất để shạc điện lại nhưng không nhiều lắm. 
Mình nhớ dạo ấy ai cũng dùng mấy cái cốc nhựa 
của Mỹ màu nâu nâu mà quân đội Mỹ dùng uống cà 
phê rớt không bể chớ mấy cái ly nhựa làm ở Chợ 
Lớn thì dễ bể.  

Mình không biết dì buôn đồ PX của Mỹ ở đâu, chỉ 
nhớ có một lần đến thăm nhà người bạn của ông cụ 
khi còn trong quân đội ở xóm nha Địa Dư gần ấp 
Cô Giang thì thấy ông này chuyên buôn đồ PX, nhà 
có cái tủ lạnh rất sang trọng, ông ta lấy mấy cục 
nước đá lấy từ chỗ đông lạnh mời mình uống chai 
Fanta sướng đến buốt óc. Mình chỉ thấy mấy cục 
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nước đá to đùn do hai tiệm kem Việt Hưng ở đường 
Thành Thái và một tiệm ở dốc Minh Mạng và Phan 
Đình Phùng sản xuất. Tiệm này vớt tiền mình cũng 
khá nhiều với kem Eskimo, bọc chocolat. Chỗ bến xe 
đò Đà Lạt - Chi Lăng ngay vũ trường La Tulipe 
Rouge có mấy xe bán đá nhận, mình hay ra mua, họ 
có cái bào tương tự như cái bào gỗ của thợ mộc, 
nhưng để ngược rồi bào bỏ vô ly rồi nhận xuống bỏ 
thêm sirop. Mình không thích đá nhận lắm nhưng 
đọc truyện Chương Còm của Duyên Anh thấy nói 
đến món này thì ăn thử nhưng Đà Lạt lạnh ăn tê 
răng.  

Đối diện hàng của dì Sắc là tiệm Lộc Sơn của bố mẹ 
thằng Võ Lộc Sơn, có thời học Yersin với mình sau 
này nó chuyên đánh bi da cá độ với Trung Ba Tai ở 
tiệm bi da Minh Tâm ở Phan Đình Phùng, nơi bố 
của Trần Trọng Ân, tiệm Luồng Điện ở Phan Đình 
Phùng bị bắn chết. Mình nghe nó kể là người ta 
đang đánh cá độ tới khúc chót, có một tên đang 
chuẩn bị đánh cái giò gà thì bố TTA, say đi vào xem 
nên đụng cái cơ của tên này khiến hắn đánh trật 
giúp Trung Ba Tai đi một lèo thắng độ. Tên thua độ 
tức quá, rút súng bắn bố TTA chết trước tiệm này. 
Tên Sơn này chết sau 75. Cạnh tiệm Lộc Sơn thì có 
tiệm Bình Lợi bán đồ tạp hoá của cô Ba Chỉ, không 
chồng con, người Nam, nuôi một đám con gái để lo 
buôn bán trong tiệm rồi ai lớn thì cô cho vay vốn 
mua cái sập ở chợ rồi lấy hàng của cô ra bán, kiểu 

franchise mà mình thấy bên Mỹ. Cô này có xe hàng 
chạy Saigon Đà Lạt.  

Bên cạnh tiệm Bình Lợi là tiệm của ông bà Nguyễn 
Văn Ngạch, bán hàng xén và ngũ cốc, bố mẹ của dì 
Huê có hàng xén cạnh hàng bà cụ mình. Cùng dãy 
mấy tiệm này thì có tiệm của gia đình Nguyễn Văn 
Thuận 11B rồi Hùng Con Cua rồi Long Hưng. Khúc 
nhà HCC, gần chợ Cá có sập bán báo mà mình thấy 
bà cụ mướn tuần san phụ nữ để đọc và mình cũng 
hay đọc ké. Báo dạo đó in bằng khổ giấy lớn nên 
nhà in in nhiều trang trên một tờ rồi gấp lại làm đôi 
cho nên khi mua báo thì phải lấy dao rọc chỗ gấp 
lại. Mấy người mướn tuần báo thì không rọc trang 
giấy nên phải đọc theo kiểu quấn tròn cuốn báo để 
thấy chữ phía trong mà đọc, rồi trả lại.  

Đó là những người quen thân với bà cụ ở chợ dưới, 
còn trên lầu thì có bác Phước bán len, người Huế. 
Mỗi lần gặp là nghe bác kể ngày xưa khi mình mới 
sinh ra thì hai gia đình ở cạnh nhau trong ấp Ánh 
Sáng, ông cụ mình còn trong quân đội nên bác hay 
sang nhà, quạt than cho bà cụ mình nằm ở cữ, tắm 
cho mình. Hồi nhỏ mình thấy tấm hình bác đang 
tắm cho mình treo ở nhà. Sau này bác dọn về dốc 
Nhà Làng, mua cái nhà của dì Thể bán vải trên lầu, 
mua bán lặt vặt nhưng lần chót mình về thì nghe 
bác kể bị người ta giựt hụi nên phải bán nhà đền 
cho mấy con hụi nên phải mướn cái tiệm ở đường 
Minh Mạng để bán áo quần với đứa con gái. Trên 
80 tuổi mà vẫn phải đi buôn đi bán trả nợ.  
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Hồi nhỏ mỗi lần tựu trường là mình chạy lên lầu 
đến hàng bác Tám bán đồ dụng cụ văn phòng, cho 
học sinh, mua cái plumier đựng viết, viết chì màu và 
giấy tập. Mỗi năm nhà mình đều nhờ bác trai nấu 
bánh tét và bánh chưng. Cứ cúng ông Táo xong là 
bà cụ sai mình đem nếp, thịt heo và đậu xanh lên 
nhà bác. Bác trai không cho mình xem bác gói, bác 
kêu thằng Phước, con bác vô phụ bác nhưng thằng 
này rủ mình đi chợ tết.  

Chỉ thấy bác lấy một cái chân bằng sắt bỏ vào nồi 
để tránh bánh ở tầng chót cạnh nồi bị cháy, rồi bỏ 
bánh chưng ở giữa rồi bánh tét được xếp đứng xung 
quanh chồng bánh chưng. Nấu một thời gian, bác 
lại lấy ra, đổi bánh dưới lên trên và bánh trên xuống 
dưới rồi châm thêm nước nóng để tránh bị sượng. 
Sau này bác sang lại cái sập ở chợ, về nhà mở quán 
“Mây Hồng” bán chè ở nhà đường Tăng Bạt Hổ. 
Bác có mấy người con gái nên mở tiệm cho chúng 
trông coi, như tiếp thị con gái rồi lần lược mấy cô 
này đều được trai rước đi hết. Hai thằng con trai 
Phước và Hải thì nghe nói chết sau 75.  

Trên lầu có hai bà mà bà cụ mình gọi là mợ, vợ của 
hai ông cậu bà con, em của bà Võ Quang Tiềm, chị 
em bạn dì với bà ngoại mình. Hai người này có tiệm 
ở đường Duy Tân là Long Hưng và Hiệp Thạnh 
ngay góc Trương Vĩnh Ký. Tiệm Long Hưng nối dài 
phía TVK có thêm khách sạn Thuỷ Tiên. Bà Phúng 
là chị, bán vải và bà Đàn là em cũng bán vải gần 
nhau nhưng chỉ khác một điều là bà Đàn buôn bán 

đắt khách hơn, có lẽ nhờ tính lanh lẹ, ăn nói linh 
hoạt còn bà Phúng chỉ ngồi ngáp ruồi. Ngày xưa làm 
ăn phát đạt lắm, có nhà ở đường Minh Mạng chỗ 
nhà may Hoàng Nho, sau xây nhà ở đầu đường Duy 
Tân thì tự nhiên xuống. Hồi tuổi bà cụ mình rời 
Huế vô Đà Lạt làm công cho gia đình bà Phúng, 
tiền lương thì bà ấy gửi thẳng về Huế cho bà ngoại 
mình để nuôi mấy bà dì, ông cậu. Sau này lớn lên, 
học được tài buôn bán của gia đình này thì bà cụ 
xin ra riêng, ra chợ cũ ở khu Hoà Bình buôn bán, 
rồi lấy hàng ở tiệm bà Phúng ra bán như franchise cả 
hai đều được lợi vì bà cụ không cần có vốn lớn, 
mượn đầu heo nấu cháo. Ông Phúng và ông Đàn 
lúc được bà Võ Quang Tiềm đem vào Đà Lạt thì 
làm nghề thợ may sau rồi buôn bán mới giàu lên. 
Lúc có tiền thì ông Phúng chơi bời có vợ bé bỏ bê 
buôn bán, sau này theo đạo Tổ Tiên Chính Giáo 
nên không màn đến tiền bạc trong khi ông Đàn thì 
chịu khó lắm vì con đông, xây khách sạn Thủy 
Tiên, có hai người con đi du học bên Tây. Dạo 
mình về lần đầu thì khám phá ra bà Đàn gọi vợ 
mình bằng chị vì bà phải gọi mẹ của đồng chí gái là 
bác vì bà con xa bên vợ mình.  

Dần dần thì mấy người em lớn lên, mình nhân danh 
làm anh bắt mấy cô này ra chợ phụ bà cụ nên rảnh 
rỗi đi đánh bi da. Sau này bà cụ mình nghe lời cô Ba 
Chỉ buôn thêm gạo, đường và dầu ăn vì dạo đó giá 
cả bị lạm phát rất nhanh. Gạo hôm nay mua 1200 
đồng tuần sau lên 1500 nên bà cụ mình dùng một 
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căn nhà để trữ gạo và đường, dầu ăn, mướn ông Tác 
ở gần xóm, có chiếc xe Lam chở gạo mà phải đi tối 
hay sáng vừa hết giới nghiêm để hàng xóm đừng để 
ý vì bà cụ không có tiểu bài bán gạo nên hợp với 
thời khoá biểu của ông Tác vì ban ngày làm công 
chức của viện Pasteur, còn mình thì bà cụ nhờ đi 
giao lẻ tại nhà khách hàng.  

Dạo đó chỉ có đại lí và tiệm có tiểu bài mới có thể 
bán gạo vì sợ tiếp tế cho VC. Bà cụ mình không có 
tiểu bài nên mua chui rồi bán chui. Bà cụ hay mua 
lại gạo của mấy nhà thờ như ở Tùng Lâm, Đa 
Thiện, Mỹ viện trợ gạo cho mấy giáo xứ này nhưng 
không dùng hết nên bán cho bà cụ mình rồi bà cụ 
bán lại cho cho các lò bún, lò nấu rượu hay dân 
thường.  

Dạo đó dân Mỹ viện trợ đồ cũ cho mấy bà sơ ở 
Domaine de Marie, cho đám con mồ côi được mấy 
bà sơ nuôi bận nhưng mấy bà sơ mang ra chợ trên 
bán nên dân Đà Lạt bận đồ cũ mỹ rất nhiều, ngày 
nay họ gọi đồ Sida (AIDS). Nhà thờ này nuôi một 
đám trẻ mồ côi, hàng năm có tổ chức hội chợ vào 
mùa Noel, cũng không gì đặc sắc lắm nhưng có cớ 
để trai gái đi liếc nhau. Mình nhớ mấy bà sơ lấy 
chiếc xe camionette, kê lên mấy cục đá, tháo cái 
bánh xe ra, gắn cái cần sắt rồi cho máy nổ thì cái 
trục di chuyển như xe đang chạy khiến cái trục sắt 
cũng quay mấy cái ghế có hình máy bay cho con nít 
ngồi cũng quay theo. Ngoài ra có các trò chơi quăn 

lon, bắn súng, rao lô tô mà mình có lần trúng chai 
rượu dâu khi đi chơi với Phạm Anh Tuấn 11 B.  

Có người trong quân đội ăn cắp gạo hay sao đó, bán 
lại cho bà cụ mình.  

Dân thường thì chỉ được mua gạo ở khu phố, đem 
sổ gia đình lên phường, rồi họ xem có bao nhiêu 
người thì bán chừng đấy gạo, hình như mỗi người 
được mua 20-24 kí mỗi tháng mà gạo do phường 
bán thì rất xấu nên ai có tiền thì phải kiếm mua gạo 
thơm ăn. Nhà mình ở khu phố II nên lên số 4, 
đường La Sơn Phu Tử, cạnh tiệm hớt tóc mua. 
Thường người ta ra đại lí hay tiệm có tiểu bài mua 
gạo ngon rồi kêu xe lam chở về trong khi bà cụ 
mình giao tận nhà cho họ lại không lấy tiền nên họ 
thích lắm. Đi học về là mình ra chợ, lấy tên tuổi địa 
chỉ, lấy Honda chở gạo giao tận nhà cho họ, mấy lò 
bún, lò nấu rượu rồi cho mình tiền boa nên không 
có thì giờ đi đánh bi da. Lúc làm ra tiền thì mình 
bỗng nhiên tiếc, không muốn tiêu phí phạm nên bỏ 
quỹ tiết kiệm ngân hàng. Có dạo mình đọc báo thấy 
có công ty ở Saigon bán cỗ phần thì gửi thư mua, 
lấy địa chỉ trường Văn Học vì sợ ông bà cụ biết 
mình có tiền nhưng vốn của mình ít quá nên họ viết 
thư cám ơn. Khi đi Tây thì mình có trong ngân 
hàng trên 400 đồng hay 40 tạ gạo có thể gửi gạo cho 
40 gia đình nhưng mình rút ra đưa cho bà cụ. Của 
César thì trả lại cho César. 



62 

 

NHỮNG MẢNH NHỚ 
Buche de Noel 
Mỗi lần Giáng Sinh, khi đại gia đình, 4 thế hệ tụ 
họp ăn uống tại nhà mình, mình lại nhớ đến cái 
bánh bûche de Noël được ăn lần đầu trong đời ở Đà 
Lạt.  

Trong xóm mình, cư xá của ty Công Chánh Đà Lạt 
ở đường Hai Bà Trưng có bà Bửu Duy, ở số 46 Bis, 
có tay nghề làm bánh Tây có tiếng ở Đà Lạt. Mỗi 
lần gần Giáng Sinh là dân Đà Lạt, đặt bà ta, bánh 
Noël còn ngày thường, bà ta làm bánh bông lan bỏ 
mối cho mấy tiệm bánh ở khu Hoà Bình.  

Bà ta có bà hàng xóm tên Bửu Ngự, con của ông 
Ưng Quyền cũng thuộc dòng Các Mệ hay sang chơi, 
phụ bà ta để học nghề sau đó mở tiệm bánh Thanh 
Nhàn ở khu Hoà Bình, cạnh nhà sách Hoà Bình 
nên hai nhà không thân thiện, qua lại như xưa vì bà 
Duy mất mối khá nhiều. Có ai trong xóm nói với 
mình là “cho người ta mượn tiền đi buôn thì được, 
chớ dạy người ta cái nghề kiếm cơm của mình”. Bà 
Thanh Nhàn cứ gần Tết, sáng vừa hết giới nghiêm, 
bà ta lên nhà mình để lấy mứt của bà cụ mình làm, 
bỏ mối để kiếm thêm tiền tiêu Tết. Có bao nhiêu là 
bà ta lấy hết vì sợ các tiệm khác đến lấy. Sau đó thì 
bà cho người làm lấy giấy bóng kiếng đỏ, bọc từng 
hộp có tên Thanh Nhàn, bán giá gấp đôi cho dân 
Đà Lạt, khiến mình hơi tức tức, mường tượng hiểu 

mượn đầu heo nấu cháo là gì. Sau này gia đình bà ta 
vượt biên, sang Mỹ có mở tiệm Thanh Nhàn ở khu 
Bolsa. Con cháu thấy cực quá nên sang lại cho ai 
khác khi ông bà nghỉ hưu.  

Không có bà Thanh Nhàn giúp nên bà Duy kêu 
thằng Vĩnh Vinh, con đầu phụ bà ta. Thằng này 
hơn mình một tuổi nhưng học cùng lớp, hay kêu 
mình phụ nó, khi nào có bánh bị cháy không bán 
thì nó đưa cho đàn em nó ăn rồi quăng cho mình 
phần bị cháy nhiều nhất nhưng mình vẫn thấy ngon 
kỳ lạ. Mình học nghề làm bánh bông lan của nó. 
Nhà nó có cái máy cắm điện để đánh bột cho 
nhuyễn, nó hay bắt mình làm trò này rồi bỏ bột nổi. 
Khi bột được xay đều với nước thì nó lấy cái vá múc 
từng vá, đổ vào mấy cái khuôn bằng giấy bạc, bỏ 
vào lò nướng hai tầng đặt trên lò dầu hôi. Nhà nó 
có ba cái lò nầy, mỗi cái nướng được 12 cái bánh 
bông lan. Khi bột nổi làm bánh phồng lên đầy cái 
khuôn thì hắn bỏ vài miếng nho khô của Mỹ rồi đậy 
nắp lại.  

Cái lò này do ông thợ thiếc tên Nhân ở ngoài chợ, 
cạnh hàng bà cụ mình làm, nhà ở xóm Địa Dư. Lò 
làm bằng thiếc có cửa đóng lại, có chiều ngang đâu 
40 x 40 cm chiều cao x 60 cm chiều dài. Trên lò có 
cái nắp kéo qua, kéo lại để độ nóng thoát. Khi 
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nướng bánh thì bỏ trên cái lò dầu hôi, vặn to hay 
nhỏ tuỳ độ nóng. Sau này bà cụ mình có mua một 
cái lò nướng này nên mình bắt chước làm. Nhà bà 
Duy có cái máy xay cắm điện trong khi nhà mình 
không có, phải dùng đồ quết chả và cái chày để 
đánh. Ông cụ mình khi xưa đi lính, khi giải ngũ có 
đem về cái nón cối sắt, dùng làm cái cối để giã thịt, 
cá cho nát. Mỗi lần nhà mình làm chả cá thu hay 
nhân cho chả giò là hàng xóm biết vì nghe quết cái 
nón sắt với cái chày, nghe bộp bộp vào ban đêm. 
Nhà không có nho khô nên mình dùng mức đậu sen 
bỏ lên mặt bánh. Sau này em gái lớn thì mấy cô em 
tiếp thu phần làm bánh còn mình đi đánh bi da. Đời 
lên hương.  

Mình muốn học làm bûche de Noël nhưng thằng 
Vinh và mẹ nó không cho mình học, đuổi về, có lẽ 
sợ bị như bà Thanh Nhàn nên mình hay qua nhà bà 
Bửu Ngự chơi để học nghề nhưng chị người làm 
cũng không chỉ bày chi cả. Gần Noel khoảng 23 là 
xe cộ đậu lại nhà bà Duy tấp nập để lấy bánh. Chiều 
24 thì nhà bà ta ăn Giáng Sinh dù theo Phật giáo. 
Bà Duy có 2 đứa con gái và 4 thằng con trai. Có 
năm Tết, mình bị ông cụ đánh nên chạy xuống nhà 
bà trú, ngủ qua đêm. Bà là người phụ nữ đầu tiên 
trong xóm, biết lái xe hơi, nhảy đầm. Một mẫu 
người phụ nữ tân thời như bà Ngô Đình Nhu. Nhà 
bà có chiếc xe Peugeot 203 trắng như các xe taxi Đà 
Lạt, sơn màu đen, đậu ở bến trước nhà hàng Nam 
Sơn.  

Có xe nên gia đình này xây cái garage bằng gỗ, lợp 
tôn, hay để cái bàn Ping pong mà sau này trời mưa, 
mình hay lấy ná bắn xuống mái tôn nghe hòn đá lăn 
trong đêm mưa. Mình hay đánh bóng bàn với con 
bà nhưng cứ thắng hoài nên giữ bàn khiến ông Duy 
cứ mượn chỗ mình để con cái, cháu chắt của ông ta 
được đánh.  

Không hiểu tại sao nhà bà ta rất thiên vị, sinh nhật 
của hai cô con gái thì tổ chức linh đình còn 4 tên 
con trai thì chả làm gì cả. Mỗi lần sinh nhật hai cô 
con gái của bà thì xe hơi đậu đầy đường Hai Bà 
Trưng. Mỗi lần như vậy thì mình và vài tên trong 
xóm, ghé lại đứng ngoài nhà, nhìn qua cửa sổ, tò mò 
xem đám con nhà giàu ăn sinh nhật. Thấy con 
Hương hay con Hà, bận đồ như công chúa, đeo 
vương miệng cắt bánh do bà Duy làm, khiến mình 
nuốt ừng ực. Nhiều khi thấy thằng Vĩnh Dũng, anh 
con Hương cũng bò lại đứng nhìn qua cửa sổ. Hình 
như nó thích một con nào, bạn của em nó chớ đâu 
thèm khát bánh như tụi mình. Mình thì thèm bánh 
còn nó thì như tổ tiên hắn, vua Minh Mạng mê gái, 
nên cùng đứng ngoài trời lạnh nhưng khác đối 
tượng.  

Cái đám con gái nhà giàu, chúng nó lắm trò, cứ tặng 
quà rồi con Hương hay con Hà cứ từ từ mở quà rồi 
quơ tay quơ cẳng làm như ngạc nhiên.  

Mình và mấy thằng hàng xóm, đứng ở ngoài nhìn 
vào không nghe gì cả, chỉ thấy đám con gái vỗ tay 
rồi ăn bánh pâté chaud, uống nước cam BGI 
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(Brasseries et Glacières d'Indochine), bánh mì thịt 
Jăm bông của La Tulipe Rouge, toàn là đồ quốc cấm 
ở nhà mình, khiến mấy đứa đứng ngoài chu mõ 
nhìn, thèm khát, lâu lâu nuốt cái ực cho đã cơn 
thèm.  

Bỗng đâu bà Duy đi ra, la lối đuổi cả bọn đi như xua 
đuổi ăn mày. Chán mớ đời! Mấy đứa chạy qua bên 
kia đường, tụ lại như chó đánh hơi, đợi một lát thì 
cả đám bò lại. Đúng lúc bà Duy đem cái bûche de 
Noël ra.  

Con Hương cầm con dao to dài, phong thái rất 
chuyên nghiệp, thái từng miếng bánh rồi bỏ vào đĩa 
nhỏ cho đám bạn. Nhìn chúng ăn từ tốn chậm chạp 
như người bị ốm, không muốn ăn khiến mình như 
điên, nuốt nước miếng ừng ực, ừng ực. Cuối cùng 
rồi đám con gái xơi cũng hết miếng bánh nhưng con 
nhà giàu có khác, không đứa nào đưa thìa đĩa lên 
liếm cả khiến mấy thằng ở ngoài đường càng điên, 
không nói không năng, bỏ nhau ra về.  

Sau này ông cụ mình bị đổi sang ty Công Quản 
Nước, ở gần lữ quán hướng đạo Lâm Viên làm cai 
công trường, phụ ông trưởng ty Nguyễn Văn Tùng, 
người Bắc, có thằng con tên Huân học Yersin, hơn 
mình đâu 1-2 lớp. Nhiệm vụ của ông cụ là đem thợ 
nước của ty, dẫn nước vào nhà, gắn đồng hồ nước 
hay sửa chữa ống nước khi bị bể. Lâu lâu ông chủ 
tiệm kem Việt Hưng ở đường Thành Thái, nhà ở 
đâu trên đường Trần Bình Trọng, Ya Gút gì đó, có 
hai đứa cháu gái từ Sàigòn lên học ở Couvent thì 

phải, hình như bằng tuổi mình, hay bận jupe xanh, 
chả nhớ tên, đi học bằng xe Lam chung với mình, 
sau này hai cô này về lại Sàigòn. Hai con này khốn 
nạn lắm, mỗi lần xe Lam ngừng lại đón chúng trước 
nhà, là thấy chúng cầm hai cây cà rem, lên xe ngồi 
chu mõ, mút mút cây kem rồi còn cho mút kem của 
nhau trong khi mấy đứa khác ngồi trong xe, đực mõ 
ra nhìn. Sau này chúng về Sàigòn nên cái trò tra tấn 
dã man như ở Gualtanamo Bay chấm dứt. Ai nhớ 
hay quen hai cô này, cho xin i meo mình viết chửi 
trả thù.  

Lâu lâu đi học về thì thấy trên bàn có cái hộp lớn 
đựng 10 chén bằng nhựa, toàn là kem và kem đủ 
màu. Hỏi ra là ông Việt Hưng đem tới để cám ơn 
ông cụ mình đã cho thợ sửa cấp tốc đường ống 
nước. Ông này Bắc kỳ cho nên chắc ông cụ mình 
cũng thiên vị cho thợ đến làm cho người cùng quê 
trước. Cuối năm đó, vào Giáng Sinh, ông ta đem lại 
biếu ông cụ mình cái bûche de Noël, đặt ở nhà bà 
Duy, khiến mấy anh em xôn xao, vui quên cả đói. 
Mấy đứa em leo lên cái ghế đẩu, quỳ gối trên cái ghế 
rồi trườn người ra tới giữa bàn, chu mõ, trương mũi 
để hít hà cái lồng bàn nhựa made in Cholon, màu 
xanh, đậy cái bánh để tránh ruồi nhất là con mèo 
hàng xóm như sợ hương thơm của bánh bay mất. 
Hít mùi thơm ngào ngạt cũng đủ no, quên ăn trưa.  

Tối đó bà cụ về tưởng được ăn liền, ai ngờ cụ bỏ lên 
bàn thờ để cúng ông bà. Chắc là lần đầu tiên ông 
bà, tổ tiên dòng họ mình được ăn bánh Tây. Sau khi 
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hương tàn thì bà cụ bê cái bánh xuống, trang trọng 
như sợ bị bể, đặt lên bàn. Mấy anh em dành nhau đi 
lấy con dao cho bà cụ, cãi nhau chí choé vì nghĩ sẽ 
được chia bánh trước vì có công lao. Bà cụ cũng 
chuyên nghiệp không thua gì con Hương, cắt miếng 
to nhất để dành cho ông cụ rồi cắt một miếng nhỏ, 
bỏ vào cái đĩa nhỏ màu xanh có hai con rồng của 
công ty Thiên Nhiên ở Phi Nôm, dùng cúng xôi, 
chia làm bốn và hai miếng nữa, cũng được chia làm 
4 rồi mỗi đứa được 1/4 miếng bánh. Đứa lớn có 
quyền lựa trước đến đứa cuối là coi như rất ít.  

Thường khi ăn thì mình hay đưa phần mình cho 
đứa nhỏ nhất nhưng trong lòng rất xót xa, quặn 
thắt từng khúc ruột.  

Mình cầm miếng bánh nhưng mắt cứ nhìn theo nửa 
cái bánh còn lại, như đoán được ý của mình bà cụ 
bảo để dành cho ngày mai. Lúc đó mấy anh em mới 
cam phận, không nhìn cái bánh còn lại. Không ai 
dám ăn cả hình như sợ miếng bánh biến mất, từ từ 
hít hít hà hà như chó ngửi cứt mới được ra lò. Từ từ 
lượm mấy cái bánh vụn nhỏ rơi trong đĩa bỏ vào 
mồm. U chầu, u chầu cái ngọt ngào chưa bao giờ 
tận hưởng thêm mùi sô cô la, kem. Nức nở, nức nở. 
Có lẽ lần đầu tiên mấy anh em mình ăn uống rất 
chậm chạp như vậy, nhà con đông thì phải ăn chạy 
nếu không là hết cơm, hết đồ ăn. Mình chợt hiểu 
tại sao đám con nhà giàu ăn từ tốn, chậm chạp ở 
nhà bà Duy, để tận hưởng cái sảng khoái của cuộc 
đời, để tạ ơn người, tạ ơn đời, ơn trời, ơn Phật.  

Ăn xong thì thấy bà cụ bỏ nửa cái bánh còn lại 
trong cái garde à manger.  

Sau khi ghé qua sở, chia phiên canh gác cho nhân 
viên vì dạo đó công chức đêm đêm phải thay phiên 
nhau trực ở sở, qua chương trình nhân dân tự vệ vì 
sợ VC nằm vùng, đặt chất nổ, phá hoại. Ông cụ 
mình là đoàn trưởng nên mỗi tối phải đi đến sở, 
điểm danh xong xuôi mới về nhà ngủ. Mấy đứa em 
canh me, chạy ra bảo bố, mẹ có để dành bánh cho 
bố, hy vọng bố sẽ thưởng vì được nhắc nhở, sẽ cho 
ăn ké.  

Ông cụ mình thuộc con cháu địa chủ ngoài bắc, bị 
đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất, lại có biệt tài, 
tra tấn tinh thần các con. Ông ngồi ăn chậm chạp, 
từ từ, lâu lâu hít hà rồi chắp miệng chặc chặc, gục 
gặc cái đầu, kêu ngon tuyệt ngon tuyệt làm mấy anh 
em đứng nhìn như Audrey Hepburn trong Sabrina. 
Tương tự khi kỵ giỗ, ông cụ luôn luôn ăn hai cái đùi 
gà, bảo gà là phải ăn cả hai chân nếu không thì bị 
run tay run chân.  

Ông cầm cái đùi lên rồi từ từ chấm vào chén nước 
mắm gừng, rồi ngoạm một miếng nhỏ rồi nhai nhai, 
giải thích cho mấy đứa con cách ăn gà.  

Xong cái đùi gà thứ nhất, ông mút mút cái xương 
rồi quăng cho con chó đang ngoắc ngoắc cái đuôi 
bên cạnh, rồi từ từ cầm cái đùi gà thứ hai lên.  

Nếu mình không lầm, sang Tây mình mới ăn được 
cái đùi gà lần đầu tiên trong đời.  
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Đó là lần đầu tiên trong đời mình được ăn bánh 
Noel, sau bao nhiêu năm chứng kiến mấy đứa con 
gái bà Duy cùng đám bạn của chúng ăn. Sau này 
sang Tây thì được ăn mệt thở, lâu lâu nhớ đến em 
út ở Việt Nam, khiến xót xa, ước gì có chúng bên 
cạnh để mấy anh em ăn thả giàn, không đói khát 
như xưa. Ngày nay thấy bánh này là không dám 
đụng, ai mời cũng từ chối.  

Gia đình bà Duy sau 75, xuống cấp nhưng mọi gia 
đình. Thằng Vinh đi thanh niên xung phong, đạp 
mìn chết chung với thằng Hùng ở xóm Địa Dư. 
Thằng Dũng cùng tuổi mình, mê bạn của em nó 
cũng chết vì ăn bo bo. Thằng Hải, em kế con 
Hương, tuổi Tí cùng với thằng em mình cũng chết 
non. Con Hương nghe nói tình yêu lận đận chi đó 
cũng chết non.  

Con Hà thì được Việt Kiều ở Úc Đại Lợi về cưới 
đem đi. Bà Duy thì theo thầy chùa cúng dường, 
kinh kệ mỗi ngày, nay đã qua đời. Lần đầu về thăm 
xóm, mình có ghé lại thăm ông Duy. Ông ngồi đó, 
thừ người ra nhìn về chốn xa xăm, bảo mình được 
trời cho may mắn, được đi Tây nếu không thì cũng 
te tua như thằng Vinh, thằng Dũng. Mình chỉ lặng 
lẽ, gật đầu đồng ý. Con trai của ông thì còn thằng 
Hồ, con trai út, lấy con ông Ngần, hàng xóm, được 
đi đoàn tụ, định cư ở Mỹ. Mình có số điện thoại của 

nó ở tiểu bang xa, tính gọi hỏi nó chịu bán cái nhà 
của gia đình nó cho mình vì để không sau khi nó đi 
Mỹ nhưng vẫn không có dịp gọi.  

Trong xóm mình, bà Duy sang trọng bao nhiêu, đi 
xe hơi, nhảy đầm thì bà cụ mình lại trái ngược. Cả 
đời cứ sáng đi chợ, tối về, chỉ tô son điểm phấn khi 
đi ăn cưới. Lớn lên mình mới khám phá ra bà cụ 
mình là triệu phú ngầm, ăn bận rất bình dân, không 
cao sang nhưng lại có tiền. Bà Duy tuy trông bề 
ngoài sang giàu nhưng lại không có tiền, nợ nần 
tùm lum. Bà Bửu Ngự tuy đi học lóm nghề của bà 
Duy nhưng có đầu óc kinh doanh nên để tiền mở 
tiệm Thanh Nhàn, rất khá giả.  

Ngồi viết thì mình mới hiểu cái tính chắt chiêu của 
mình từ đâu ra. Có cái gì bà cụ cũng chia ra làm hai 
hay ba, để dành rồi ăn từ từ. Nhiều khi nói chuyện 
với vợ, kể về thời niên thiếu, thời nghèo đói nhăn 
răng. Gặp mấy người bán xíu mại, chỉ có tiền mua 
nước xíu mại không có thịt, gọi xíu mại chay. Đổ 
trong cái đĩa nhỏ rồi mua bánh mì, mấy anh em 
chấm chấm nước xíu mại, ăn sao mà nó ngon tàn 
đời. Giáng Sinh năm ấy được ăn cái bánh kem Tây 
lần đầu, mình vẫn nhớ cái hương vị ngày ấy, mấy 
mảnh vụn của cái bûche de noel năm ấy, bỏ vào 
miệng, để nó tan rã từ từ trong miệng như nước 
Cam Lồ. Hạnh phúc dạo đó sao rất đơn sơ.  
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Đá Banh 
Hồi nhỏ mình hay đấu láo với anh Bình trong xóm 
về đá banh. Gọi anh Bình nhưng thật ra anh đã lớn 
tuổi, có thằng con đầu tên Đắc thua mình một tuổi. 
Anh Bình dạy các lớp vỡ lòng, tiểu học ở nhà cho 
đám con nít trong xóm, đa số là trên đường Thi 
Sách. Anh Bình thích chém gió với mình về đá 
banh vì mình biết tên các cầu thủ quốc tế như 
Yachine thủ môn chuyên bận áo quần đen của Liên 
Sô, Ferenc Puskas, Raymond Kopa với đội Stade de 
Reims, Alfredo Di Stefano của đội Real Madrid, 
Eusebio con báo đen của Bồ Đào Nha, sát thủ của 
đội Triều Tiên năm 1966 khi tranh giải vô địch túc 
cầu thế giới ở Anh quốc. Mỗi lần có trận đá banh 
nào được phóng viên Huyền Vũ tường trình trực 
tiếp là mình sang nhà anh Bình để nghe đài. Có lần 
đội tuyển VNCH đá ở Thái Lan nhưng đài phát 
thanh Saigon không có tường trình thì cả đám phải 
qua nhà anh vợ của anh Bình để nghe đài radio Thái 
Lan trực tiếp tường trình và ông này thông dịch lại. 
Chú Hai, anh vợ lúc 54, gia đình chạy vào Nam thì 
ông ta lạc qua Thái Lan, lấy vợ Thái đến khi liên lạc 
được với gia đình ở Đà Lạt thì đem 4 người con về 
VN. Sau này chú Hai lấy bà dì của mình có thêm 4-
5 người con mà mình không gặp vì sinh sau 75. Ông 
ta kể xứ Thái nghèo lắm.  

Thật ra là ông cụ mình mê đá banh nên mua báo 
thể thao từ thời Bảo Đại và cất dưới cái sập trong 
nhà. Có thể đếm mấy ngàn tờ từ thời mình chưa ra 
đời đến nay. Mình không bao giờ thấy ông cụ mua 
hay đọc một cuốn sách nhưng chỉ mua và đọc báo 
thường nhật nhất là báo thể thao như Thao 
Trường. Từ dạo biết đọc tiếng Việt thì cứ hè mình 
lấy báo cũ ra đọc từng số một rồi mình kể cho dân 
trong xóm nghe về thần đồng Pele trong giải vô địch 
thế giới năm 1958, lừa bóng ra sao nên anh Bình 
thích đấu láo với mình vì biết nhiều và kể về những 
cầu thủ quốc tế. Anh Bình mê đá banh nên cứ gặp 
mình là bàn về đá banh, đang dạy học cũng cho 
nghỉ nên bọn học trò hay kêu mình sang nhà Anh 
ta chơi khi đang dạy học. Mình kể cho anh nghe về 
trung phong Yamamoto của Nhật chạy 100m chỉ 
mất 12 giây. Mình chỉ nhớ báo chí nói về thủ môn 
Phạm Văn Rạng, được xem là thủ môn hay nhất Á 
Châu, lưỡng thủ vạn năng sau này có thủ môn Lâm 
Hồng Châu, Đực 1 và Đực 2 có đá ở sân vận động 
Đà Lạt. Hai ông thần này cứ bắt bóng rồi đá biểu 
diễn rất xa chạy qua khung thành của đối phương 
rồi đá dâu đá lại nên khá chán. Đỗ Thới Vinh thì 
lừa bóng với cái đầu hói. Nghe nói mấy cầu thủ 
VNCH sau 75 te tua lắm. Có dạo VNCH thắng giải 
vô địch Quốc Khánh tổ chức ở Saigon với 4 nước 
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Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan và VN và đoạt 
giải vô địch lúc đó mình được coi trễ một đêm vì đài 
truyền hình Cao Nguyên phát sóng trễ một ngày. 
Mình thấy cầu thủ Nguyễn Văn Thắng lừa rồi đá lọt 
lưới Nam Dương và hai ngày sau cả nước nghe anh 
ta bị bắn chết vì đi nhậu ăn mừng chiến thắng. 
Trong xóm mời anh ta tới nhậu mừng chiến thắng 
nên trong lúc say rượu thì có người ngồi cùng bàn 
móc súng ra bóp cò chơi nên tử thương.  

Có lẽ năm 1966 khi VNCH đoạt giải Merdeka ở 
Thái Lan là mình gặp anh ta hàng ngày sau khi đọc 
báo thể thao của ông cụ. Ngẫm lại cũng thương anh 
này, làm giáo viên nên không có tiền nhiều để mua 
báo nên phải đợi mình tường trình, nhưng cái thú 
nhất là nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình các 
trận đấu. Huấn luyện viên Karl Heinz Wolgang, 
người Đức, sang VN dạy nghề ở trường kỹ thuật 
Cao Thắng nhưng lại thích đá banh nên hay kiếm 
mầm non để dạy đá. Ông này trẻ không có bằng 
huấn luyện viên nhưng được VNCH cho làm huấn 
luyện viên cho đội tuyển quốc gia vì ông không lấy 
tiền. Trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ không ưa 
nhau nhưng năm đó nhờ có người ngoại quốc nói, 
làm xếp nên mọi người đều nghe nói lên bản chất 
của người lâu năm bị nô lệ. Mình nhớ thức khuya 
để nghe trực tiếp truyền thanh, vì Mã Lai khác múi 
giờ với VN lại qua radio nên rất căng thẳng. Khi 
trung phong Nguyễn Văn Chiêu tung lưới Miến 
Điện thì cả đám nhảy hét vui mừng và mỗi khi nghe 

cầu thủ Miến Điện đá trúng xà ngang hay trụ cột là 
tim mình quặn thắt lại. Nghe nói sau này ông huấn 
luyện viên người Đức này trở lại VN lâu gần 40 năm 
để làm huấn luyện viên cho đội bóng VN nhưng các 
cầu thủ VN bán độ, có người bị giò mấy năm.  

Dạo đó con nít người lớn đều biết rõ các tên như 
Đỗ Thới Vinh, Ngôn I, Ngôn II, thủ môn Lâm 
Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh, Nguyễn Văn Có, 
Phạm Huỳnh Tam Lang chồng của đào cải lương 
Bạch Tuyết, Phạm Văn Lắm. Mỗi lần đá banh là cứ 
tranh nhau dành tên mấy cầu thủ này dù chả bao 
giờ thấy mặt.  

Lúc đầu mình chỉ đọc các tin tức về túc cầu đến khi 
đọc hết các tờ báo cũ thì bắt đầu đọc các môn thể 
thao khác như bóng bàn, rồi tuần tự đọc lại các số 
báo về đua xe đạp vv. Ngoài đá banh ra mình còn 
đọc các môn như bóng bàn với các danh thủ Mai 
Văn Hoà, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được vô địch Á 
châu ở Tokyo khi Mai Văn Hoà thắng đương kim 
vô địch thế giới Tanaka. Ông Mai Văn Hoà có lối 
đánh thủ để làm đối phương mất bình tĩnh đánh ra 
ngoài và hay chải tóc bằng dầu Brilliantine nên hay 
vuốt tóc để quẹt trái banh làm trơn để giao bóng.  

Sau này mình có đánh với bác Nguyễn Đình Hoè, 
có tiệm bảo hiểm đối diện rạp Ngọc Hiệp, bên cạnh 
tiệm uốn tóc Ba Lê, có con dốc lên đường Hàm 
Nghi khúc phở Tùng. Bác này là cựu vô địch Đà Lạt 
dùng lối đánh của Mai Văn Hoà, mình học cách 
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chọc tức đối phương của bác rồi mấy năm sau mình 
hạ bác khi đánh ở nhà ông Vinh.  

Mình cũng mê đua xe đạp với Phượng Hoàng Lê 
Thành Cát, Trần Văn Nên, sau này có Trương Kim 
Hùng vô địch Đông Nam Á. Mình đọc say sưa về 
Eddy Merck, Raymond Poulidor, nên sau này sang 
Pháp mình vẫn theo dõi vòng Pháp Quốc (tour de 
France) nên thấy Eddy Merck, Poulidor bằng xương 
bằng thịt ở đại lộ Champs Élysée. Có lần có đoàn 
đua vòng VN có lên Đà Lạt chạy vòng Hồ Xuân 
Hương nên có thấy Trường Kim Hùng bận maillot 
vô địch VNCH.  

Quần vợt với hai tay vợt Võ Văn Bảy và Võ Văn 
Thành vô địch VNCH mấy chục năm và mấy lần 
đoạt vô địch Đông Nam Á. Mình không thích quần 
vợt lắm nên không để ý nhiều về môn này. Có lần 
Đà Lạt tổ chức thể thao quân khu 2 thì có anh em 
Đinh Quốc Tuấn từ Phan Thiết lên đánh khiến các 
đại gia Đà Lạt cho con đi học chơi quần vợt như 
nhà may Hoàng Nho. Mình xem các trận đấu 
nhưng khoảng trưa thì có ông nào (quên tên) dân 
Đà Lạt đánh cá độ với Đinh Quốc Hùng, chấp 2 set 
mà vẫn thua. Mấy anh em họ Đinh này nhờ uống 
nước mắm Phan Thiết nhiều nên đều cao to và 
Đinh Quốc Hùng lại đánh tay trái nên ông Đà Lạt 
hình như là chủ tiệm Bata thì phải thua xiểng liểng. 
Lần tranh giải đó mình mới khám phá ra tên Hy, 
con ông nha sĩ dãy nhà hàng Shanghai, học chung 
Yersin đánh vũ cầu cho đội tuyển Đà Lạt.  

Đại hội thể thao này đánh dấu lần đầu tiên đội 
tuyển túc cầu của Đà Lạt đoạt giải vô địch quân 
khu 2 sau trận chung kết với đội Phan Thiết. Đội 
Phan Thiết thường là vô địch vùng 2 nhưng không 
hiểu lý do sao hôm đó lại thua đội tuyển Đà Lạt. Có 
lẽ vùng cao nguyên nên dân miền biển lên núi chạy 
không nổi tương tự các đội tuyển đi đá ở Mexico, 
Equador, Columbia đều phải đá trên núi cao. Trên 
nguyên tắc đội tuyển Đà Lạt sẽ đại diện vùng 2 
xuống Saigon tranh giải quốc gia với các vùng khác 
nhưng không hiểu sao đa số các cầu thủ đều thuộc 
đội Phan Thiết, có lẽ dạo đó anh Bôn, đội trưởng 
của đội Đà Lạt bị ám sát chết. Phải công nhận đội 
Đà Lạt toàn dân thấp thấp lại ốm còn Phan Thiết 
thì cao to, đá hay hơn. Có lần có một anh tên Đa, 
dân Đà Lạt nhưng sau này về Saigon đá cho hội 
tuyển B của VNCH, có lần lên Đà Lạt có đá biểu 
diễn làm mình bắt chước mấy kiểu lừa. Mình thích 
nhất là khi hai đội Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị 
đá với nhau, đội Võ Bị có chiêu đặc biệt là quỳ gối 
đội đầu. Có lần đội lão tướng Đà Lạt có bác Bửu 
Ngự đá với đội lính Nam Hàn, mấy tên cứ bay song 
phi đá làm mấy ông già Đà Lạt run quá cho họ 
thắng.  

Đội tuyển Đà Lạt thì mình nhớ có Lực là thủ môn, 
nhà đâu ở dốc Nhà Làng, con hẻm từ Cẩm Đô đi 
lên Minh Mạng. Anh chàng này nhào lộn rất đẹp 
khi chạy ra bắt banh là lộn một vòng để tránh đối 
phương đạp lên mình nên tiền đạo đối phương 
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thường sợ ăn đạp nên không dám chạy hết mình. 
Có hai anh em Liêm và Xuân ở xóm nha Địa Dư, 
gần Grand Lycée. Anh Liêm cũng đá banh nhưng 
chạy bộ 1500m cho Đà Lạt sau này có một tên Đức, 
học Việt Anh thì phải cũng theo anh này tập chạy 
bộ vòng bờ hồ mỗi ngày. Mình không nhớ quen hắn 
ra sao, có dạo hay đi uống sinh tố với hắn hoài hình 
như đá banh ở sân vận động khi mình học Văn Học 
thì phải. Ngoài ra có thủ môn dự bị tên là Rớt bắt 
gôn cho đội cảnh sát nhưng khán giả thích gôn Lực 
hơn.  

Có năm giải vô địch bóng tròn của đại hội thể thao 
học sinh liên trường thì trận chung kết giữa hai đội 
Trần Hưng Đạo và Văn Học. Hình như dạo đó 
trường Văn Khoa mới mở nên có vài cầu thủ lúc 
trước học Văn Học nhưng năm đó lại học Văn 
Khoa nhưng lại đá cho đội tuyển Văn Học nên đội 
Trần Hưng Đạo khiếu nại vì có hai tên gốc Thượng, 
to cao làm hậu vệ nên không tên nào qua mặt được 
cả. Mình thấy thầy CBA kêu đợi rồi chạy về trường 
đâu nửa tiếng sau chạy lại với hai thẻ học sinh Văn 
Học có tên hai anh chàng Thượng này nên trận đấu 
bắt đầu.  

Thông thường trường Trần Hưng Đạo mọi lần đều 
vô địch nhưng lần đó thua đau đớn nên nghe kể 
ngày hôm sau đám học sinh THĐ kéo lên trường 
Văn Học đòi xem hai ông Thượng có học trong lớp 
không.  

Thường thì các đại hội thể thao học sinh thì THĐ 
vô địch về bóng tròn còn các môn khác như bóng rỗ 
thì Tân Sanh, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh thì 
Lasan vì các ông cha chú ý về thể thao nhiều.  

Mình phải công nhận là người viết báo làm mình 
mơ mộng tít trời xanh.  

Mình đọc báo viết về các võ sĩ như Huỳnh Tiền, 
Thạch Sung, Minh Cảnh nên nghĩ ông này là thuộc 
loại Cassius Clay, nên có lần được ông cụ dẫn đi 
xem ông này thượng đài ở Thao Trường. Mình thấy 
ông ta bận áo choàng satin đi tới đi lui trong khi 
khán giả nói thầm với nhau Minh Cảnh đó làm 
mình ngưỡng mộ nức nở đến khi lên đài, đối 
phương đấm ông ta té lên té xuống làm thất vọng 
một trời. Có lẽ lúc đó già không tiền nên đi theo các 
tay đầu nậu lên võ đài đánh kiếm cơm, kể cũng tội.  

Lớn lên mình đá banh trong xóm nhưng toàn đá dở 
vì con của các công chức nên mình hay đi đá với 
các xóm khác như Địa Dư hay trên số 4.  

Cái khổ là mình đi đá một mình, phải xin mấy đội 
kia đá ké nên hay bị ăn hiếp, mỗi lần đá lọt lưới là 
hay bị chơi xấu nhưng không có ai bênh cả nhưng 
ghiền đá nên cũng phải chịu. Sau này hay trốn học 
đi đá banh ở ấp Cô Giang sau lưng trường Yersin. 
Từ khi tập võ thì mình hết đá banh vì buổi chiều là 
đi tập nhu đạo với cậu Ân, em bà con của bà cụ đến 
khi sang Văn Học thì đám học sinh như Nguyễn 
Thành Sang, Hiệp, hai anh em Nguyễn Mơ, Nguyễn 
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Ước rủ đi đá mỗi ngày ở sân vận động ngoài bờ Hồ. 
Đá banh mang chân không, trời mưa nên trước 
khung thành toàn là nước nên khó đá vào vì banh 
gặp nước là ngưng nên dân đá banh dạo đó có chiến 
thuật là cứ câu banh vào vòng cấm địa rồi thì cứ đá 
tạt nước bay tung toé thì banh sẽ trôi vào khung 
thành. Trong lớp có tên Thành, nhà ở Phan Đình 
Phùng gần ngã ba chùa, có ông bố làm cảnh sát khi 
xưa đá banh cho đội Đà Lạt nên hắn đem áo maillot 
có số cho mọi người bận để đá nên cảm thấy như 
dân chuyên nghiệp. Dạo đó tụi này hay đá với xóm 
gần toà án như anh em thằng Cường hay thằng Bảo, 
nhà làm nệm ở đường Phan Đình Phùng gần tiệm 
bán xe Honda Công Thành, anh của Hậu học 
chung với mình ở Yersin. Mình có tên anh họ tên 
Thành, học Trần Hưng Đạo có biệt danh là “Bồn 
Lừa” theo cuốn truyện của Duyên Anh. Năm Mậu 
Thân, nhà tên này chạy tản cư xuống nhà mình thì 
mình có đá banh với anh em hắn hoài nhưng nghe 
nói sau này hắn đá hay lắm.  

Cái giống VN mình rất lạ, đá banh mà thua là đập 
lộn vì ngoài học sinh Văn Học thì còn đám học sinh 
Việt Anh nữa. Mình dạo đó có học tiếng Nhật ở 
Việt Anh ban đêm nên rất ngại nên khi đá banh 
mình tránh đánh lộn vì sợ đi học lại bị đánh hội 
đồng.  

Nói về cầu thủ mà không nói đến trọng tài thì mất 
vui. Dạo đó Đà Lạt có một trọng tài tên Năm Ngựa, 

mình không biết ông ta làm gì chỉ biết có lần thấy 
ông ta cỡi ngựa đi ngang nhà mình, chuyên làm 
trọng tài cho mấy trận đấu ở Đà Lạt. Hình như ông 
ta tên Ngọ thì phải nhưng mọi người quen gọi Năm 
Ngựa. Ông này làm trọng tài mà ít khi chạy lắm 
nhất là ở hiệp hai. Cầu thủ dẫn banh chạy cả 50m 
xa mà ông ta cứ đi chậm chậm khiến khán giả la 
mắng thậm tệ nhưng Đà Lạt hình như chỉ có ông ta 
là trọng tài, không biết có bằng hay đi học gì không 
nhưng cứ thấy bận bộ đồ đen của trọng tài.  

Nghĩ lại nếu khi xưa ông cụ mua sách thì có lẽ mình 
chắc biết nhiều về văn học, văn chương còn các 
sách báo thể thao thì mình đọc để biết nhưng chẳng 
giúp đỡ gì cả trong học vấn nhưng bù lại thì khi 
sang Tây hay đi các nước gặp dân bản xứ thì mình 
biết chút đỉĩnh về các cầu thủ của họ nên dễ gây 
cảm tưởng tốt với người ta. Ngày nay có truyền 
hình HD coi rất rõ, nhưng mình vẫn thấy cái thời 
nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp 
các trận đấu qua đài phát thanh vẫn hào hứng hơn 
vì khi nghe kể giúp mình tưởng tượng ra trận đấu. 
Nay với truyền hình mình có thể ngưng trận đấu để 
đi uống nước hay vệ sinh nên bớt hồ hỡi như ngày 
còn bé. Mỗi lần gặp anh Bình là nói chuyện say sưa 
về những thần thoại của bóng tròn. Có lẽ năm 1966 
khi đội tuyển VNCH thắng giải Merdeka là lúc đó 
làm mình hãnh diện về VN nhất. 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Hàng Quán Đà Lạt 
Hồi nhỏ mỗi lần có tiền là mình chạy qua đường 
Phan đình Phùng, bên hông rạp Ngọc Hiệp để ăn 
xắp xắp của ông Tàu, chuyên bận bồ đồ đen, áo bà 
ba màu đen của cán bộ xây dựng nông thôn, cổ 
tròn, gắn nút tàu, đội cái mũ dạ. Có tiền nhiều hơn 
thì sau khi làm đĩa xắp xắp, mình kéo ghế cái quán 
cạnh đó của ông Tàu làm ly đậu đỏ bánh lọt còn 
sang hơn thì kêu thêm chén thịt bò viên của ông 
Tàu có ngón tay hay bàn tay bị cụt.  

Ông Tàu bán xắp xắp ở đường Hai Bà Trưng, ngay 
dưới dốc Nữ Công Gia Chánh, bên tay phải hướng 
lên dốc. Chỗ này mình có đến vài lần, giao hàng 
cho khách hàng của bà cụ. Hình như có 3-4 gia 
đình ở trong mấy căn nhà bằng gỗ đen do thấm mưa 
lâu ngày. Mỗi lần trời mưa lớn, cái suối phía sau nhà 
dâng nước lên nên hay bị ngập nước. Mỗi sáng đi 
học, mình hay thấy ông ta đẩy cái xe nhỏ 3 bánh có 
nhíp, có 3 mặt làm bằng kính, để khách hàng nhìn 
thấy đu đủ bào còn mặt còn lại thì có hai cái cửa tủ 
bằng thiếc. Phía trên ba mặt kính thì có một mặt 
kính bằng được chia làm hai; một phần được kéo 
qua một bên để mỗi lần lấy đu đủ bào bỏ trong cái 
đĩa nhôm nhỏ, sau đó ông lấy cái kéo cắt vài lát gan, 
vài lát khô bò, vài lát rau quế rồi lấy hai chai tương 
ớt và nước mắm pha đặt trong cái hộc bên tay trái 

của ông, có thêm hộp sữa Guigoz để đựng đũa, xịt 
vào đĩa đu đủ khô bò, đẩy tới cho khách hàng.  

Phía dưới cái tủ đựng đu đủ bào thì có một ngăn để 
chén, thau nước để rửa nói đúng hơn là tráng. Ông 
ta nhúng mấy cái dĩa của khách hàng ăn xong vào, 
rẩy rẩy vài cái cho ráo nước, rồi làm đĩa khác cho 
khách mới. Ông Tàu này là người thu hết tiền của 
mình hồi nhỏ. Không hiểu sao dạo đó mê món đu 
đủ khô bò của ông này mà ngày nay mình chỉ tìm lại 
hương vị của món này ở tiệm Dakao, trên đường 
Brookhurst, góc Hazard, gần chỗ mình ở 8 năm trời. 
Hồi tiệm này mới mở 20 năm về trước, một hộp giá 
$3.50 mà ngày nay lên đến $7.  

Nói đến xắp xắp, mình nhớ có một ông đi xe đạp, 
chở phía sau cái porte bagage, một cái thùng đựng đu 
đủ bào hay đạp vòng vòng chỗ lữ quán thanh niên, 
đồi cù và vườn hoa Bích Câu Kỳ Ngộ nhưng giá đắt 
hơn nhưng rất ngon. Ông này không có tương ớt 
Tàu nhưng nước mắm ớt cay kinh hoàng. Thật ra 
thời đó không có tiền nên khi ăn được cái gì cũng 
thấy ngon. Mình không hiểu tại sao ở Đà Lạt, con 
nít hay gọi món đu đủ bào là xắp xắp, vì ông bán 
cầm cái kéo để cắt khô bò, gan hay tại cái tiếng kéo 
kêu xắp xắp.  
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Ăn món đu đủ khô bò cay xé lưỡi của ông Tàu này 
xong thì thường thường mình phải hạ hoả bằng ly 
đậu đỏ bánh lọt của quán sinh tố bên cạnh. Quán 
này đâu lưng vào rạp Ngọc Hiệp, khách hàng kéo 
ghế đẩu bằng sắt, ngồi xung quanh hình chữ U, khá 
đông khách vào những giờ tan xuất, dân đi coi xi nê 
ra, ghé lại làm một ly sinh tố để bàn về phim vừa 
xem. Mình nhớ hồi nhỏ hay coi 2 xuất xi nê. Hết 
một xuất thì chạy vô cầu tiêu trốn đến khi bắt đầu 
chiếu thì chạy ra, leo lên hạng cá kèo phía sau trên 
mấy cái bậc thang ngồi, không bị soát vé. Hồi mới 
sang Mỹ cũng đi coi hết phim này thì chạy sang 
phim khác để giết thì giờ đến khi lấy vợ thì hết đi 
coi. Nay có Netflix nên coi lại nhưng mình thích 
xem phim tài liệu hơn là tình cảm, đấm đá. Trốn 
trong cầu tiêu hôi kinh hoàng. Ông tàu có bán sinh 
tố xay như dâu, thơm, nhưng mình chỉ thích ăn 
món đậu đỏ bánh lọt của ông vì rẻ nhất.  

Ông ta bỏ chút bánh lọt trước rồi đậu đỏ trong ly rồi 
xúc đá bào nhét vô đầy ly, tưới hay xịt vô một chút 
nước gì mà thơm không thể tả kiểu cà cuống làm 
trong lọ.  

Quán ông ta có cái máy bào đá màu xanh, ông ta lấy 
cục đá to do tiệm kem Thủy Tinh, đối diện rạp 
Ngọc Hiệp sản xuất, xoay cái đồ vặn xuống để mấy 
cái răng dính chặt vào cục đá, rồi dùng cái manivelle 
quay vòng thì cục đá di chuyển trên cái lưỡi bào ra 
đá vào cái xô. Hình như tiệm kem Thủy Tinh là có 
bán đá cục vì mỗi lần nhà có khách, giỗ là mình hay 

chạy sang tiệm này để mua đá lạnh vì tiệm Việt 
Hưng ở đường Thành Thái chuyên bán kem. Sau 
này mình có tìm lại được hương vị này khi ăn ở 
Quán Ngon ở Hà Nội. Mình nghe kể là chủ nhân 
của quán này, tìm các quán hàng rong, bán đồ ăn 
ngon nhất Hà Thành, đem về làm theo kiểu Food 
Court bên Mỹ. Thực khách vào, kéo ghế ngồi như ở 
quán vỉa hè, kêu món ăn, có người chạy bàn đi bưng 
về, khỏi phải mất công đi từng quán như xưa. Ở 
Sàigòn mình có ăn một lần ở Quán Ngon cùng chủ 
nhưng không thấy ngon.  

Nhắc đến tiệm kem Thủy Tinh làm mình nhớ đến 
những buổi trưa hè, có ông bán kem lấy ở tiệm 
Thủy Tinh, đeo cái thùng nhôm bọc cái thùng bằng 
foam phía trong, đựng cà rem cây. Ông ta đeo cái 
thùng, cầm cái chuông nhỏ, vừa đi vừa rung. Bên 
Mỹ thì có xe chạy vòng vòng, mở nhạc tò te báo 
hiệu cho con nít trong xóm nghe. Ở vùng Santa 
Ana, mình thấy có một công ty do người Mễ làm 
chủ, mỗi sáng có xe vận tải chở mấy xe đẩy bán kem 
(helado), bỏ xuống từng khu trong thành phố rồi 
một người Mễ nhảy xuống, đẩy đi bán kem trong 
khu phố. Chiều xe ghé lại đón, chở xe bán kem về. 
Dạo ấy, trong thùng kem của ông bán cà rem, có 
bán kem đậu đỏ, sầu riêng, nhưng mình thích nhất 
là kem esquimo, có bọc sô cô la, mỗi lần cắn vào nức 
nở còn ngon hơn là mi đầm sau này. Đang chơi mà 
nghe tiếng chuông của ông ta là phải kiếm tiền chạy 
xuống đường Hai Bà Trưng. Tiếng chuông của ông 
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ta khiến mình như con chó của ông Palov, miệng cứ 
nhỏ dãi, nuốt nước miếng ừng ực. Nhiều khi không 
có tiền cũng chạy xuống đường, đi theo ông ta lên 
đến dốc của cư xá Bưu Điện rồi đứng lại nhìn bóng 
ông ta khuất dần ở dốc trường Đa Nghĩa.  

Tết có tiền lì xì là mình chơi sang làm liên khúc xắp 
xắp, thịt bò viên và đậu đỏ.  

Bên cạnh xe xắp xắp là xe thịt bò viên của một ông 
Tàu khác, nghe kể ông ta bị bắn chết sau 75 khi đi 
ăn cướp. Ông này có ngón tay bị cụt thì phải, nhà ở 
đâu khu trường Tân Sanh. Món bò viên của ông ta 
chấm với sa tế cay kinh hoàng. Bò viên của ông rất 
nhỏ bằng viên bi thôi, độ 1-1.5 cm. Xe ông ta có cái 
nồi to như nồi nấu phở, đun bằng than. Khi nào gần 
hết bò viên thì ông ta lấy trong cái chậu để ở dưới 
xe, bỏ vào nồi nấu thêm. Mỗi lần dọn hàng xong, 
mình ghé qua đây với thằng Nghị, ở trên số 4, đối 
diện nhà Phạm Đình Kháng là ghé vô ăn. Tên này 
cũng ra dọn hàng cho bà mẹ, cạnh hàng bà cụ mình 
nên hay đi chung về.  

Mình thì kêu một chén đâu có 4-5 viên, có vài cọng 
hành, rắc chút tiêu, chấm sa tế rồi hít hà hít hà thè 
lưỡi trong khi thằng Nghị đổ xí ngầu với ông Tàu. 
Thắng ông ta thì được gấp đôi bò viên còn thua thì 
khỏi ăn mà thường thường thì ông ta ăn. Nếu thằng 
Nghị ăn ván đầu thì ông ta nói khoan ăn đã chơi 
thêm ông ta trả gấp đôi, ham ăn nên tên này đổ tiếp 
thì thua, đứng chửi thề trong khi mình xít xoa, than 
cay quá, cay quá càng làm nó điên. Sau này lớn lên 

có xe thì chạy đến, ngồi trên xe Honda ăn. Nếu 
mình không lầm thì không bao giờ thấy mấy cô đến 
đây ăn, có lẽ phải đứng nên mắc cỡ, chắc là kéo ghế 
uống sinh tố, kêu thêm đu đủ khô bò gan cháy.  

Hồi đi học Grand Lycée thì phải đi xe đò Chi Lăng 
Thống Nhất ở bãi đậu xe dưới chợ ngay vũ trường 
La Tulipe Rouge. Mình đọc truyện Duyên Anh, kể 
mấy thằng Vũ, Chương Còm uống đá nhận nên 
mình muốn biết mùi vị của cái này nên có lần đợi xe 
đò, mình ghé lại một quán ở đây, làm như mình 
rành lắm, kêu ly đá nhận. Chị bán quán lấy cục đá 
cuốn trong cái khăn, để nước tan thấm vào khăn, 
không chảy lộn xộn, bỏ lên cái bào của thợ mộc 
được chế lại, đóng trên hai miếng gỗ như cái đòn, 
cái lưỡi bào nằm lên trên. Chị ta lấy miếng gỗ có 
đóng vài cái đinh nhỏ, để giữ cục đá không bị trợt, 
chạy lộn xộn rồi bào đá nghe xẹt xẹt, đá bào rơi 
xuống cái xô nhỏ. Chị ta múc đá bào bỏ vào cái ly 
rồi nhận xuống cho đầy rồi chế xi rô vào, đưa mình 
cái muỗng để múc ăn. Mình ăn được vài muỗng 
nhưng ê răng quá nên bỏ lại leo lên xe đò. Đó là lần 
đầu và cũng là lần cuối mình ăn đá nhận.  

Mỗi lần dọn hàng cho bà cụ xong, thấy bà cụ đã bán 
mở hàng được rồi thì mình mới xin tiền ăn sáng. 
Người bán hàng kỵ nhất là chưa bán mở hàng mà có 
người đòi nợ, xin tiền. Cái mánh để mua hàng rẻ là 
cứ mò đến lúc người ta mới mở hàng là họ bắt buộc 
bán vốn cho mình để mở hàng. Trên đường về mình 
ghé lại khu Hoà Bình, trước tiệm vàng Kim Thịnh 
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có hai xe bán bánh mì thịt. Bánh mì họ lấy ở lò 
đường Phan Đình Phùng. Thường thì không có tiền 
nhiều nên kêu nửa ổ bánh mì thịt mà sau này mình 
về lần đầu, thấy vẫn còn bán nhưng không dám ăn. 
Xe này có bốn bánh, được chia thành 2 phần; phần 
dưới bằng gỗ làm tủ để đừng đồ, thịt, bánh mì thì 
được lò bánh mì đem đến bỏ trong cái bao bột mì, 
Phần trên thì làm bằng kính để khách hàng thấy 
bánh mì, mấy đòn chả, thịt xá xíu. treo tòn teng, 
đêm đêm thì có cái đèn măng xông, sau này hình 
như họ câu dây điện từ mấy tiệm gần đó. Mấy cái 
kính được viết bằng chữ đỏ, giá tiền và thực đơn. 
Thường thì có 3 loại: bánh mì thịt, giò chả và bánh 
mì xíu mại. Bánh mì thịt thì bà bán trét mayonnaise 
xong thì thái mấy miếng thịt tẩm phẩm đỏ kiểu xá 
xíu mà ruồi bu vòng vòng, xong bỏ lát dưa leo, đu 
đủ, cải trắng chua rồi xịt nước tương do họ pha 
riêng vào, bỏ thêm chút ngò, rắc tiêu, lấy tờ báo gói 
lại. Mình vừa đi vừa cắn sao đời thấy đẹp lạ.  

Nói đến bánh mì thịt thì mình thích nhất là bánh 
mì của tiệm La Tulipe Rouge ở dưới chợ. Nghe nói 
là bánh mì tây, làm bằng bánh mì baguette, có trét 
pâté, đại loại cũng tương tự trước tiệm vàng Kim 
Thịnh nhưng được gói trong tờ giấy có hình hoa 
tulip màu đỏ và in tên của tiệm. Qua tây thì thấy tây 
ăn bánh mì pâté thì chỉ bỏ riêng pâté hay jambon 
với bơ thêm vài lát cornichon chớ đâu có hằm bà 
lằng như ở Việt Nam. Cái độc là ngày nay thế giới 
lại thích món bánh mì thịt Việt Nam. Sau Mậu 

Thân, lò bánh mì Vĩnh Chấn, mua được cái lò 
nướng bánh mì điện nên dân Đà Lạt đổ tới mua, 
xếp hàng như kiến. Mình hay chạy ra đây đợi mua 
bánh mì nóng mới ra lò, đem về nhà quẹt bơ vô ăn. 
Hạnh phúc tràn trề. Ngày nay ở Bolsa, mình cũng 
hay ghé mấy tiệm bánh mì, mua baguette mới ra lò, 
chỉ khác là chạy xe về nhà thì mình đẫn hết ổ bánh 
mì.  

Chỗ khu Hoà Bình trước tiệm Kim Thịnh còn có 
mấy bà bán bắp nướng hành mỡ.  

Vào mùa lạnh thì thấy 3-4 bà để cái thau nhôm hay 
sắt để đựng than, trên cái thau có cái lưới sắt, ngồi 
nướng bắp rồi thoa tốp mỡ hành lên trên, tay cầm 
cái cùi bắp tay cầm tờ báo để mỡ hành khỏi nhiễu 
xuống, vừa đi vừa khới. Nức nở, nức nở.  

Chỗ cư xá địa dư, nhà của Phạm Ngọc Liên, nếu 
mình không lầm có mấy bà buổi chiều, ngồi quạt 
than, bán bắp nướng mỡ hành, có cái tủ kính nhỏ 
để mấy lát thơm và cái tủ thuốc lá.  

Trên đường Thi Sách, có nhà bà Thủ rồi sau này có 
bà Thới bán quán. Hồi nhỏ mình thích nhất là mua 
mấy cái bình thủy bằng nhựa, đựng cứt muỗi ăn. 
Cái bình thủy nhỏ xíu cở 2-3 cm, mở cái nắp ra thì 
thấy mấy hột to bằng hột gạo, màu nâu nâu như cứt 
muỗi, bỏ vào miệng có mùi ô mai, mặn mặn. Phê 
thật! Ngoài ra còn mấy trái trái xí mụi, trái cà na, 
cóc ổi ngâm thẩu trong nước màu xanh xanh vàng 
vàng hay chùm ruột. Ngày nay thấy lại ở Bolsa sao 
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không dám rờ ngay cả ở tiệm Vua Khô Bò có đủ loại 
khô bò, sợ họ bỏ phẩm, hoá học.  

Ở ngoài chợ, mình thích nhất là ăn bánh căn. Mỗi 
lần dọn hàng xong là xin bà cụ đi ăn sáng. Lấy một 
cái hột vịt mua ở hàng Bà Cáp, đem ra khu hàng 
thịt, có một bà hàng rong ngồi tựa vào góc tường 
của hàng thịt, bán bánh căn. Mình không nhớ tên 
bà này chỉ nhớ bà ta nói giọng Quảng. Đưa cho bà 
cái trứng để bà ta bỏ vào bánh khi đổ. Thường thì 
mình ăn 4 cặp, thật ra sức mình ăn được nhiều hơn 
nhưng bà cụ bao cấp, chỉ bồi dưỡng chỉ tiêu 4 cặp.  

Cái lò tròn, làm bằng đất sét, to khoảng 40 cm 
đường kính, có mấy dây kẽm dẹp bó lại xung quang 
để tránh bị nức tương tự các lò than dùng ở nhà. 
Trên cái lò có độ 15 lỗ nhỏ để đặt lên mấy cái đĩa 
nhỏ cũng bằng đất sét. Bà ta lấy cái que tre, ở đầu 
được tẻ ra nhiều nhánh, nhúm chút dầu, quẹt quẹt 
lên cái đĩa cho thấm dầu luôn tiện nạy mấy miếng 
bánh bị cháy còn dính vào cái khuôn, rồi lấy cái vá 
múc chút bột gạo xay lỏng đổ vào, rồi đậy nắp bằng 
đất lại, rồi tương tự đổ vào mấy cái khuông kia. Đổ 
vòng mấy cái khuôn khác, bà ta quay lại cái khuôn 
của mình, mở nắp ra rồi lấy cái muỗng múc trứng 
vịt được đánh tan vào một tí. Bà canh rất hay là 4 
cặp bánh căng đều có đầy đủ trứng. Thật ra thì 
mình không được ăn 4 cặp liền vì có các khách 
hàng khác, nên ăn rất từ tốn, chậm vì nhanh thì 
cũng phải đợi tới phiên mình. Khi lấy bánh ra, bà ta 
lấy cái miếng sắt như con dao, khậy cái bánh lên, bỏ 

hành lá thái nhỏ trộn với dầu trên cái bánh rồi úp 
chồng hai cái lên nhau, bỏ vào cái chén nhỏ, rưới 
lên chút nước mắm pha đường. Mình ngồi chồm 
hổm, ăn sao mà nức nở đến ngày nay mình vẫn còn 
nhớ đến.  

Nhà mình hay đổ bánh căng vì anh em nhiều. Lâu 
lâu bà cụ bảo người làm ngâm gạo rồi hôm sau mình 
đem qua đường Hàm Nghi ngã 3 chùa, đối diện 
cổng chùa Linh Sơn, có cái lò bún, xay gạo. Mình 
đưa cho họ gạo rồi hẹn chiều ghé lại lấy.  

Thường thường thì mấy anh em được phép mời một 
một người bạn thân nhất tới ăn. Cứ thay phiên 
nhau đổ bánh ăn tới tối. Cứ mỗi lần nhà đổ bánh 
xèo hay bánh căn là kêu bạn về ăn còn mấy món 
bún thịt thì không,  có lẽ vì đắt. Ăn bánh căn chỉ 
tốn gạo, nước mắm và than. Sau này qua Mỹ, mình 
được ăn lại ở nhà thằng Đa, vợ nó mua cái khuôn 
nhỏ bằng gan, đổ trên lò ga, ăn nức nở nhưng 
hương vị bánh căn ở chợ Đà Lạt vẫn theo mình đến 
ngày nay.  

Hồi bắt đầu biết ngắm gái thì mình hay đi với tên 
Trương Việt Tài, học Văn Học trên mình đâu 2-3 
lớp ra đường Minh Mạng sau cơm chiều. Những 
ngày gió mưa là thích nhất, khi ngồi xuống mấy 
thang cấp của tiệm vàng của ông Bùi Duy Chước, 
bố của bà Bùi thị Hiếu mà nghe tên Hoàng Ngọc 
Anh kể, bố hắn học nghề thợ bạc ở đây, kêu ly sữa 
đậu nành nóng của bà 7 Quốc, vừa thổi vừa uống 
vừa hít hà, có tiền thì làm cái bánh da lợn hay bánh 
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chuối. Sau này về thấy cuối đường Lê Đại Hành, 
ngay góc đường vào chợ có chợ Âm Phủ hay ngay 
cầu thang ở chợ có bán sữa đậu nành.  

Mình không thích chè nên ít khi đi ăn, chỉ biết chè 
Mây Hồng ở đường Tăng Bạt Hổ của bác 8, bạn 
hàng với bà cụ mình, hay nấu bánh tét cho gia đình 
mình cho những ngày tết. Vào tiệm ăn chè vì Trần 
Thiện Tân và Dương Quang Trí kết Nga chè Mây 
Hồng, ngoài ra lâu lâu đám bạn rủ đi ăn chè ở Vọng 
Nguyệt Lầu ngay góc Tăng Bạt Hổ và Minh Mạng 
mà tuần trước TVS có chụp trong chuyến hành 
trình về Đà Lạt. Tiệm này ngày nay sơn màu nâu.  

Đường Minh Mạng có thêm hai tiệm chè, Dạ Thảo 
ngay cái tiệm của gia đình Thanh Tịnh, học Văn 
Học, trong thời quân đội Mỹ đóng ở Đà Lạt, mở 
tiệm giặt ủi sau 1972, thành tiệm chè. Đi lên một 
chút bên cạnh tiệm may Văn Gừng thì có một quán 
chè trong cái hẻm, nghe nói ngon lắm, mình có ăn 
với bà dì một lần nhưng không nhớ có ngon hay 
không.  

Sau này cạnh rạp Ngọc Hiệp, đối diện cái cầu thang 
lên đường Minh Mạng, có tiệm bán sinh tố của bà 
Tàu, có bỏ sữa nên mình hay bò lại vì thích uống 
sữa tươi, nhập cảng từ Hoà Lan. Sau này mới khám 
phá, công ty Hoà Lan nuôi bò ở Nam Dương, vắt 
sữa bán, xuất cảng qua Việt Nam và các nước trong 
vùng. Dân Hoà Lan uống sữa nhiều lắm. Hôm trước 
coi đá banh, cầu thủ của đội Manchester United, 
Robert van Persie, sau khi đấu thì cầm chai sữa 1/2 
pint để uống thay vì uống nước như các cầu thủ 
khác.  

Nói về hàng quán Đà Lạt khi xưa thì nhiều nhưng 
mình chỉ viết lại những quán mà mình thích, hay 
ghé lại còn nhiều quán khác chỉ ăn một hai lần. Hè 
này về thăm Đà Lạt, chắc sẽ nói nhà đổ bánh căn 
hay bánh xèo để thử tìm lại hương vị của những 
ngày tháng cũ, của một thời. Bác nào có nhớ quán 
nào khác thì cho em biết để thưởng thức vì thời ở 
Đà Lạt không có tiền nên không có ăn hàng nhiều.  

Las Vegas, 02/06/15 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Máy Truyền Hình 
Nếu mình không lầm thì máy truyền hình xuất hiện 
ở Đà Lạt từ khi quân đội Mỹ, đổ bộ vào Việt Nam 
sau khi đệ nhất cộng hoà bị lật đổ. Dạo đó ít thấy 
lính Mỹ ở Đà Lạt, ngoại trừ khách sạn Mộng Đẹp, 
ngay cầu thang lớn Chợ Mới, đối diện vũ trường La 
Tulipe Rouge. Bao cát chất đầy xung quanh, lính 
Mỹ, đứng trong phòng hay ngồi dọc theo cầu thang, 
đưa máy hình chụp đàn bà con gái đi xuống cầu 
thang hay huýt gió, cười nham nhở. Có lần có bà cô, 
em dâu của ông cậu, sinh viên Văn khoa ở Sàigòn 
lên chơi. Đi với mình ra chợ thì có mấy tên Mỹ 
chụp hình, la hét, bà cô này đi lại hỏi chụp thì nhớ 
gửi cho bà thì tên Mỹ bảo máy không có phim. 
Chán mớ đời!  

Giải trí của dân thị xã Đà Lạt là đi xem xi nê tại 3 
rạp Hoà Bình, Ngọc Lan và Ngọc Hiệp. Thường 
trước khi chiếu phim chính, mấy rạp xi nê câu giờ 
bằng chiếu mấy cái ảnh quảng cáo các cửa hàng ở 
Đà Lạt như tiệm đồng hồ Tiến Đạt ở khu Hoà Bình, 
bếp gaz Đức Xương Long, kem Perlon hay anh 7 chà 
Hynos, Winh Chan, rồi đến mấy phim thử, rồi phim 
thời sự của Bộ Dân Vận về các tin tức xã hội, chiếu 
mấy ông thủ tướng, tổng thống đi kinh lý, đa số là 
gắn bằng tưởng lục, lên lon cho cán bộ xây dựng 
nông thôn hay sĩ quan, hay các bà lớn đi ủy lạo các 

thương binh ở bệnh viện, tặng quà chiến sĩ mùa 
Xuân.  

Dạo đó, có tiệm Việt Hoa, ở khu Hoà Bình, cạnh 
tiệm bán đồ mỹ phẩm Saigonnais của ông chà và và 
tiệm Công Đồng ở đường Minh Mạng, đối diện tiệm 
giày Việt Hưng là có trưng bày, bán máy truyền 
hình. Mình hay đi ngang vào buổi chiều, sau khi 
phụ bà cụ dọn hàng, đứng lại xem cái màn ảnh đen 
trắng, không có tiếng vì đứng ở ngoài tiệm nhìn 
vào, thèm thuồng phải chi nhà mình có một cái.  

Sau Mậu Thân thì sau cơm chiều, mình và ông cụ 
ra phố ngủ ở nhà bà con ở đường Duy Tân vì sợ VC 
gõ cửa ban đêm. Dạo đó, du kích đêm đêm hay về 
trên số 4, bắn trưởng ấp khu phố 2 hay bắt thanh 
niên tham gia mặt trận giải phóng miền nam hoặc 
các chuyến xe đò Đà Lạt - Sàigòn hay bị chận 
khoảng Phi Nôm hay dưới đèo Chuối Laba. Sau này 
có cái đồn Nhân Dân Tự Vệ ở đường Ngô Quyền, 
sau lưng trường Đa Nghĩa nên bớt lo. Có dạo đêm 
VC đánh đồn, bắn phá, ông cụ mình dậy, lấy súng 
ra, nằm canh đợi với mình và bà cụ nên sau này 
thằng Tuấn trên đường Thi Sách, học Văn Học 
chung với mình rủ đi nhân dân tự vệ, gác chỗ đồn ở 
gần số 4 là mình chạy làng.  
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Mình thích nhất là ngủ lại đêm ở nhà dì Huê, con 
ông bà Nguyễn Văn Ngạch ở dưới chợ Mới, bên 
cạnh tiệm Bình Lợi. Lý do là nhà này có cái máy 
truyền hình, ông chồng dạy trẻ ở dốc Nhà Làng, 
cạnh đường hẻm từ đường Duy Tân đi xuống, sau 
này bị động viên thì ông trốn lính, ở trong nhà đến 
khi Đà Lạt thất thủ, mới ra làm CM30.  

Khúc dãy nhà này trên cao nên bắt được hình khá 
rõ. Thật ra mình chỉ ngủ lại nhà này đâu 1 đêm với 
thằng con nuôi của dì Huê, được xem truyền hình 
đài quân đội Mỹ. Tối đó hình như có Đô Vật, nghe 
tiếng Mỹ tá lả. Nhà mình không có máy truyền hình 
nhưng biết mấy chương trình của đài quân đội Mỹ 
vì đọc báo hàng ngày, có đăng và bình luận về 
Mission Impossible, Bonanza, Vic Morrow vv. Hình 
như có mấy báo hoạt họa, điểm lại những feuilleton 
này, lâu lâu mình hay đọc ké ở sập báo dưới chợ hay 
nhìn trang bìa. Nếu chủ sập báo đưa mắt đi chỗ 
khác là đọc ké ở trong. Sau này họ còn in hình mấy 
phim này để bán cho con nít chơi dích hình.  

Nhà bà Vinh ở cuối xóm mình là nhà đầu tiên có 
máy truyền hình. Ông Vinh làm văn phòng Kiều Lộ, 
lo về danh bạ, lưu hành xe cộ nên hay được thiên 
hạ cho tiền để ký giấy tờ nên xem như khá giả nhất 
xóm. Sáng nào cũng thấy bà Vinh, kêu mấy gánh 
hàng rong vào nhà để mấy đứa con bà ăn sáng khiến 
đám con nít trong xóm như mình, thằng Đắc, thằng 
Khánh Ù, đứng xa xa coi cọp đám con bà này ăn 
sáng tương tự như Audrey Hepburn trong phim 

Sabrina, leo cây nhìn con chủ nhà đang ăn tiệc. Có 
lần thằng Đắc đứng cạnh cứ nuốt nước miếng ực ực 
khi thấy thằng Tiến, húp Tô bún bò của bà Cháu.  

Bà này người Huế, gánh hàng rong bán bún bò Huế 
nhưng lúc nào cũng bận áo dài.  

Nhà bà ta ở đâu bên ấp Mỹ Lộc, gần ngã ba chùa. 
Mỗi lần bà gánh lên dốc chỗ nhà mình đến đường 
Thi Sách là một nghệ thuật. Cái đòn gánh trên vai 
nằm chênh vênh, bà lấy tay giữ hai cái quang dây, 
đựng cái nồi bún bò và các đồ cần thiết để bán bún, 
bận áo dài, cái vạt áo được quàng lên vai, dáng đi 
khoan thai, lâu lâu nhổ bãi trầu cái phoẹt, đưa bộ 
hàm răng đen, rồi đưa cái tay quẹt nước trầu bên 
mép miệng. Cái quang dây phía sau đựng mấy cái tô, 
cái soong nước để rửa tô, phía trên là cái mẹt, đựng 
rau, bún, móc thêm mấy cái đòn nơi cái quang dây.  

Thằng Tiến, con bà Vinh, thua mình 1 tuổi, con nít 
trong xóm rất ghét thằng này vì cái tánh “trảng 
bom” của nó cũng như mẹ nó không chơi với ai 
trong xóm vì sợ hàng xóm mượn tiền. Hồi bé, mình 
đã biết căm thù con cháu nhà giàu bốc lột dân bán 
hàng rong. Cứ mỗi sáng chủ nhật là nó kể cho lũ 
con nít trong xóm, trong đó có mình về chương 
trình ca nhạc, kịch đêm qua mà gia đình nó được 
xem trên đài truyền hình. Mình tuy ghét nó nhưng 
vẫn chu mõm, ngóng tai nghe nó kể Nhật Trường, 
Thanh Lan hát Người ở lại Charlie ra sao, Tuý 
Hồng đóng kịch, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền với 
những tình khúc về lính. Nó càng say sưa kể tới đâu 
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thì cả đám con nít há mồm nghe tới đó. Thằng nào 
mà làm trâu ngựa, bợ đít nó thì được nó cho đứng ở 
ngoài cửa sổ, coi cọp. Còn những tên như mình thì 
không bao giờ nó cho vào khuôn viên nhà của nó.  

Nhà thằng này có làm cái garage phía đường Thi 
Sách, đối diện nhà nhổ răng Nguyễn Văn Nghi, kê 
cái bàn ping pong nên dân trong xóm hay ghé lại 
đánh. Mình hay ghé lại đánh để trả thù cái mặt 
vênh váo của nó, kể chuyện đài truyền hình.  

Thằng này có cái tật rất nhan hiểm mặc dù đi 
hướng đạo Lâm Viên, cứ thua là nó giả bộ đánh, vô 
ý hụt tay rồi quăng cái vợt vào mặt mình may là 
không bao giờ trúng. Ông già nó thì thích mình nên 
ông ta cho mình đánh vì tên Tiến này lấy quyền làm 
chủ con để đuổi mình về. Dạo đó mình coi như Độc 
Cô Cầu Bại, không có ai hạ mình trong xóm. Ngay 
ông Hoè, bảo hiểm ở đường Phan Đình Phùng, gần 
dốc Minh Mạng, cựu vô địch Đà Lạt vẫn bị mình 
hạ. Ông này hay sang nhà ông Vinh, để cầu cạnh 
cho mấy cái xe do công ty của ông ta bán bảo hiểm, 
được đăng bộ thuế lưu hành cho năm mới.  

Nếu mình không lầm thì thằng Vinh Kennedy, em 
của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, ở đường Calmette 
và anh Thành “Bồn lừa” của THĐ, con bà dì Ba Ca 
trên số 4, dạy mình đánh bóng bàn ở nhà ông Nghi. 
Dần dần mình hạ hết mấy tay chơi trước mình như 
ông Đức, em của ông Nghi, anh Toàn con ông Tô, 
đánh cho đội tuyển THĐ. Dạo đó mình hay bốc 
phét, đánh được chiêu nào là nói đây cú chụp bóng 

của Lê Văn Inh, cú đỡ Mai Văn Hoà. Sau đó lớn lên 
một chút thì mấy tên như Đinh Gia Lành, anh 
Toàn vv,  rủ mình đánh quần vợt trên ty công 
chánh ở đường Pasteur nên bỏ luôn bóng bàn từ 
dạo đó.  

Mình thèm cái máy truyền hình nên hay hỏi ông cụ 
sao không mua máy cho cả nhà xem. Mình thấy ông 
cụ dẫn đi xem máy ở tiệm Việt Hoa và Công Đồng, 
trả giá bú xua nhưng cuối năm 1967, ông cụ thuê xe 
Lam, chở cái máy nghe đĩa hát và radio về nhà thay 
vì cái máy truyền hình làm mấy anh em tiu nghỉu. 
Ông cụ mua được mấy cái đĩa 45 vòng của ban nhạc 
AVT và Hùng Cường, Mai Lệ Huyền về. Ông cụ 
mỗi tối mở đài BBC để nghe tin tức rồi mở mấy cái 
đĩa nhạc AVT. Vài tuần sau là tổng công kích Mậu 
Thân nên cái máy này rất quan trọng để được nghe 
tin tức.  

Mình nghe ông Kỳ tuyên bố, kêu gọi nhân dân cán 
chính đi nghỉ Tết, đến trình diện tại các nơi hành 
chánh của địa phương.  

Ngày mồng 3 Tết, gia đình dì Ba Ca, cháu kêu Mệ 
ngoại mình bằng dì ở trên số 4, thấy trái bom không 
nổ trước sân nhà nên bỏ chạy, tản cư xuống nhà 
mình. Mỗi tối, sau ăn cơm thì hai gia đình mình và 
dì, ngồi nghe đài BBC rồi mấy đĩa hát AVT như 3 
bà mẹ chồng, em tập Vespa đến khi đi ngủ. Cũng từ 
dạo đó mình bắt đầu nhái giọng Huế, Bắc, Quảng, 
theo mấy ông thần AVT. Chiều nào cũng ngồi nghe 
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đi nghe lại 3 lần 4, 5 cái đĩa rồi cả đám cười. Hạnh 
phúc thật đơn sơ dù có chiến tranh.  

Có lần đi dọn hàng cho bà cụ về, đi qua dốc Nhà 
Làng thì thấy bà con bu đông nghẹt trước một căn 
nhà. Tò mò ghé lại thì ua chao ơi, trong nhà có cái 
máy hình nhỏ xíu độ 12 inches nhưng lại có màn 
ảnh màu multicolor. Đó lần đầu tiên trong đời, mình 
thấy máy truyền hình có màn ảnh màu. Mình đứng 
mê mẩn nhìn đến tối mới về nhà nhưng chả thấy gì 
cả vì đứng ở ngoài, khá xa nhưng vẫn sung sướng.  

Sau này vì sợ đám dốc Nhà Làng đánh nên mình đi 
về nhà theo ngõ Tăng Bạt Hổ, xuống Minh Mạng 
để tránh góc này.  

Mùa hè đỏ lửa xong thì bà cụ mình đem về cho cả 
nhà cái máy truyền hình 18 inch cũ.  

Ai đó thiếu nợ bà cụ nên họ đưa cho cái máy để trừ 
nợ. Chắc con của họ căm thù bà cụ mình. Ông cụ 
mình kêu anh Dũng, anh của thằng Phương học 11, 
12 B với mình, ở trong hẻm Nữ Công Gia Chánh 
đến gắn cái ăng ten. Anh chàng này lấy mấy cái ống 
nước đâu với nhau lại rồi dựng lên trên ban công 
nhà mình, dùng mấy sợi dây kẽm để giữ cho cây 
khỏi ngã. Xoay qua xoay về mới thấy hình hơi rõ 
nhất, có mấy hột trắng hột đen li ti nhấp nháy.  

Dạo đó nhà nào có cái ăng ten là được xem đẳng 
cấp. Sau đó mỗi lần gặp thằng Tiến, mình đều chỉ 
cái ăng ten nhà mình cao hơn nhà nó nên chiến 
tranh lạnh giữa mình và nó bắt đầu từ đó đến khi 

gia đình nó xây cái nhà to đùng và dọn về ở gần Chi 
Lăng. Ba nó bị bắt vì tội tham nhũng, ở tù mấy năm, 
chạy chọt khẩm bạc, của ông trả địa. Ông ta ăn tiền 
của người ta mà lại không dấu, đem tiền ra xây cái 
nhà to đùng. Lương công chức, vợ không đi buôn 
bán, 6 người con nên bị điều tra. Như ai nói sau 
lưng một người đàn ông thất bại là một người đàn 
bà ngu đã xúi dại.  

Nghe nói đâu sau 75, nó làm giáo viên chi đó. Tên 
này là một trong những người hàng xóm mà mình 
không bao giờ muốn gặp lại.  

Có truyền hình thì buổi chiều mình bớt đi chơi 
đánh bi da. Ở nhà coi Đố Vui Học Đường. Mình 
thích nhất là coi đá banh. Năm 74, có giải vô địch 
túc cầu ở Tây Đức nên toà đại sứ Tây Đức cho 
VNCH mượn mấy cuốn băng thu trong giải vô địch 
nên nghe tiếng Đức mệt nghỉ. Đó là lần đầu tiên 
mình thấy các thần tượng Rivelino đá nhưng thật ra 
thì coi hình không rõ chỉ lờ mờ, tối nào mà có mưa 
bão là coi như hết thấy hình. Dạo đó các máy 
truyền hình xem trực tiếp từ đài Sàigòn nên không 
rõ, hình như sau này họ làm cái đài tiếp vận ở Đà 
Lạt, rồi qua ngày sau phát lại nên rõ.  

Có máy truyền hình thì nhà mình tối thứ 6, thứ 7 
đông như hội. Các gia đình trong xóm ghé lại coi cải 
lương, ca nhạc kịch khiến mình lâu lâu cứ ngắm 
mấy cô láng giềng nức nở, cứ thấy bụ mấy o nhô 
nhô ra u chầu u chầu khiến mình bị cận thị, phải 
đeo kính Anh Lân ở khu Hoà Bình. Bà cụ mình lâu 
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lâu kêu một cô: “Sau này làm dâu bác nghe” làm 
mình sướng rên mé đìu hiu. Mấy người lớn thì ngồi 
trên ghế còn con nít là ngồi dưới đất, trầm trồ, vỗ 
tay mỗi lần Minh Cảnh hay Ngọc Giàu xuống một 
câu vọng cổ hay ai đó cứ hát bài. Ai cũng khóc nức 
nở khi xem Con Gái Chị Hằng. Mình tự hứa là nếu 
lấy một cô láng giềng đẹp như Thanh Nga thì sẽ 
không bao giờ bỏ vợ như ông cò quận 9. Khách tới 
nhà xem truyền hình lại phải mời nước, bánh trái 
đủ trò nhưng mình thích lắm, cứ thấy mấy con nhỏ 
hàng xóm chu mõ ra nhai bánh của mình đưa là 
hạnh phúc.  

Lúc nhà mình có máy truyền hình thì quân đội Mỹ 
triệt thoái khỏi Việt Nam theo hiệp định Paris nên 
không còn đài truyền hình Mỹ nữa, hình như họ 
dùng làm đài quân đội thì phải. Rồi trời ị trúng đầu, 
mình đậu Tú Tài lại được đi Tây nên quên bố mấy 
cô láng giềng.  

Sang Tây thì mình thích nhất coi đá banh, các giải 
vô địch đội tuyển Âu Châu nhưng không có máy 
truyền hình nên tối thứ tư là sau khi ăn cơm ở đại 
học xong thì trên đường về, ghé lại Champs Élysées 
để coi đá banh. Dạo ấy, có một tiệm Locatel, có 
dịch vụ cho thuê máy truyền hình nên họ trưng bày 
mấy cái máy hiệu Sony nên thiên hạ như mình, 
không có máy truyền hình đều ghé lại xem đá banh.  

Trời mùa đông, lạnh cóng phải đứng ngoài trời xem. 
Coi xong thì đi bộ về nhà, hứng hứng thì mua một 
gói hạt dẻ mà mấy tên Á Rập rang trong cái chảo to. 
Đói thì làm ổ bánh mì với merguez, một loại lạp 
xưởng của dân Á Rập, trét với Harissa, ớt cay xé 
lưỡi. Sau này quen đám bạn cũng mê đá banh nên 
được mời ghé lại nhà tụi nó coi đá banh.  

Ngày nay thì coi trên iPad, iPhone, máy điện toán, 
thâu trước rồi khi nào rảnh coi.  

Đủ loại máy móc khiến mình không biết chọn cái 
nào. Nhiều khi nghĩ lại chặng đường đi qua, những 
buồn vui, bị xua đuổi như ăn mày khi coi cọp máy 
truyền hình của nhà thằng Tiến, đến những đêm 
đông xem các đội Sainte Etienne, Liverpool, đá giải 
Âu Châu, trên đại lộ ánh sáng của thủ đô Pháp. 
Nếu có kể cho tụi con thì chắc tụi nó sẽ như bò đội 
nón, chả hiểu mình nói cái gì. 50 năm từ cái màn 
ảnh đen trắng, xem Appollo 11 đổ bộ cung trăng 
đến cái iPhone, quả là thần diệu. Nói đến phi 
thuyền Appollo 11, dạo đó mình bắt đầu đi học 
Anh văn ở hội Việt Mỹ, thấy họ in cho huy hiệu 
Appollo mệt thở. Cứ tưởng tượng 50 năm về trước, 
thằng Tiến đưa cái iPhone cho mình xem, nếu nó 
bắt mình làm đầy tớ, nô lệ cho nó thì chắc mình sẽ 
nghĩ gì. 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Tết Thời Con Nít 
Mỗi lần Tết đến, gọi điện thoại chúc Tết ở Việt 
Nam thì mình không khỏi nhớ đến những cái Tết 
của thời còn bé, dạo còn học Petit Lycée vì sau cuộc 
tổng công kích Mậu Thân, mình như đã bị cướp đi 
tính hồn nhiên của tuổi thơ. Hai lần VC đánh vào 
thành phố, chứng kiến không lực Hoa Kỳ dội bom 
trên số 4, có người mới đứng cạnh mình 2 phút 
trước, bị vỏ đạn rớt trúng bể đầu chết, những hình 
ảnh ấy đã để lại dấu ấn mà đến ngày nay mình vẫn 
không quên.  

Nhà mình có 10 anh em, 3 trai 7 gái cho nên mỗi 
đứa chỉ được bà cụ mua mỗi năm cho 2 bộ đồ và 1 
đôi giày. Sau 1 năm thì theo truyền thống gia đình, 
quần áo cũ được tái sinh, truyền lại cho đứa kế bận. 
Mình là con đầu nên luôn luôn được bận áo quần 
mới đến khi lên trung học thì bận đồ tái sinh của 
ông cụ. Lúc đầu thì phải sắn lai quần lên thêm cái 
lưng quần rộng quá thì lấy sợi dây dừa bằng nhựa 
buộc lại, bận cái áo len ở ngoài quanh năm nên chả 
ai thấy.  

Cái truyền thống khi xưa vẫn đeo theo mình tới 
ngày nay, áo quần cũ của mấy đứa cháu bên vợ, 
truyền lại cho mấy đứa con mình khi còn bé vì 
chúng lớn mau. Sau này quần áo của mấy đứa con, 
lại truyền cho mấy đứa cháu nhỏ hơn. Mình thì vẫn 

còn bận những đồ mua từ khi mới sang Mỹ năm 
1987. Đồng chí gái vô vàn kính yêu có mua thì bận 
mà cũng lười bận vì sợ mòn nên bị vợ la hoài. 
Quanh năm chỉ bận mấy cái áo người ta cho để 
quảng cáo công ty của họ.  

Thi tam cá nguyệt xong, trường nghỉ lễ Giáng Sinh 
bắt cầu qua Tết Tây, đâu 2 tuần lễ. Vừa đi học lại 
được vài tuần lại nghỉ Tết. Sau Tết Tây thì bà cụ 
thường dặn mình, cuối tuần dắt mấy đứa em ra chợ 
để bà cụ dẫn lên lầu của chợ Đà Lạt, dãy hàng bán 
quần áo may sẵn để mua quần áo cho Tết, rẻ hơn là 
cận Tết. Sau này, có mấy bà sơ ở Domaine de 
Marie, đem quần áo phát chẩn của nhà thờ Mỹ cho, 
ra bán mà sau này người ta gọi là đồ SIDA (AIDS). 
Cũ người mới mình, lâu lâu bà cụ mua được một cái 
blouson về bận mấy năm không hư. Dẫn một đàn 
con đi mua sắm mà thấy thương cho bà cụ. Ngày 
nay mình chỉ có 2 đứa mà nuôi bở hơi tai.  

Mua áo quần thì bà cụ lựa đồ có số rộng hơn để trừ 
hao khi giặt, nước sẽ bị rút, lại tính thêm mỗi đứa 
mỗi ngày mỗi lớn chớ không như mấy đứa con của 
mình ngày nay, mụ vợ cứ đi chợ thấy hạ giá là cứ 
mua tá lả, nhiều thứ mấy đứa con chả bao giờ bận vì 
không đúng thời trang của chúng. Đồ cũ của thằng 
con nay mình lại lấy bận đi làm vườn. Có lần trong 
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xe, nghe con gái nói chuyện với bạn nó, chê đồng 
chí gái vô vàn kính yêu không biết thời trang bị 
mình quạt cho mệt thở.  

Mua quần áo mới về thì đâu có được bận ngay, phải 
bỏ vào tủ cất, đợi mồng 1 Tết mới được lên đồ. Mỗi 
ngày mình đều mở tủ xem hai bộ quần áo và đôi 
giày, xem chúng còn hay mất. Không dám vuốt cái 
áo, rờ đôi giày vì sợ tay làm dơ đồ nên chỉ đứng 
ngắm hoài không biết chán, thò mũi vào tủ, hít hít 
mùi áo quần mới thêm mấy viên long não, cứ tưởng 
tượng bận vào thì chắc mình ngon cơ lắm thêm bà 
cụ đe doạ là nếu học dở, không chăm sóc em út thì 
sẽ bị cấm không được bận đồ mới trong 3 ngày Tết.  

Dạo đó, cứ 23 Tết, mình có nhiệm vụ đem bộ lư và 
cặp chân đèn đồng trên bàn thờ ra sân chùi dầu 
sáng tưng để tối bà cụ về cúng tiễn ông Táo về trời. 
Nghe nói ông Táo cưỡi cá chép về trời, lại không có 
quần dài. Trên thiên đình theo chế độ bao cấp, bà 
Táo là gái chính chuyên, lấy hai ông Táo nên vải 
được phát cho mỗi cặp vợ chồng đủ may một cái 
quần dài, nay bà Táo phải cắt làm 2, may cho 2 ông 
chồng cái 2 quần xà lỏn. Ông cụ kêu chú Nghĩa, 
làm lao công trên ty Công Chánh về quét vôi tường 
nhà, rồi trả tiền chú. Mình nhớ hoài khi vào nhà 
chú ở số 6, vách đất mái tranh, nền đất thêm mấy 
đứa con bò lúc nhúc như đàn chó con. Lúc đó mới 
hiểu nghèo là gì, mái lều tranh với hai quả tim vàng 
và đàn con lúc nhúc.  

Việt Nam mình dạo đó sơn của công ty Bạch Tuyết 
còn đắt nên người ta dùng vôi để quét tường nên 
thông thường cứ 2 năm là phải quét vôi lại, mình 
nghe nói quét vôi thì đỡ bị muỗi đến, mùi vôi làm 
muỗi sợ tương tự mùa hè mình xịt Listerine khi ăn 
ngoài trời thì thần muỗi di tản chỗ khác. Ông cụ ra 
chợ, lựa mua một cành đào đem về cắm trong cái 
bình hoa cao cổ lớn, kêu mình bỏ vài viên Aspirine 
vào nước để lâu tàn. Chắc thuốc này làm loãng máu 
nên cành đào không bị tai biến mạch máu sống lâu. 
Người tây phương thì có cây thông, còn dân mình 
thì phải có cành đào hay cành mai.  

Những năm có bà ngoại thì mình đi với Mệ lên 
chùa Linh Sơn nghe thầy thuyết pháp nhân lễ Giao 
Thừa rồi khi ra về thì hái lộc, mấy Phật Tử leo cây, 
víu cành để bẻ trụi mấy cái cây dọc thang cấp lên 
chùa, có mấy con rồng. Cúng giao thừa xong là ông 
cụ đem một bánh pháo Điện Quang dài một thước, 
có gắn pháo tống ra ngoài hiên, gắn lên cái đà rồi 
châm lửa đốt với cây hương. Có năm ông cụ xin đâu 
được cây tre đem về làm cây nêu, treo pháo tòn ten. 
Khói bay mịt mù, tạch tạch tạch đùng, trong khi 
mình bịt tai, mũi thì ngửi mùi thuốc pháo, phê 
không thể tả. Mình chả hiểu lý do đốt pháo, nghe 
kể là để làm mấy con ma, con quỷ núp trong sân sợ 
mà bỏ trốn sang nhà hàng xóm ngụ. Sau vụ đốt 
pháo thì đi ngủ, không quên mở tủ coi lại hai bộ 
quần áo, xem còn hay mất, rồi kêu gút nai.  
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Sáng ra, mình lượm mấy viên pháo bị xì rồi tháo cái 
vỏ giấy đỏ, đổ thuốc xuống sàn xi măng đốt lửa 
nghe cái xèo, thơm mùi thuốc pháo. Sau Mậu Thân 
thì lượm mấy viên đạn, lấy kềm bẻ đầu đạn, lấy ra 
rồi đổ thuốc súng ra đốt. Thằng Đắc, con anh Bình 
trong xóm suýt chết vì lấy cái đinh đóng ngay trung 
tâm cái chuôi đạn cho nổ. Có người lấy đạn pháo 
binh 122 mm, lấy đầu đạn ra để lấy cái vỏ đạn bằng 
đồng làm bình hoa hay bán cho ve chai. Nhớ có ông 
hàng xóm đi lính pháo binh, đem về mấy viên pháo 
tống, cho nổ nghe kinh hồn. Có lần quân cảnh nghe 
tiếng pháo tống nên bò lên hỏi ai đốt vì nghe nói là 
pháo này dùng cho khi đi hành quân.  

Sáng hôm sau mình dậy rất sớm, hỏi bà cụ bận đồ 
mới được chưa, bà cụ như tiếc nuối, như sợ “hương 
đồng cỏ nội bay đi ít nhiều” nên bảo đợi ăn xong 
mới được bận vì sợ mình làm dơ áo khi ăn. Thế là 
mình ngốn nghiến chả thủ, bánh tét, thịt đông của 
bà cụ làm mấy ngày trước rồi chạy ra hỏi bà cụ, vẫn 
phải làm đủ trò đến khi khách đến thăm thì mới 
được phép bận rồi ra chào khách để được lì xì. Áo 
quần rộng nên mình cứ xúm xính, phải xăn lai 
quần, xăn áo sơ mi, giày thì rộng đi muốn rớt ra 
ngoài nên phải lết lết đôi giày nhưng lòng hồ hỡi, 
hạnh phúc cực, chạy qua hàng xóm khoe áo mới, 
dặn em út ở nhà có khách đến là chạy qua kêu 
mình về để có lì xì lắc bầu cua.  

Khách xông đất nhà mình thường đã được ông bà 
cụ nhờ mấy ngày trước vì tin dị đoan, phải là người 

có đức, có tiền nên thường thường là những người 
ngoài phố. Thấy khách đến thăm thì mình đứng tòn 
ten nơi cửa bếp, tai cứ ngóng đợi ông bà cụ kêu ra 
để lãnh lì xì. Khách quý thì bà cụ đem chả thủ ra 
mời nếu là người Huế, thịt đông, giả cầy nếu là 
người bắc, không có màn thịt heo kho vì có lẽ ít 
quen người nam. Thêm bà cụ mời mứt dâu và uống 
rượu dâu do chính tay bà cụ làm. Mình không nhớ 
rõ cách làm của bà cụ, chỉ nhớ là khi làm mứt dâu 
thì có mấy trái bị gãy cọng hay bị nát, bà cụ gom lại 
nấu dâu cho nát rồi lọc với cái phễu, bỏ cặn đi rồi 
pha với rượu đế rồi bỏ vào cái bình pha lê để đựng 
rượu Tây.  

Mình nhớ có lần cúng đầy tháng một đứa em, ai cho 
một chai Champagne, khách khứa mỗi người được 
một ly nhỏ, ai nấy đều uống chậm chậm từng giọt 
để tận hưởng hương vị của rượu Tây. Nghĩ lại thì họ 
uống không đúng cách của người Tây vì rượu này 
phải uống lạnh chớ không uống với nhiệt độ của 
phòng như rượu đỏ nhưng ông chú, em bà con của 
ông cụ, cứ gục gặc cái đầu như con gà mái mổ đất 
tìm thức ăn, khen ngon ngon, Tây có khác.  

Bà cụ mình có cái tài làm mứt, bà luộc gừng, bí, 
trước khi rim để chất dầu trong gừng, bí vv,  chảy 
thoát ra cho nên mứt của bà cụ luôn luôn khô ran 
khô rốc nên mấy tiệm bánh như Thanh Nhàn dành 
nhau để lấy ra chợ bán cho dân thị xã. Từ ngày rời 
Đà Lạt mình chưa bao giờ ăn lại mứt ngon như của 
bà cụ làm. Bà cụ còn làm món mứt đặc sản của Đà 
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Lạt: mứt dâu Đà Lạt, rim dâu còn nguyên cái cuống 
xong thì lấy giấy bóng vàng, đỏ, cắt ra nhỏ rồi đợi 
khô cuốn lại để lòi cái cuống ra. Mình có nhiệm vụ 
cắt ba cái giấy bóng này.  

Ai cũng khen bà cụ khéo tay còn mình thì chỏ mõm 
như chó đói, đợi họ lì xì. Nhưng người lớn, họ thích 
tra tấn con nít nên nói chuyện từ năm Canh Dần 
sang năm Ất mùi khiến mình phải ở nhà, không 
dám đi chơi, sợ mất lì xì. Tính ra thì không lợi, phải 
đãi khách đủ trò, bia, nước cam, giò thủ, rượu dâu, 
bánh tét bánh chưng để họ lì xì cho mấy anh em 
mình rồi mình phải đi rửa ly tách, chén đĩa để còn 
đón khách khác. Tốt nhất là ông bà cụ chả mua 
sắm gì cho mất công, cứ cho anh em mình tiền rồi 
khách đến nhà thì mình cứ bảo là bố mẹ cháu đi 
vắng là lời to.  

Sau Mậu Thân thì trước Tết, sau khi đi chợ về bà 
cụ lại tranh thủ làm thêm mứt, bỏ mối cho mấy tiệm 
bánh ngoài chợ như Thanh Nhàn nên ăn mấy 
miếng mứt vụng mệt thở, kiểu nhà vườn ăn lá sâu. 
Còn gừng bào ra bị nát hay lát nhỏ quá thì thái nhỏ 
ra làm mứt dẽo có đậu phụng. Giáng sinh trời lạnh 
ăn món này uống trà thì tuyệt.  

Bà cụ dặn mình là không được qua nhà hàng xóm 
ngày mồng một vì sợ mang lại xui xẻo cho gia đình 
họ cho nên mồng 2 mới dám lò mò sang hàng xóm 
chơi để khoe giày mới, áo quần mới. Sau này lớn lên 
mới hiểu, mình da đen như cột nhà cháy, đầu năm 
xông đất nhà thiên hạ thì gia đình họ chỉ có nước đi 

ăn mày cả năm. 3 ngày Tết mình không thích ăn đồ 
ăn ở nhà, cứ có tiền lì xì là chạy ra phố, ăn mỳ Cẩm 
Đô, phở Bằng hay mua bánh mì Gala hoặc chen lấn 
để mua vé xem xi nê.  

Sau này quân đội Mỹ đổ bộ sang thì bà cụ mua mấy 
két bia lon Mỹ, RC Cola về để mời khách trong 
những ngày Tết. Khi xưa thì ai cũng uống bia của 
hãng Larue BGI, hình con cọp màu vàng hay chai 
nhỏ 33 Export, nước cam vàng, xá xị nhưng từ ngày 
Mỹ sang thì thức uống được mỹ hoá khá nhiều như 
uống Coca Cola, Fanta, Dr. Pepper. trong mấy cái 
chai rồi để dành đợi bà mua ve chai đến bán. Mình 
không nhớ tên ông bạn quen với ông cụ mình, ở 
xóm Địa Dư gần trường Grand Lycée, làm hãng Mỹ, 
tới nhà ông ta thấy cái tủ lạnh, chứa đủ đồ ăn thức 
uống của Mỹ. Ông ta cho mình uống một cốc sữa 
tươi lần đầu tiên trong đời, thơm không thể tả.  

Thường mồng một thì cả gia đình khởi hành vào giờ 
hoàng đạo, thuê xe Lam đi viếng am Mệ Cai, nơi mà 
bà cụ gửi cái vía của mình vì nghe nói khi xưa mình 
hay đau ốm hoài, khó nuôi, ở đường Nguyễn Công 
Trứ, hái lộc, cúng dường xong thì thăm mấy người 
bà con vai vế cậu mợ của bà cụ như ông bà Võ 
Quang Tiềm, Nguyễn Văn Phúng, Nguyễn Văn 
Đàng. Mình không thích mấy người bà con này 
nhiều lắm vì họ giàu nhưng lại chúa trùm sò, lì xì 
rất hạn chế nên không muốn đi nhưng ông bà cụ 
bảo phải đi. Nói tới giờ hoàng đạo làm mình nhớ có 
lần, tên thầy bói nào mách nên ông bà cụ kêu xe 
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Lam đi, thay vì chạy lên hướng Số 4 từ Hai bà 
Trưng, ông bà cụ kêu ông tài xế chạy về hướng Cẩm 
Đô rồi rẽ sang Phan Đinh Phùng chạy về Mả Thánh 
tốn thêm tiền là thấy tiền ra trước cái đã.  

Có năm ông bà cụ lấy xe đò xuống Blao chúc Tết 
ông Ngoại của mình thì bà ngoại ghẻ la lối đuổi ra 
không cho vào. Mình thấy ông cụ cứ thúc bà cụ đi 
về còn bà cụ thì khóc như mưa bấc. Dạo đó còn 
nhỏ nên chả hiểu mô tê chi cả, sau này lớn lên thì 
mới biết là ông ngoại đi kháng chiến, dinh tê qua 
Lào rồi định cư ở Blao, trồng trà, khá giả nhưng 
không có con với bà sau này. Bà này thì sợ bà cụ 
mình về chia gia tài do đó, tìm cách không cho ông 
ngoại gặp bà cụ mình. Sau này bà ngoại ghẻ đánh 
bài, cầm bán hết gia tài của ông ngoại. Sau 75 thì 
ông ngoại mất tích, con cháu không biết tin tức nên 
không biết ngày giỗ.  

Mồng 2 thì mình theo bà cụ đi đổ xăm hường hay 
chơi bài tới ở ngoài phố tại nhà bà con hay ở nhà dì 
Tân, kêu Mệ ngoại mình bằng dì ruột ở đường Hai 
Bà Trưng. Hồi đó mình biết chơi bài tới, đi chợ, ù 
tùm lum tá lả nay quên hết. Người Huế có cái trò đổ 
Xăm Hường, dùng 6 hột xí ngầu, đổ vào cái tô bằng 
sành to, nghe mấy hột xí ngầu kêu leng keng rất đã 
tai, ai đi ngoài đường cũng phải nghe. Hình như đàn 
bà thích chơi trò này vì không đấu trí như sập xám 
chướng, xì dách chỉ may rủi. Lâu quá mình không 
nhớ cách chơi, chỉ nhớ là đổ mà có con số 4 thì 
được 1 hường thì lấy một thẻ nhỏ, rồi nhị hường, 

tam hường nếu có 3 hột xí ngầu có số 4 rồi Trạng 
em, Trạng anh thêm trò giật Trạng khá vui, có mấy 
cái thẻ bằng ngà viết chữ Tàu màu đỏ chả hiểu gì 
cả.  

Sau 3 ngày Tết thì tiền lì xì cũng hết vì ăn hàng, 
mua vé xi nê hay đánh bài xì lác nên mới bắt đầu 
thấy bánh tét, bánh chưng là ngon, nhất là chiên. 
Có cái đám người nam hay ăn bánh tét với đường, 
hơi lạ lạ nên mình có thử, không thấy ngon. Quần 
áo mới thì cố gắng giữ gìn trong ngày đầu năm sau 
đó thì cũng quên, nhiều khi đập lộn với tụi trong 
xóm làm dơ hay rách cả áo quần.  

Sau này thì thích nhất là canh nấu bánh tét của nhà 
ông Tước và ông Hoà, hàng xóm. Tối ngồi quanh 
hai cái nồi của hai nhà, nghe mấy người lớn tuổi kể 
chuyện ma khiến mình hơi ớn ớn, tối về trước khi 
đi ngủ phải thắp hương ở bàn thờ mệt nghỉ. Dạo có 
Mệ ngoại ở với gia đình mình thì có vụ đánh bài tới 
với mấy quân bài như Nọc đượng, Gà, Ầm. Mình có 
xem người ta chơi bài chòi trên số 4, toàn là dân gốc 
Huế nhưng không hiểu gì cả. Hy vọng có ngày sẽ về 
Huế để xem người ta chơi môn này lại. Hôm trước 
ăn Tết ở bên vợ, mình thấy mấy đứa cháu chơi cái 
gì mà mỗi đứa cầm cái điện thoại cầm tay rồi la hét 
om xòm. Chắc là bài tới năm 2015.  

Mình nhớ Tết Mậu Thân thì không hiểu vì sao 
pháo năm đó rẻ nên thiên hạ mua nhiều. Ngay ông 
cụ mình chơi 2 bánh pháo dài 2 mét, năm đó vui 
không thể tả nhưng sau đó thì mình chứng kiến 
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cảnh chết chóc, sự tàn phá của chiến tranh. Tết 
năm đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mình. Mình 
bắt đầu nghĩ đâu đâu, mất đi tuổi hồn nhiên của 
một thời. Nhiều người hỏi mình tại sao nhớ nhiều 
chuyện ngày xưa trong khi họ thì chả nhớ. Mình chỉ 

biết trả lời nhiều khi, quên là một cái may mắn của 
đời người vì nhớ chỉ làm mình thập thò về quá khứ 
thay vì hướng về tương lai.  

2/27/15 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Trò Chơi Thời Đi Học 
Mình nhớ lần đầu tiên đi học, bà cụ mua cho cái 
hộp bằng gỗ, hình như tây gọi là plumier, có cái nắp 
kéo ra để đựng các dụng cụ như cây viết mực, hít hà 
cái mùi thơm của cục tẩy mới, mầu hồng, cây viết 
chì, cái kéo với đầu tròn để tránh tai nạn, đồ gọt 
viết chì thêm chai mực tím bằng ve chai.  

Trong các dụng cụ đi học, có lẽ cây viết mực là 
mình thích nhất, không phải để viết mà để chơi 
phóng xuống đất. Tuần tự để cái đầu viết trên mấy 
đốt ngón tay rồi ngón trỏ giữ cái đuôi của cây viết, 
quay 90 độ thì cây bút lộn vòng cắm xuống đất. Nếu 
cây viết không cắm xuống thì tới phiên mấy đứa bạn 
khác đi, còn nếu cắm xuống thì cứ tiếp tục đi hết 10 
ngón tay, rồi đến cùi chõ, vai, đầu, đầu gối, chân, 
phải đứng rồi dang một chân để làm. Mấy ngón tay 
của mình dạo đó bị dính mực thêm chảy máu vì đầu 
ngòi viết khá nhọn.  

Cây viết mực gồm hai phần; cái cán bằng nhựa, 
sang thì mua cán bằng gỗ, tròn ở cái đầu, có cái khe 
làm bằng nhôm, hình tròn để cắm cái ngòi bút, cán 
có đủ màu xanh đỏ tím vàng. Ngòi bút có loại bầu 
và loại nhọn, thường thường mua một hộp để dành 
xài trong năm thêm nhà anh em đông và hủ mực 
tím có cái nắp. Ở trường thì trên mặt bàn có cái lỗ, 
để lọ mực tím, mỗi ngày ông planton đem cái bình 

và cái phểu vào lớp, chế mực thêm vào. Ông cụ có 
một đồng nghiệp, viết chữ rất đẹp nên mọi người 
trong sở, đem cuốn tập mới, nhờ ông ta viết chữ 
mẫu để cho con họ đồ hay tập viết theo. Mỗi tuần, 
ông cụ đem về một tập mới để mình đồ theo, tập 
viết chữ đẹp. Viết bằng mực nên phải có giấy thấm, 
màu hồng nhưng thường thường thì không có nên 
hay dùng cục phấn, lăn qua lăn lại. Khi thi, nhiều 
đứa quay bài bằng cách ghi bài trên giấy thấm.  

Mình nhớ có lần, cô Cúc, hàng xóm, con của ông 
Khoa làm ty Kiến Thiết, qua nhà mình chơi. Thấy 
mình đang làm bài tập, nên cô khám cái cartable của 
mình. Bỗng cô Cúc rú lên rồi té nhào xuống đất. 
Cái cartable của mình có hai ngăn; ngăn lớn có hai 
túi để ngăn sách và vở, còn ngăn đầu thì mình 
không nhớ bỏ cái gì trong đó vì không bao giờ đụng 
tới. Khi cô Cúc hàng xóm mở ra thì thấy hai ba 
chuột con, đỏ hỏm, không biết chui vào trong đó 
lúc nào.  

Dạo đó, chiều chiều mình hay chơi banh tù với đám 
con nít hàng xóm. Chia hai phe trai gái đồng đều, ai 
bị quăn trái banh trúng người mà không chụp được 
thì bị bắt làm tù binh, đứng sau đám cai ngục bên 
phe kia. Mình nhiều phen thấy đối tượng bị làm tù 
binh, nên phải cứu bồ, quăn banh thật mạnh để bọn 
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cai ngục, né tránh để đối tượng, lượm banh rồi quăn 
banh để được thả tù binh. Ngoài ra còn chơi banh 
đũa, có trái banh tennis với 10 cái đũa. Chơi cái này 
phải quét, đập, gõ, chẻ đũa từ một cho đến cả bó 
đũa. Chơi cái này thì mình lúc nào cũng thua đám 
con gái. Hình như còn dùng sỏi để chơi nếu không 
có đũa, cũng dùng trái banh tennis, thảy lên, trong 
khi trái banh rớt xuống rồi nãy lên thì mình phải 
quơ tay, chụp một viên sỏi, rồi chụp trái banh. Rồi 
thảy sỏi và trái banh lên cao để sỏi rớt trên mu bàn 
tay, rồi hất lên để chụp hết đống sỏi vừa thảy lên. 
Cứ tiếp tục cho hết sỏi rồi đến chụp 2 viên, rồi 3, 4, 
5.. viên.  

Mình cũng hay chơi nhảy cò cò với con gái. Vẽ mấy 
cái ô, rồi dùng mảnh chén bể để làm chàm vì lúc 
quăn xuống thì các cạnh của mảnh sứ bấu vào đất, 
không lăn ra khỏi cái ô. Bắt đầu là đánh tù tì xem 
đứa nào đi trước rồi thảy cái chàm vào ô đầu tiên, 
rồi bỏ ô đó và nhảy một chân vào ô kế tiếp, khi nào 
đến hai ô nằm cạnh nhau thì nhảy hai chân vào hai 
ô, rồi tiếp tục nhảy một chân đến ô cuối cùng thì 
nhảy xoay người lại, rồi đi ngược lại. Khi về tới ô, có 
cái chàm của mình thì dùng cái chân đang nhảy cò 
cò, sủn ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục tới ô thứ 2 vv. 
Khi đi hết các ô thì cất nhà. Đứng xoay lưng lại với 
mấy cái cái ô, rồi quăn cái chàm của mình qua khỏi 
đầu. Chàm không lọt vào mấy ô thì phải đợi đến 
phiên sau, còn nếu chàm mình lọt vào ô nào thì ô 
đó là nhà của mình, mấy người khác, khi đến phiên 

họ đi thì không được nhảy vào nhà mình, nên phải 
nhảy qua ô nhà của mình. Còn muốn nhảy vào thì 
phải đóng lộ phí hay cái gì đó.  

Ngoài ra còn chơi nhảy dây với đám con gái. Trò 
này thì có loại nhảy cá nhân, và nhảy chung; hai 
người ở hai đầu, quay vòng cái dây rồi cả bọn thay 
phiên nhau nhảy vào theo nhịp để nhảy khi sợi dây 
làm bằng dây thung, nối với nhau như cái móc của 
dây xít. Nhiều khi phải cắt dây bìm bịp để làm dây 
để nhảy. Dạo đó làm gì có giây thừng để chơi. Trong 
giờ ra chơi, hình như đám con gái hay chơi môn này 
trong khi con trai thì chơi bắn bi. Đi học, thằng nào 
cũng có một túi bi, vừa đi vừa nghe rột roạt, tiếng 
mấy viên bi va chạm trong túi, nghe rất phê, mặt 
vênh lên như đại gia. Nhiều khi gặp giờ linh, đang 
ngồi trong lớp thì mấy viên bi rớt xuống, kêu lạch 
cạch, lăn trên sàn lớp thì bị đuổi ra ngoài lớp đứng. 
Thường thường thì vài phút sau, ông proviseur mò 
mò đến béo tai.  

Chơi với con gái thì cũng vui nhưng mấy trò chơi 
không hứng thú, ăn thua bằng chơi bắn bi, đánh 
tổng, tạt lon, với con trai. Bắn bi thì kẻ một cái ô 
hình vuông, chia thêm nhiều ô thành 4, 8 ô nhỏ, 
tuỳ theo số người chơi, rồi mỗi người chơi đặt một 
hay hai viên bi theo cạnh của hình vẽ. Đối diện cái 
ô bi thì có một lằn mức. Cả đám chơi bi đứng gần 
cái ô bi thảy hòn bi “cái” về phía làn mức, bi ai gần 
nhất thì được ưu tiên đi trước. Lúc đi thì ngồi phía 
sau làn mức, đặt ngón cái ngay làn mức rồi rơ bi, 
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bằng cách bún bi hay bắn bi được xếp trong cái ô. Bi 
cái trúng hòn bi nào văng ra khỏi ô thì thuộc về 
mình. Lỡ bi cái mình nằm kẹt trong ô thì coi như 
chết, hết được chơi ván đó, phải nhả lại mấy viên bi 
vừa bắn ra. Mấy tên chơi giỏi, thường bắn chẻ; bắn 
một bên của viên bi được đặt trong ô, để khi bắn 
viên bi bay ra khỏi ô, còn viên bi cái, tẻ ra ngoài ô. 
Có tên bắn bi để bi cái trúng hòn bi trong ô rồi dựt 
thụt lùi ra khỏi ô. Chơi bi này có tính cách ăn thua 
như đánh bạc nên khi thua hết bi thì hay mua bi 
của những tên ăn để tiếp tục chơi tiếp. Đa số những 
tên bắn bi hay thì khi lớn lên lại ghiền đánh bi da.  

Có trò chơi bi lỗ; đào một hay hai cái lỗ cách nhau 
mấy thước, đặt lỗ 1 và lỗ 2. Khi bắt đầu thì đứng ở 
lỗ 1, thảy bi của mình cho gần lỗ 2. Bi cái của ai gần 
nhất thì được đi trước, nhắm sao bắn cho hòn bi cái 
của mình vào cái lỗ. Những đứa khác bắn vào 
không lọt vô như chơi golf thì người chơi bắn bi đã 
lọt vào lỗ, có quyền đo thêm một gang tay từ cái lỗ 
rồi bắn bi của đối phương văng ra xa. Chơi cái này 
thì cuối cùng bi mình bị mẻ hết. Còn nhiều cách 
chơi bắn bi nữa nhưng không nhớ hết.  

Có trò chơi nắp ken. Trò này cũng tương tự bắn bi 
nhưng phải chơi trên nền xi măng. Khi uống nước 
cam BGI con cọp, hay nước xá xị, bia 33 thì con nít 
đều dành, cất cái nắp ken, dùng để đậy cái chai. 
Hình như nắp ken của bia 33 là có giá nhất. Khi 
chơi nắp ken thì vẽ cái ô rồi đậu nắp ken trên đó. 
Người chơi thì có cái nắp ken cái, thường được nhỏ 

xáp đèn cầy vào cho đầy, cho có trọng lượng, để khi 
bắn thì sẽ bắn bay các nắp ken. Bắn nắp ken khác 
với bắn bi. Thay vì để tay đứng như bắn bi thì phải 
để tay nghiên để bắn nắp ken, xoay vòng vòng đến ô 
đặt nắp ken. Cái trò này thường chơi trên sân xi 
măng, nhà ông Tước. Ngoài ra còn có trò, đập cái 
nắp ken cho dẹp để bắn, rất khó vì dẹp. Hoặc đục 
cái lỗ ở giữa cái nắp ken dẹp rồi xỏ dây len qua, làm 
vòng tròn. Dùng hai ngón trỏ, run run, dật dật, cho 
cái nắp ken quay vòng để cắt chỉ của đối phương, 
rồi cười khoái trá.  

Chơi tạt lon thì thường con trai và con gái chơi 
chung. Lấy cục phấn, bẻ cái ô rồi đặt cái lon sữa bò 
không, ở trong ô vuông. Cách đó vài thước thì vẽ 
một làn mức, rồi lần lược mỗi người đứng gần ô lon, 
ném chiếc dép của mình cho tới gần làn mức. Ai 
thảy dép gần làn mức nhất thì đi trước, còn ai có 
dép xa nhất thì giữ lon. Tuần tự, mỗi người tạt lon, 
theo thứ tự, nếu không trúng thì đứng xớ rớ cạnh 
chiếc dép của mình, đợi người nào tạt trúng lon thì 
chụp dép chạy về mức trong khi người canh lon, 
phải chạy đi lượm cái lon bị văng ra xa, đem lại đặt 
trong ô, rồi chạy theo ai cầm dép chạy để đập vào 
người họ thì sẽ được chơi tiếp trong khi người bị 
đập trúng, phải canh lon. Thường thường, khi thấy 
cô hàng xóm mà mình thích, canh lon thì mình hay 
giả bộ chạy chậm để cô nàng đánh vào người khiến 
tê dại, để xin làm thằng canh lon. Từ bé đã bắt đầu 
ngu vì gái.  
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Có trò đánh khăng hay đánh tổng thì phải. Có hai 
cây; một ngắn (cây con) khoảng 1/3 của cây kia còn 
gọi là cây mẹ. Có thể chơi nhiều cách; cầm cây mẹ 
rồi đánh văng cây con lên rồi tiếp tục đến khi nào 
cây con chạm đất hay đào một cái lỗ, có độ nghiêng 
45 độ, rồi đặt cái cây con lên, để lòi một phần của 
cây, hổng mặt đất. Dùng cây mẹ, gỏ cây con cho 
quay vòng lên trời rồi dùng cây mẹ đánh cây con 
văng ra xa trong khi mấy tên chơi chung tìm cách 
chụp cây con lại. Nếu chụp được thì mình thua còn 
không thì dùng cái cây mẹ, để đo chiều dài từ chỗ 
cây con rớt xuống đến cái lỗ. Ai đánh văng cái cây 
con xa nhất thì thắng. Trò này khá nguy hiểm vì 
lạng quạng, cây con trúng vào mặt hay bay vô cửa 
kiếng nhà bên cạnh.  

Dạo ấy con nít rất thích mấy bộ truyện hình hoạt 
hoạ. Mỗi bộ là một câu chuyện như cao bồi bắn mọi 
da đỏ, Batman, Spiderman, được kể bằng hình, in 
trên một tấm giấy hơi cứng, được chia đâu 20-24 
tấm ảnh. Mình thường qua đường Phan Đình 
Phùng, cạnh rạp Ngọc Hiệp, có cái quán bán mấy 
tấm hình mới, nhiều truyện mới, mua về đọc, rồi cắt 
ra từng tấm ảnh để chơi dích hình. Thường thường 
chỉ có hai người chơi, có khi cá cặp đến 4 người 
chơi, đặt 5 hay 20 tấm hình hay nhiều hơn khi máu 
đỏ đen nổi lên. Thường mình dùng cạnh tấm hình 
mới để dích hay kiếm cái dây kẽm dẹp, có chiều 
ngang độ 1 cm, thuờng dùng để cuốn quanh các 
thùng đồ Mỹ, cắt ra độ 7-10 cm, mài dũa cho mõng 

như con dao để dích, thường được gọi cái xuổng. 
Cách chơi là từ trong đống hình cả đám vừa đặt 
vào, người đi trước sau khi đánh tù tì, làm sao dích 
một tấm úp trên một tấm lật ngữa thì ăn. Có thể 
dùng cái xuổng để xúc ra xa, hai tấm hình nằm úp 
hay hai tấm hình nằm chồng lên nhau hoặc hơi hé 
ra một tí thì dích làm sao cho tấm ở trên lật ngửa để 
tấm ở dưới rớt lên tấm kia thì ăn. Mình nhớ chú Kỳ, 
hàng xóm, trước đi du học bên Tây, có cho mình 
mấy cuốn truyện Spirou, mình đem nướng hết vào 
sòng dích hình nên sau này lớn lên rất sợ đánh bài.  

Mùa hè thì chơi đá dế. Mình hay lên Mả thánh để 
bắt dế vì nghe nói dế ở đó linh. Dế có hai loại chính 
là dế than, màu đen tuyền và dế lửa, màu hơi đỏ đỏ 
vàng vàng. Lấy que hương tàn, nhổ sợi tóc, gấp đôi, 
lấy dầu hắc vê vê sợi tóc vào đầu que hương để 
ngoáy dế cho nó hăng để đá. Hoặc nhổ sợi tóc, cột 
vào đầu con dế rồi thổi cho nó quay, sung lên thì nó 
đá kinh hoàng. Thường hai bên cho dế mình vào cái 
hộp nhỏ sau khi quay hoặc thổi dế bằng cái que 
hương. Hai con hả càn ra cắn nhau rồi dùng hai cái 
chân húc đối thủ. Con nào thua thì ê càn bỏ chạy, 
còn con nào thắng thì đứng gáy với hai cái cánh run 
run. Mình hay lấy hộp diêm để nuôi dế, bỏ vài lá cỏ 
và cơm. Lâu lâu, mở hộp dế ra thì thấy kiến ăn mất 
cái chân, cái đầu dế.  

Tết thì làm súng bắn pháo. Lấy miếng gỗ dài độ 30 
phân hay cái thước đo 4 màu, xanh vàng đỏ trắng 
như bài tứ sắc. Lấy cái kẹp để phơi đồ, cột dây 
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thung vào cái thước gỗ. Đầu miếng gỗ hay cây 
thước, buột sợi cao su. Lấy viên pháo, kẹp cái tim 
pháo vào cái kẹp, lấy sợi cao su buột ở đầu thước 
hay gỗ, kéo căn ra, móc vào viên pháo. Khi bắn thì 
dùng cây hương đốt lửa, châm vào cái tim pháo, bị 
cháy đứt thì sợi cao su được kéo căng sẽ bắn viên 
pháo về phía trước, có ngòi đang cháy đến đối 
phương rồi nổ.  

Xóm Địa Dư, có gia đình ông Ba Lào, thầu đóng 
thùng gỗ, dùng để bỏ trái cây hay rau cải để bán cho 
quân đội Mỹ. Mấy thanh gỗ có chiều dài tiêu chuẩn 
5cm, dài 50 cm. Mình lấy gỗ để làm súng gỗ, bắn 
nghe lốp bốp. Dùng 2 thanh gỗ bằng nhau, 2 miếng 
nhỏ hơn, đóng đinh, kẹp ở giữa. Một để làm nòng 
súng, có thể đẽo gọt tuỳ ý, còn miếng thứ 2 dùng 
làm bán súng. Ở giữa thì đóng một miếng gỗ, thẳng 
góc nhưng có thể lung lay được, để làm cái cần bắn 
súng. Đầu miếng gỗ thì cưa hai góc nhọn. Trên hai 
cái góc nhọn thì cột bằng cao su hai miếng gỗ nhỏ, 
dùng hai cây đinh để giúp xoay lên xoay xuống. 

Muốn bắn thì cầm cái cần, đẫy tới đãy lui, sẽ bẫy hai 
miếng gỗ nhỏ, ở hai bên, được bật lên bật xuống gây 
tiếng động như súng liên thanh. Trong nhà hay 
ngoài sân thì cha mẹ thay phiên đóng thùng gỗ nghe 
lóc cóc, còn đám con nít thì bán súng nghe lạch 
cạch.  

Ngày nay, con mình có Xbox, cắm vào tivi, âm 
thanh nổi, chơi game điện tử rất phê nên nhiều khi 
nghĩ lại quãng đời của thời sống tại Đà Lạt, không 
tiền mua đồ chơi nên phải tự chế mấy trò chơi với 
đám bạn. Con mình vào mấy chỗ chơi trò bắn súng, 
có đạn là mấy trái banh đựng sơn. Bận đồ như lính, 
chạy trốn như mình ngày xưa nhưng khi bắn thì nó 
có súng bắn đạn sơn, trúng đối phương khiến sơn 
bắn đầy áo quần trong khi mình ngày xưa, khi chơi 
với đám bạn chỉ biết ẻn ẻn ẻn ẻn theo tiếng súng 
trong các phim cao bồi. Thế giới của mình quá đơn 
sơ so với thế giới của chúng ngày nay với công nghệ 
thông tin.  

6/27/14 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Trung Thu Và Tựu Trường 
Mỗi năm, đến mùa tựu trường thì mình lại nhớ đến 
bài “Tôi Đi Học” của ông Thanh Tịnh. Bài này dài 
nhưng mình chỉ nhớ đoạn trong cuốn Giáo Khoa  

 “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và 
gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con 
đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen 
đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ, 
cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng 
tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”   

Ông thần CNA cũng thuộc bài này vì khi sang thăm 
hắn ở San Diego. Trên xe đi lên Los Angeles, hắn 
có đọc lại bài này. Mỗi sáng đi bộ với vợ trong xóm, 
thì mình cũng hay lẩm bẩm bài này. Vợ nắm tay dắt 
qua đường như ngày xưa đi với mẹ. Nhỏ có Mẹ, lớn 
có Vợ.  

Nói đến buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh thì 
mình không bao giờ quên những sáng của mùa tựu 
trường, chạy xe đi học, chạy dọc đường Trần Quốc 
Tuấn, từ Cầu Ông Đạo, nhìn thấy sương mai trong 
ánh sáng bình minh của mặt trời, mờ mờ sau nhà 
hàng Thủy Tạ. Sau này đi học ở Paris vào những 
buổi sáng mùa thu, đi xe métro, xuống trạm Louvre, 
đi băng qua cái viện bảo tàng, Cour de Carré, mà 
không ngờ sau này mình được tham gia, thiết kế cái 
Kim Tự Tháp khi làm việc cho hãng của ông I.M. 

Pei. Từ đó, đi qua Passerelle Des Arts, đối diện viện 
Hàn Lâm của Pháp. Mình hay dừng lại trên cầu để 
ngắm những tia nắng của ban mai, hiện sau nhà thờ 
Đức Bà, phía sau cầu Mới (Pont Neuf), nhớ Đà Lạt, 
miệng khẽ hát “Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại.”  
Thời sinh viên, mình hay ra đây ngồi vẽ phong cảnh 
này. Hôm trước, xem hình thấy thanh niên thiếu nữ 
yêu nhau đem ổ khoá ra móc ở đây làm mất vẻ đẹp 
của không gian như khi xưa những tên dùng sơn 
của hãng Bạch Tuyết, vẽ tên mình và người con gái 
mình yêu trên những tảng đá ở thác Cam Ly.  

Những tia nắng ban mai trên Hồ Xuân Hương như 
bức tranh về phong cảnh rất đẹp khiến mình không 
bao giờ quên. Sau này xem những bức tranh của 
Claude Monet thì mới hiểu và cảm nhận được cái 
đẹp của dạo ấy. Phía sau Thủy Tạ là cái nóc chuông 
của trường Yersin, thường thường vào giờ đó thì 
mặt trời cũng đang lơ lửng, mờ mờ phía sau nóc 
chuông. Lần đầu về thăm Đà Lạt, mình ngủ tại 
khách sạn Palace. Buối sáng, mở cửa sổ, từ balcon 
nhìn xuống Thuỷ Tạ và hồ rất đẹp nhưng vì mùa 
hè, mưa gió, không đẹp như khi vào thu.  

Mình thích ngày đi học lại vì Tết Trung thu sắp 
đến. Đi học về, la cà ra phố, đi ngang qua các tiệm 
bánh, trưng bày mấy cái bánh Trung Thu, hình 
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vuông. Bánh nướng có, bánh dẻo có. Cứ thòm 
thèm, ngày nào cũng đi qua đi lại, nhìn qua cửa 
kính, ước mơ ngoạm được cái bánh trung thu. Ngày 
nay, mua về cúng Phật rồi cho mấy đứa con ăn thì 
chúng nhăn mặt không ăn.  

Nếu mình không lầm thì hàng năm, bà cụ mua hai 
cái bánh trung thu: Một cái bánh nướng, và một cái 
bánh dẻo để cúng Phật. Ngày nào, mấy anh em 
cũng nhìn lên bàn thờ xem hai cái bánh còn hay 
không, lâu lâu bắt cái ghế leo lên, dí cái lỗ mũi gần 
hai cái bánh để hít hà, miệng nam mô lạy Phật cho 
mau đến rằm.  

Ngoài bánh Trung Thu thì có bánh con heo nướng. 
Nếu mình không lầm thì trong con heo không có 
nhân nhiệt gì cả hoặc nếu có thì nhân đậu xanh. 
Mấy cái bánh hình con heo to đâu khoảng 7-10 cm, 
như con heo quay, cháy cháy, có gắng hai hột đậu 
đen làm hai con mắt rồi mấy chú Ba Tàu vẽ phẩm 
đỏ chi đó.  

Mình hay chơi đánh đáo bằng bạc cắc với tụi trong 
xóm. Chơi bắn bi, tạt lon, thì mình không giỏi 
nhưng chơi đánh đáo có bạc cắc thì mình ăn nhiều 
hơn thua. Cả đám đặt ra một đồng bạc cắc, rồi xem 
đứa nào đi trước. Cầm một cọc bạc cắc, thảy vào cái 
lỗ. Không hiểu tại sao, khi mình thảy, thường 
thường là hai ba đồng lọt vô lỗ là thấy ăn rồi thêm 
chọi, bún, mổ vv. Mỗi lần ăn tiền tụi trong xóm là 
chạy sang rạp Ngọc Hiệp, khúc tiệm ông thầy mằng, 
có tiệm bán bánh Trung Thu, mua một hai con heo 

nướng đem về chia cho mấy đứa em. Chỉ có bột 
không mà ăn sao thấy ngon nức nở.  

Ngoài mấy cái bánh Trung Thu ra, mình còn lượn 
vòng vòng đường Minh Mạng, cạnh tiệm bán sửa 
radio, ti vi Công Đồng; có tiệm bánh, treo thêm các 
lồng đèn; có khung làm bằng tre vọt, dán giấy bóng. 
Thường thường là đèn ông sao, đèn hình con gà, 
con cá. Không tiền thì mua mấy lồng đèn giấy xếp. 
Có lần thằng Dư, hàng xóm, học trường Trần Hưng 
Đạo, ai chỉ nó làm đèn Kéo Quân nhưng chả thấy 
quay gì cả. Có lần ông cụ mình làm cái đèn Cù 
nhưng nặng quá không khiêng đi khoe được.  

Ngoài các lồng đèn, tiệm này còn bán mấy cái xe 
lon đẩy, có hình bướm mà sau này lớn lên học trung 
học, mình có làm để chơi hay cho mấy đứa em. Lấy 
cuộn chỉ đã xài hết chỉ, lấy cái ruột bằng gỗ. Dùng 
sợ dây kẽm xỏ qua lỗ cuộn chỉ mà người ta dùng để 
cắm vào cây sắt nhỏ nơi đầu máy may, để lúc đạp 
máy may thì sợi chỉ sẽ kéo cuộn chỉ quay vòng vòng, 
nhả chỉ ra.  

Mình lấy cái lon sữa bò dùng hết, đục hai cái lỗ hai 
đầu để xỏ dây kẽm từ cuộn chỉ. Lấy cái cây tre nhỏ 
gắn vào cuộn chỉ để đẩy cho xe chạy. Xếp sợi dây 
kẽm theo cấu trúc để khi mình đẩy cái xe thì mỗi 
vòng sẽ bật lên bật xuống để đánh vào lon sữa bò, 
gây tiếng vang keng keng. Tối Trung Thu, đi rước 
đèn thì cắm cái nến nhỏ trong lon sữa bò, đục vài lỗ 
bằng đinh thì ánh sáng từ các lỗ đinh tỏa ra khá đẹp 
trong đêm tối.  
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Mùa này họ hay bán con gà nung bằng đất sét, có 
miếng giấy cứng ở giữa để khi thổi hay dập đập nghe 
tiếng ueo ueo hay con rối hình gà trống hoặc mấy 
cái vụ.  

Rằm Trung Thu thì trong xóm mình chả làm gì cả 
nhưng xóm Địa Dư thì tổ chức rước đèn khá vui. 
Xóm này có hai mạng học Yersin: Phạm Ngọc Liên 
và Lâm Tài Phát. Đám con ông Lào, nhà ở cuối cư 
xá, hay làm ông Địa, con Lân rồi đánh trống Tùng 
Tùng. Đi một vòng từ xóm Địa Dư đến cư xá Công 
Chánh rồi đi lại. Đám con nít đi theo phía sau, rước 
đèn, mỗi đứa xách theo đèn ông sao, con gà, cá 
chép. sung sướng hát nhép nhép “đèn ông sao với 
đèn cá chép, em rước đèn này đến cung trăng. Tết 
trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp 
phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em 
múa ca dưới ánh trăng rằm.”  Có năm, không hiểu 
sao thiên hạ đua nhau ra Hồ Xuân Hương, thả lồng 
đèn hoa sen làm bằng giấy, có hình hoa sen, có gắn 
đèn cầy ở trong. Các nhà ở đường Hai Bà Trưng 
cũng rủ nhau thả đèn ở suối giữa đường Hai Bà 
Trưng và Phan Đình Phùng. Nhìn những hoa sen 
làm bằng giấy với ngọn nến lênh bênh trên Hồ 
khiến có cảm giác rợn rợn như cô hồn ở đâu bay 
lượng trên hồ. Mình không nhớ rõ năm nào nhưng 
chắc chắn là năm có trò “Trừ Ma quỷ”.Nghe đồn, 
đêm đêm quỷ đi vòng vòng, Thiên hạ sợ ma quỷ vào 
nhà bắt con cháu nên lấy sơn hay vôi quẹt chữ Phạn 
hay cái Thánh Giá trước nhà. Mình chỉ nhớmột 

sáng, mởcửa ra đường thì thấy ai vẽbằng vôi 
chữPhạn ngay cửa nhà mình. Tương tự một lần, mở 
cửa nhà thấy ai treo trên cây Mimosa trước cửa nhà 
một hình nộm, đề chữ đã đão HCM. Sau này lớn 
lên mới hiểu là chiến dịch bài trừ, chống quân đội 
Mỹ tham gia chiến tranh VN, “ma quỷ” nói lái lại là 
“Mỹ qua”. 

Đi rước đèn xong, về nhà là đến giây phút mà mấy 
anh em chờ đợi lâu nay. Bà cụ đang cúng còn mình 
và mấy đứa em thì cứ thổi phù phù cho hương sớm 
tàn. Gọi bà cụ, nói hương tàn rồi nhưng bà cụ nói 
chưa tàn, đợi thánh thần về hưởng bánh cái đã. 
Mình thì cứ lâm râm, khấn gọi thánh thần ăn cho 
mau mau.  

Lạy ba vái xong là xem bà cụ thỉnh bánh xuống. Bà 
cụ chia bánh làm hai, một phần để dành cho ngày 
mai. Bà cụ chia phần còn lại, ra làm bốn cho 4 anh 
em. Sau khi ăn phần mình xong thì cứ thò tay, lấy 
ngón tay chấm chấm mấy miếng bánh vụn nát rồi 
quẹt quẹt. Cái khổ là bà cụ mình cứ ba năm sinh hai 
đứa con nên những năm sau thì thay vì chia 4 phần 
lại chia làm 5,6,7,8,9. Nên phần bánh càng ngày 
càng nhỏlại theo năm tháng.  

Mình nghe cô em kể trong thời Bao Cấp, một hôm 
bà cụ mua được trái soài tượng, đem về bồi dưỡng 
cho cả nhà. 8 đứa em ngồi xung quanh bà cụ. Bà cụ 
gọt cái võ trước, mấy chị em chia nhau chấm nước 
mắm ăn. Từ từ, bà cụ cắt từng miếng rồi chia đồng 
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đều, cuối cùng là cái hột soài, mấy chị em truyền 
nhau để mút đúng một cái.  

Một lần khác, đi chợ về, bà cụ có con mắt rất gian, 
ra hiệu cả nhà im lặng, kêu mấy đứa con đóng cửa 
sổ lại. Một đứa rình ở cửa sổ nếu người hàng xóm 
nào đi ngang hay rình mò chi thì cho biết. Bà cụ lấy 
một cái gói giấy báo, mở ra thì có nửa con gà luộc. 
Mỗi đứa em được chia cho một miếng thịt gà, sau 
đó thay phiên mút mút trong im lặng mấy cái xương 
gà rồi lấy cái cối để giả cho nát rồi đem ra sau vườn 
chôn khắp nơi. Nghe nói dạo đó, nhân dân ăn khoai 
mì và bo bo, ăn thịt rất hiếm, hàng xóm mà biết 
được sẽ tố cáo.  

Mình thích nhất là bánh nướng. Mấy chú Ba ấn dấu 
đỏ trên bánh. Khi bà cụ cắt bánh ra thì thấy mè đen 
trộn với bí xay nhỏ rồi cái tròng đỏ của hột vịt, 
nhân trộn với đậu phụng, thịt hằm bà lằng. Bánh 
dẻo thì màu trắng, chắc luộc. Không biết họ bỏ cái 
gì trong nhưng cứ thấy thơm thơm mùi mứt bí. 
Ngày nay coi hình ảnh họ làm bánh ở VN và bên 
Tàu thì hết dám mua, chỉ mua ở tiệm làm ở Bolsa, 
còn bánh nhập cảng từ TQ thì không dám.  

Có năm, mình thấy có ông nào vác hai hộp bánh 
trung thu đến nhà, tìm gặp ông cụ. Mấy anh em 
mình thập thò sau cánh cửa, lâu lâu liếc vô phòng 
khách, nhìn hai hộp bánh, lâu lâu nuốt nước miếng 
cái ực. Cuối cùng khách đi về, đưa cho ông cụ hai 
hộp bánh nhưng ông cụ không nhận, nhất quyết từ 
chối khiến mấy anh em, cõi lòng tan nát, bao nhiêu 
giấc mơ được ăn cái bánh nướng tan theo mây khói. 
Sau này lớn lên, mới hiểu ông Cụ không muốn bán 
rẻ lương tâm mình bằng hai hộp bánh dù đàn con 
đang thèm thuồng. Nghe kể, người ta nhờ người 
làm bánh bỏ vàng ở trong, gia chủ nhận quà bánh, 
khi ăn sẽ thấy mấy lượng vàng.  

Ngày nay, hàng năm mình mua một hộp bánh 
Trung Thu để cúng rằm, theo phong tục. Sau đó hai 
vợ chồng mất mấy ngày mới tiếp thu, bồi dưỡng hết 
hộp bánh còn mấy đứa con thì chê không ăn. Hồi 
chúng còn nhỏ mình hay đem ra phố Bolsa, nơi 
cộng đồng tổ chức Trung Thu, phát quà cho thiếu 
nhi. Cõng thằng con trên vai, tùng xình tùng xình 
theo điệu lân múa. Thằng con vui lắm nhưng lớn 
lên thì nó chả màng đến Trung Thu. Chơi game 
điện tử thú hơn là chạy theo con lân.   
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Tuổi Thơ Và Lon Sữa 
Hôm trước, kể chuyện thả diều làm mình nhớ đến 
những lon sữa đặt và sữa bột đã theo mình từ thời 
mới sinh ra đến khi đi Tây. Những lon sữa này đã 
nuôi mình lớn lên trong chiến tranh và đã làm bạn 
với mình trong cuộc hành trình của tuổi thơ.  

Nhà mình dạo ấy có đâu 10 anh em, bà cụ cứ trung 
bình 18 tháng lại ở cữ một tháng rồi ra chợ buôn 
bán nên chỉ cho con bú vào buổi tối hay sáng sớm 
còn trong ngày mấy đứa em khóc sữa thì mấy đứa 
lớn có nhiệm vụ, pha sữa bột SMA hay Guigoz cho 
đứa bé bú, thật ra là cả hai đứa vì có khi bà cụ sinh 
năm một nên hay thấy bà cụ cho bú cả hai đứa như 
cặp sinh đôi. Cứ đứa gần lo săn sóc đứa kế, bồng bế, 
cho uống sữa, anh chị truyền em nối.  

Bà cụ kể mình thuộc loài hạp sữa SMA nên mua 
sữa này cho mình bú. Mấy đứa em sau thì cũng cho 
bú SMA và Guigoz, đứa nào hạp sữa nào thì mua 
sữa đó cho đứa đó bú. Thật ra, cả hai loại sữa này đã 
nuôi biết bao trẻ em trên thế giới đều do công ty 
Nestle, Thuỵ Sĩ sản xuất. Mình chỉ nhớ người ta 
chuộng sữa Guigoz hơn vì có cái nắp bằng nhôm, 
thong thong, cao cao, có thể dùng đựng cơm, nước 
trà hay tiêu muối đường trong bếp. Sau 75 thì càng 
được ưa chuộng hơn vì đi làm rẫy, nghĩa vụ nhất là 
trong trại tù. Nếu mình không lầm thì hộp SMA, có 

đường kính to hơn nhưng lại thấp hơn lon Guigoz, 
cái nắp bằng nhựa nên mau hư. Dạo ấy muốn mở 
hộp sữa là có cái chìa khoá, dính trên đầu nắp, có 
cái lỗ nhỏ hình chữ nhật, để đút vào miếng thiết 
dính nơi cái lon rồi xỏ vào, vặn vặn quay tròn thì 
mỡ được cái hộp tương tự mấy lon cá mòi của xứ 
Maroc.  

Mỗi sáng có ông đưa bánh mì lại nhà, ông ta lấy 
bánh mì của lò bánh mì ở Phan Đình Phùng, rồi đi 
bán ở đường Hai Bà Trưng. Mỗi ngày ông ta giao 
cho nhà mình năm ổ, loại ngày nay tiệm bánh mì 
Cali hay làm bán cho đồng hương. Mỗi đứa được 
nữa ổ, để tránh cải vả, mình cắt đôi ra cho đồng 
đều. Sau đó pha cho mỗi đứa em một ly sữa với tiêu 
chuẩn, mỗi ly 1 muỗng cà phê sửa đặt ông Thọ. Vừa 
uống nhâm nhi miếng bánh mì, sang hơn thì lâu lâu 
bà cụ mua Ovaltine, pha thêm. Thường thì mấy đứa 
em xin phần của mình, để dành khi ra chơi ăn, nên 
chúng chia nhau, rắc đường vào rồi lấy giấy báo gói 
lại cất trong cặp. Mình đến trường bụng đói teo râu, 
thằng em ăn phần của mình sau này to cao hơn 
mình gần cái đầu.  

Hồi nhỏ, lúc chưa có quân đội Mỹ qua thì hay dùng 
con dao phay để trên miệng lon sữa Bò rồi một tay 
cầm lon sữa và tay kia cầm con dao đưa lên rồi thộn 
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xuống đất, cái mũi nhọn của con dao đâm thủng 
màn thiết của lon, rồi từ từ bẻ con dao xuống cái 
cạnh lon, để khoét thành một cái lỗ. Sau đó xoay lại 
đầu bên kia đối diện của cái lỗ làm thêm một lỗ nữa 
để không khí có thể vào thì sữa mới chảy ra được. 
Sau này quân đội Mỹ sang thì có hai loại đồ khui, 
một để khui đồ hộp, không cần đến con dao phay, 
hai là cái đồ khui bia, nước ngọt. Lúc đó chỉ cần 
bấm hai lỗ của lon sữa là thoải mái con gà rô ti. Sau 
này sang Thụy Sĩ, mình có mua con dao Thụy Sĩ, có 
đủ trò, đeo bên người suốt mấy chục năm đến khi đi 
máy bay sau vụ khủng bố 9/11, bị tịch thu.  

Lon đồ hộp của mỹ thì hơi nhỏ nên không nhớ có 
chơi gì không với mấy cái lon Mỹ, cũng có thể bắt 
đầu lớn nên chả thiết chơi mấy thứ này, khi thấy 
con gái hàng xóm có bụ. Mình chỉ nhớ có một loại 
lon khui ra, bên trong có cái lon nhỏ để bơ đậu 
phụng, mà không cần đồ khui, có cái móc dính trên 
nắp hộp, chỉ cần khơi nó lên rồi kéo cái rẹt là lon 
được mở và một phần để bánh biscuit, quẹt bơ đậu 
phụng ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ thấy 
hạnh phúc cuộc đời. Thêm lon đồ hộp trái cây, có 
đào peach hay pear, bỏ tủ lạnh ăn ngon không thể tả. 
Nhớ có lần ông cụ chở tới nhà ông bạn làm sở Mỹ ở 
xóm Địa Dư, khu nhà của PDD. Vào nhà ông này 
thấy cái tủ lạnh, mình cứ đứng xem cái tủ lạnh lần 
đầu tiên trong đời được mục thị cái máy nghe rè rè. 
Ông ta lấy một hộp sữa tươi, cho mình một ly, bảo 
là sữa tươi, uống vào như uống thuốc tiên, ngon 

cực. Dạo đó cứ ước gì được ăn như vậy mỗi ngày, 
nay ở Mỹ thì chả đụng tới.  

Khi xưa thích uống sữa đặt vì dạo đó không có sữa 
tươi, nhất là có Ovaltine vào thì nức nở. Sau này, 
đọc Historia được biết một người mỹ, đi Anh quốc 
về thì thấy sữa bò trên tàu bị hư rất nhiều, trên tàu 
có nuôi bò để lấy sữa cho hành khách uống nên mới 
nghĩ cách làm sữa đặt theo phương pháp nước trái 
cây thời đó.  

Trong thời gian nội chiến Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ 
mua của công ty này rất nhiều lon sữa cho binh sĩ 
uống hàng ngày. Sau chiến tranh thì binh lính quen 
uống sữa lon nên tìm mua nên kỹ nghệ này lan 
truyền và nuôi trẻ em khắp thế giới. Ngày nay thấy 
món này là sợ vì xem ra chỉ có 26 calorie mà đường 
thì rất nhiều.  

Mình mong đợi lon sữa cho mau hết vì có thể dùng 
nó làm đồ chơi. Lấy dao phay đục cho văng phần đã 
được khui, lấy búa đập dẹp mấy cái mảnh để tránh 
đứt tay. Sau đó lấy cái đinh, đục cái lỗ ở giữa lon rồi 
xỏ sợi dây dù hay dây thừng nhỏ qua cái lỗ rồi thắc 
lại cho chặc. Đầu dây kia thì xỏ vào cái lon khác sau 
đó thì cởi dép ra, để hai cái lon song song, rồi bỏ 
một chân lên cái lon, lấy ngón chân cái và ngón 
chân kế, kẹp sợi dây dù hay dây thừng, tương tự với 
chân kia rồi hai tay cầm sợi dây dù, từ từ kéo sợi dây 
lên đồng thời nhất chân lên như con múa rối rồi 
bước tới như robot, lạng quạng là té chổng ngỗng. 
Chân phải nhón lên vì cái cạnh lon có thể làm đau 
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bàn chân. Trong xóm, có nhiều đứa chạy trên lon, 
tài thật. Dạo đó mình phục đám học trường Việt, 
rất giỏi về chơi lon.  

Nhắc đến đây thì lại nhớ đến hai cái nạn. Kiếm hai 
miếng gỗ rồi đóng ngang thân gỗ hai miếng gỗ nhỏ 
độ 30 cm thành hai cái nạn rồi leo lên đứng trên hai 
cái cạnh gỗ rồi đi cà xình, khá vui vì bỗng nhiên 
thấy cao lớn như Phù Đổng. Có lần đi trên đường 
Thi Sách, vấp trợt ra sao, mình bị té, cái miệng 
trúng miếng gỗ đang cầm, rách cái miệng nay vẫn 
còn cái thẹo dài.  

Mấy cuộn chỉ không thì dùng làm bánh xe, gắn cái 
lon sữa bò, có đục nhiều lỗ vào cái cuộn chỉ, cắm 
cây nến nhỏ vào cái lon, khi dùng cái que để đẫy cái 
cuộn chỉ thì cái lon được gắn qua cái sợi dây kẽm, 
quay vòng vòng, ánh sáng của cái nến toả ra qua các 
lỗ thấy phê trong đêm Trung Thu. Ngoài tiệm họ có 
bán mấy xe kiểu này có hình con bướm, đạp cánh 
nức nở nhưng không có tiền đành tự chế tự chơi.  

Hồi mới bắt đầu để ý tới gái gú thì có màn chơi tạt 
lon trong xóm. Con trai và con gái chơi chung. Vẽ 
cái ô vuông rồi đặt cái lon trong đó, kẽ làn mức đối 
diện với cái lon độ 5 thước tây. Mấy đứa chơi thì 
đứng gần chỗ cái lon rồi ném chiếc dép của mình 
cho gần hay ngay cái làn mức. Đứa nào xa nhất thì 
bị giữ lon. Cả đám thay phiên nhau tạt lon, nếu 
trúng lon thì đứa có nhiệm vụ giữ lon phải chạy 
lượm cho nhanh rồi đặt lại trong ô, mới được chạy 
đập vào người kẻ tạt lon, nếu trúng thì được tạt lon 

còn đứa bị đập trúng người thì làm tên giữ lon. Dạo 
đó mỗi lần đụng tới mấy cô hàng xóm sao thấy lâng 
lâng như chiếc máy bay lên thẳng. Nói như thằng 
Thuận, nếu dạo đó mà hiểu biết như ngày nay thì 
chắc nó theo gương của Bob Hope (bốc hốt mấy cô 
hàng xóm).  

Lâu lâu, mỗi đứa trong xóm rủ nhau đem lon sữa bò 
ở nhà ra, chồng lên như ở hội chợ bà sơ ở Domaine 
de Marie, rồi thay nhau ném lon. Còn có trò làm 
Graham Bell, lấy hai cái lon, đục lỗ rồi sỏ dây len 
vào rồi kéo ra xa, núp trong phòng rồi nói điện thoại 
nhưng chả nghe gì cả trong lon, chỉ nghe tiếng mấy 
thằng hay con trong xóm gào hét trong buồng ngủ. 
Có lần chơi kiểu này, làm sao bị rối cuốn len bị ông 
cụ tẩn cho một trận nhớ đời nên cạch đến giờ 
không dám chơi trò nghiên cứu, sáng chế khoa học 
nữa.  

Khi có con thì cho uống sữa bột của Mỹ nên quên 
hai loại Guigoz và SMA. Ra chợ Việt Nam thì thấy 
có bán loại sữa đặc có đường nhưng mua sữa của 
Mỹ có vẻ chắc ăn hơn là của mấy anh ba Tàu, nhất 
lại rẻ hơn. Ngẫm lại sữa lon đã nuôi mình lớn lên và 
cũng giúp mình tiêu khiển, tự chế đồ chơi trong 
quãng đời thơ ấu xưa.  
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Ừ, Trời Mưa 
Mình có tên hàng xóm xưa tên Bi, hơn mình đâu 3-
4 tuổi nhưng vẫn xưng mày tao với nhau. Gia đình 
hắn đông anh em tương tự gia đình mình, 3 trai, 7 
gái. Hắn học Văn Học, sau Chính trị xã hội, phân 
khoa mới mở ở đại học Đà Lạt. Mình hay đi chơi 
với hắn vào mùa hè, đánh bi da, ngắm gái. Hắn có 
một người chị, 6 em gái, một em trai và ông anh đầu 
đi Biệt Cách Nhảy Dù. Nghe anh này kể nhảy vào 
An Lộc đánh xáp lá cà với VC trong đêm không 
nhận ra ai với ai làm mình nổi da gà. Sau được giải 
vây, tướng Lê Văn Hưng tuyên bố là An Lộc như 
trận Stalingrad của đệ nhị thế chiến. Trong trận này 
thì lính BCND dùng M72, tiêu huỷ nhiều xe thiết 
giáp T54 khiến VC phải độ lại thiết giáp cho cuộc 
tấn công 1975, nhưng chết khá nhiều nên có một 
nghĩa trang dành cho BCD mà cô giáo viên Pha làm 
bài thơ tặng cho liên đoàn 81 BCND “An Lộc địa sử 
ghi chiến tích, Biệt Cách Dù vị quốc vong thân”.  

Dạo đó buổi sáng mình hay nghe phóng viên chíến 
trường Trọng Tiến tường trình cuộc giải vây An 
Lộc và Thủy Quân Lục Chiến vượt sông Thạch 
Hãn để chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Có lần ông 
anh BCD nhảy ra đường mòn Hồ Chí Minh nằm cả 
ngày, ngụy trang đến tối mới di chuyển, không may 
đang nằm trong bụi bị bộ đội đái vào người nên phải 

bắn chạy, mất tích một thời gian mới được trực 
thăng bốc về khiến gia đình khóc như mưa ngâu. 
Dạo đó nhà tên Bi hay nghe đài Mẹ VN và tiếng nói 
Tự Do của Mặt Trận Gươm Thiêng Ái Quốc, lấy 
tên theo lịch sử của ông Lê Lợi trả kiếm cho thần 
Kim Quy, nghe nói phát thanh từ cù lao Chàm ở Đà 
Nẵng mà sau này ở hải ngoại người ta hay dùng bản 
nhạc “sinh Bắc tử Nam” (Hồn Tử Sĩ của ông Lưu 
Hữu Phước) làm lễ truy điệu khi có họp mặt cộng 
đồng. Đài “Mẹ Việt Nam “phát sóng kêu gọi các cán 
binh, bộ đội chiêu hồi bằng câu mở đầu là “...Mẹ 
VN rất đau xót khi thấy các con của mẹ 
sinh..sinh...sinh B...ắc T..ử N...a.” Tiếng của người 
phát ngôn viên nữ Bích Thủy nói trong đêm khuya 
nghe kinh rợn nên chỉ dám nghe vào buổi chiều. 
Đài này phát thanh nhạc rất hay. Sau hiệp định 
Paris thì quân đội Mỹ rút quân nên không còn nghe 
nữa, chắc hết ngân sách cho các chương trình này.  

Hè Đà Lạt thì hay mưa nên chả biết làm gì, nhất là 
sau khi ăn tối nên hay qua nhà tên Bi ngồi ngoài 
hiên, tránh mưa và tán phét với hắn. Khi có tiền thì 
hai thằng rủ nhau lên đường Minh Mạng uống sữa 
đậu nành của bà Bảy Quốc. Bà này tên Bảy, bán cá 
ở chợ dưới, có ông chồng làm nghề hớt tóc tên 
Quốc nên trong chợ hay gọi là bà Bảy Quốc. Có lẽ 
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không thích ngửi mùi cá nên xoay qua bán sữa đậu 
nành và bánh da lợn rất nổi tiếng ở Đà Lạt. Nay chị 
Hoa, con của bà ấy nối nghiệp. Trời về đêm lạnh và 
mưa mà uống được ly sữa đậu nành của bà Bảy 
Quốc (mở hàng đêm, đối diện nhà may Văn Gừng 
cạnh tiệm chè 47) thì hạnh phúc tràn trề, và nhất là 
có tiền để tậu thêm cái bánh chuối. 40 năm qua, 
mình vẫn thấy thèm ly sữa đậu nành và cái bánh 
chuối của bà Bảy, nhưng về thăm Đà Lạt thì không 
dám uống vì sợ mất đi cái hương vị ngày xưa.  

Hè năm đó, tên Bi này phải đi thực tập ở Cầu Đất 
nên mình không có ai tán gẫu, mình qua nhà hắn 
ngồi ở dưới mái hiên, lấy ná bắn đá xuống mấy nhà 
ở Hai Bà Trưng cho đỡ buồn. Nếu ai phát hiện 
hướng của đá thì không biết là do mình vì nhà mình 
cách đó vài căn. Đá rơi xuống mái tôn rồi lăn xuống 
đất nghe ảo não như nỗi buồn chán trong cơn mưa 
ròng rã. Người nhà bị pháo kích chạy ra mưa xem 
hướng pháo binh thì mình ngưng và nghe họ chửi 
cho... đỡ buồn. Nhờ bắn đá nên mình mới hiểu 
thêm về vật lý, Parabol vv. Nhắc lại bắn đá nhà 
người ta thì nhớ đến tên Khánh ù, nhà trên đường 
Thi Sách. Nghe nói sau này làm hiệu trưởng trường 
học ở Đàlạt. Hắn thua mình một tuổi. Có lần hắn 
thấy mình bắn nên bắt chước, ghét tên nào là cứ 
bắn ban ngày lại nhắm mái ngói bắn bể làm dột nhà 
người ta. Tên Ái rình bắt hắn tại trận, bị bà Tân gầy 
lên mắng vốn bố mẹ hắn.  

Xóm mình có hai nhà tên Tân, một là Tân ù và Tân 
gầy. Có lần mình thấy cây chuối của ông Bắc kỳ làm 
vườn không nhớ tên, đối diện nhà trồng răng 
Nguyễn đình Nghi, bên cạnh nhà anh Bình hay Lê 
Minh Sớm. Cây chuối ra một buồng quá to nên 
mình kêu tên Khánh ù, tối nhảy qua hàng rào, chặt 
buồng chuối đem về dú mấy tháng không chín, sau 
phải bỏ. Sáng ra bị mất buồng chuối bà làm vườn 
chửi kinh hồn: “Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng 
giềng láng tỏi, bên sau bên trước bên ngược bên 
xuôi. Bà có một buồng chuối tính để rằm này cúng 
ông bà mà thằng nào đã chặt mất của bà đêm qua. 
Đứa nào trót nhỡ tay chặt buồng chuối thì hãy banh 
lỗ tai, vạch cái lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây 
nầy...”  bà này chửi ròng rã cả mấy ngày, cứ mệt là 
vô uống nước rồi ra chửi tiếp nên sau đó bố mẹ tên 
này không cho chơi với mình nữa. Ngẫm lại cũng 
may là mình đi Tây chớ ở lại sau 75 thì chắc bị hàng 
xóm đấu tố, đi cải tạo mút mùa.  

Bắn đá chán nên cũng chả biết làm gì ngoài nhìn 
mưa và đập muỗi. Bỗng nhiên một hôm có một cô 
em gái của tên Bi mở cửa bước ra ngoài rồi ngồi 
xuống cạnh mình, cũng không nói năng chi. Cô này 
tuổi chó, nhưng có lẽ mình thích cô em tuổi lợn 
hơn. Ngày xưa còn bé thì chơi nhảy dây hay 5-10 
thì mày tao nay đến tuổi dậy thì có cái gì ngường 
ngượng làm mình không biết kêu xưng ra sao. Hình 
như cô nàng cũng lâm vào tình trạng đó nên hai 
đứa cứ ú ớ ù ơ như người tiền sử trong phim “La 
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guerre de feu” của Jean Jacques Annaud. Ngồi bên 
nhau nhưng chả biết nói gì, lại bị mấy con muỗi cái 
đột kích, hút máu mà không dám kêu hay đập vì sợ 
cô nàng bỏ vào nhà. Buồn mà có người ngồi bên 
cạnh, dù câm lặng cũng là một hạnh phúc, nhất là 
người ấy lại là con gái. Lâu lâu cô nàng kêu “trời 
mưa” như khám phá ra một điều gì tâm đắc làm 
mình nhìn mưa rồi bắt chước đáp: “ Ừ, trời mưa.” 
Một lát sau cô nàng lại nói “trời hết mưa” làm mình 
giật mình, gật đầu “ừ trời tạnh mưa”. Cứ thế, câu 
chuyện cứ tiếp tục trời mưa rồi trời tạnh mưa như 
con thuyền không bến đến khi ông cụ cô nàng kêu 
vô ngủ, sắp giới nghiêm thì mình đứng dậy đi về. 
Dạo đó Đà Lạt giới nghiêm từ 9 hay 10 giờ tối đến 6 
giờ sáng. Cứ nghe còi hụ ở khu Hoà Bình là biết giờ, 
không cần đồng hồ báo thức.  

Hôm sau thì sau khi ăn tối, mình lại vác ná sang 
nhà tên này bắn đá phá làng phá xóm, đợi cô nàng 
bước ra ngồi xuống bên cạnh để tiếp tục điệp khúc 
trời mưa như tối hôm trước và chấm dứt bằng tiếng 
gõ cửa của ông cụ. Ngồi xem mưa với cô nàng 
nhưng lâu lâu mình nghe tiếng ai kéo màn cửa phía 
sau chắc bố cô nàng xem chừng mình có hủ hoá gì 
không.  

Có hôm cô nàng nói có ai tặng cho đôi bông tai, hỏi 
có đẹp không thì mình mới khám phá ra đôi má 
hồng của cô nàng. Muốn mi một phát nhưng không 
dám. Tối hôm sau mình tới sớm nhưng không bắn 
ná, mà để tập cho thành thạo, hít thở cho bớt run. 

Đến khi cô nàng ra ngồi bên cạnh, thì mình chỉ ừ ừ 
ờ ờ, đấu tranh tư tưởng nghĩ đến cái má, nhưng 
không dám nhìn sợ cô nàng phát giác ra mưu đồ 
đen tối của mình. Ngày hôm sau, mình ra sớm hơn, 
hy vọng mấy con muỗi đốt sẽ giúp biến “đau 
thương” thành “hành động cách mạng” nhưng đến 
khi có cô nàng bên cạnh thì chỉ ngồi đực ra như 
ngỗng ị, ừ ờ ú ớ không dám nhìn cô nàng.  

Rồi tên Bi đi thực tập về, mình lại đi chơi sau cơm 
chiều hay ngồi nhìn mưa bay, đấu láo với hắn thay 
vì cô em. Tên này kêu mình bái hắn làm sư phụ để 
hắn dạy cách tán gái. Có lần hắn rủ mình đi tới nhà 
một cô bạn để giới thiệu cô em của đối tượng hắn 
cho mình. Nhà cô này ở đường Hai Bà Trưng, ngay 
góc cầu Cẩm Đô đối diện nhà Vũ Xuân Tùng 11B, 
có cái quán hớt tóc. Nói chuyện hớt tóc lại nhớ hè 
năm đệ tứ cạo trọc! Có cá là hè năm đó “xuống tóc” 
chung với một tên quen, nhưng cuối cùng tên ấy 
thất hứa để mình cô đơn với cái đầu trọc nên mình 
bái bai hắn luôn. Cô em gái của đối tượng hắn học 
Bùi Thị Xuân, cùng tuổi, người Huế ngoại hình 
không có chi là xuất sắc cả. Thật ra hắn sợ vào 
hang cọp cái vì nhà này toàn là đàn bà con gái, nên 
dụ mình đi theo. Thấy hắn năn nỉ cô nàng đi ăn 
kem Việt Hưng ở đường Thành Thái mà thấy khổ. 
Cô chị cứ ỏng ẻo nên mình chuồn sớm, nói phải ra 
chợ phụ bà cụ nên hắn giận mình từ đó và cũng 
không còn có dịp qua nhà hắn ăn bánh bèo của mẹ 
hắn làm. Tướng Vĩnh Lộc mê bánh bèo của mẹ hắn 



104 

 

nên khi làm tư lệnh vùng II hay ghé ăn. Mẹ hắn có 
cái tài chích lễ, mỗi lần đau là mình nhờ đến bà ấy. 
Bà đập bể miếng mẻ chai rồi xoa dầu, chích rồi nặn 
máu độc ra. Tiếc là dạo đó không học cái nghề này 
của bà mẹ hắn. Mẹ hắn hay nói với mình: “Bớt ba 
gai sau này tau gả cho mi một đứa con gái”. Bà có 7 
cô con gái xinh nhất xóm.  

Bẵng đi một thời gian không gặp cô nàng. Khi đổi 
sang học Văn Học thì phát hiện ra nhiều đối tượng 
khác, xinh đẹp hơn nên quên luôn. Một hôm đi 
chơi với Dương Quang Trí, Trần Thiện Tân, Võ 
Hoàng Đa, Phạm Thành Nguyên. Chạy xe vòng 
vòng trên đồi Cù, hù mấy cặp ngồi dưới cây thông 
nhìn trời hẹn ước thì DQT bị một trái banh cù rớt 
trúng đầu làm đầu óc hắn quay cuồng quay lại thì 
thấy ông bác sĩ Hách và giáo sư Phó Bá Long đang 
đi lại để đánh trái banh. DQT có cái số hay bị nạn. 
Đi chơi ngồi chở 3, hắn ngồi ở giữa lại bị trúng đầu, 
chọc phá làng xóm, thì du côn đến trường đòi rạch 

mặt may có Nguyễn Đình Tài làm Đường Sơn đại 
huynh nhảy ra giải vây. Cả đám chưa biết làm gì, 
DQT còn chưa hoàn hồn thì mình thấy một cặp từ 
xa tiến lại gần, nhìn kỹ thì hoá ra cô hàng xóm “trời 
mưa” của mình đi với tên nào lạ hoắc. Mình phục 
tên này quá, dám nắm tay cô nàng đi trên đồi Cù 
trong khi mình bị muỗi đốt cả tháng mà không dám 
làm gì cả.  

Sau này có lần về thăm Saigon, ghé cư xá Thanh Đa 
thăm gia đình cô nàng chỉ gặp bà cụ. Cô em nói cô 
nàng theo chồng làm ăn xuống Cần Thơ, ông anh 
đầu đại uý Biệt Cách Dù thì đi Mỹ theo diện HO. 
Còn tên Bi thì lấy cô bạn học Văn Học mà dạo 
trước hắn dẫn mình vào nhà để chỉ cách tán gái. 
Nghe đâu cô vợ ăn bo bo nhiều quá bị đau và chết 
trong thời ngăn sông cấm chợ. Nếu gặp lại cô nàng, 
chắc mình sẽ hỏi, dạo đó nếu mình xin “Cho mi 
má,” không biết cô nàng có trả lời: “Ừ cho,” chăng? 
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NHỮNG MẢNH NHỚ 
Xóm Xưa 
Kỳ này về thăm nhà thì mình nhận thấy cái xóm 
xưa của mình ở từ lớp 1 đến khi đi Tây đã thay đổi 
hoàn toàn. Một khung trời kỷ niệm của thời thơ ấu 
nay đã bị xoá sành sạch, không thấy bóng dáng con 
nít hàng xóm, chơi ngoài sân hay chạy nhảy, banh 
tù, đánh đáo vv, khác với thế hệ của mình khi xưa, 
buổi chiều trước khi ăn cơm là như cái chợ.  

Xóm mình khi xưa là một chung cư gồm 7 căn hộ 
dính liền với nhau, thông nhau bằng hai con hẻm 
nhỏ phía trước nhà và phía sau nhà vì nhà vệ sinh 
chung của xóm nằm cuối cùng nên mỗi lần đi vệ 
sinh là hàng xóm biết ngay, ai có thói quen ngày giờ 
theo thông lệ đều được ghi vào sổ Tào Tháo. Dạo 
đó mình thích một cô láng giềng nên canh giờ đi vệ 
sinh. Cả hai thay nhau dùng cái mồm phía dưới hát 
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, nay nhớ lại 
khá vui. Nhớ mặt cô nàng đỏ đỏ, ngượng ngượng, 
hay hay khi gặp nhau làm ngơ sau khi khám phá tên 
ngồi cầu bên cạnh là mình. Hình ảnh vẫn sống thực 
đến ngày nay. Ước gì mình gặp lại cô nàng để kể 
chuyện cho nhau nghe để rồi cười với nhau như câu 
chuyện nuôi cá tra. Họ xây hai nhà cầu, nam và nữ 
thì cán bộ khám phá cá bên nhà vệ sinh nữ thì ốm 
yếu còn phía bên nam thì mập béo nên kiên quyết 
tìm ra nguyên do, cuối cùng thì họ khám phá là cá 

bên phía nữ lo nhìn lên nên quên ăn, đâm ra đói 
ốm.  

Mọi lần về, mình chỉ ở lại Đà Lạt có 3 ngày nhưng 
lại ở khách sạn nên không để ý đến xóm của gia 
đình mình cư ngụ. Chuyến này về thì ở lâu, không 
có vợ đi theo nên ngủ lại nhà, mới khám phá ra sự 
thay đổi của xóm mình ngày nay.  

4 giờ giờ sáng thì tiếng chuông của chùa Linh Sơn 
vẫn boong boong đánh thức mình dậy như ngày xưa 
dù từ nhà mình không còn thấy chùa như xưa vì 
các căn nhà hàng xóm mọc lên như nấm, cao 3, 4 
tầng, che khuất chùa, chẳng bù lại ngày xưa, mình 
thấy cảnh sát dã chiến, bắn lựu đạn cay vào chùa, 
bắt sinh viên và học sinh biểu tình chống đối chính 
quyền. Hôm trước ghé thăm chùa Linh Sơn với con 
gái, mình chỉ cái chuông đồng mà 52 năm về trước 
có tham dự lễ đúc chuông này. Họ làm cái khuôn 
bằng đất sét, ràng chặt bằng dây kẽm và xích, rồi 
nấu đồng cho chảy lỏng ra, đổ vào cái lỗ phía trên 
cái khuôn. Mấy ngày sau thì họ đập cái khuôn đất 
sét trong tiếng cầu kinh của các phật tử.  

Đi một vòng xóm thì thấy các không gian, sân chơi 
khi xưa của đám con nít của thế hệ mình trong xóm 
nay được xây cất, đi đâu chỉ thấy nhà và nhà. Con 
đường nhỏ phía sau xóm, khi xưa đi ngang các nhà 
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hàng xóm để làm vệ sinh thì nay được ngăn bởi cái 
tường 2, 3 tầng của hàng xóm. Các sân xưa trước 
mấy căn nhà, con nít trong xóm tụ nhau chơi banh 
tù, tạt lon, vũ cầu, dít hình hay chơi 5, 10 hay đá 
dế..., để lại cho mọi người nhiều kỷ niệm của thời 
thơ ấu. Những tiếng con cái hàng xóm cãi nhau 
không còn nữa vì bị các tường bê tông hay gạch 
bưng bít, mỗi nhà như một con ốc đảo. Nghe nói có 
người chết trên lầu mà hai ngày sau con cháu mới 
phát giác.  

Sáng đầu tiên, ngủ không được vì trái múi giờ, sau 
tiếng chuông của chùa Linh Sơn thì nằm hoài, đợi 
nghe tiếng chim hót nhưng tiếng chim hót khi xưa 
không bao giờ trở lại. Cây cối trong xóm đều bị đốn, 
không còn một vạt đất trống. Những đường dây 
điện khi xưa mà chim sẻ hay đậu từng đàn nay đã 
biến mất, được thay bởi những sợi dây cáp to chình 
chịt của điện thoại. Miếng đất bên cạnh nhà khi 
xưa, con nít trong xóm tụ tập lại buổi chiều để chơi 
thì nay được thay thế bởi 4 căn nhà 4 tầng. Nhà nào 
cũng có cái cổng sắt to khiến con nít rú rú trong 
nhà, chơi game điện tử, thế giới của chúng được 
hiển thị qua cái laptop, iPhone, Samsung và cái 
giường để bò qua lăn về. Mình thấy nhiều nhà lụp 
xụp, cũ mèm nhưng gia chủ vẫn làm một cổng sắt 
cực sang.  

Khi xưa, nhà trong xóm, nấu ăn thiếu dầu, muối, 
tiêu thì chỉ chạy xẹt qua hàng xóm mượn rồi hôm 
nào đi chợ, mua trả lại. Hàng xóm có sách thì cho 

mượn đọc ké, hè đi thuê truyện ở nhà sách Minh 
Thu rồi đổi nhau đọc để đở tốn tiền thuê sách. 
Mình mượn hàng xóm những cuốn như “tội ác và 
hình phạt,” “chiến tranh và hoà bình,” “quần đảo 
ngục tù,” “docteur Zhivago” và những cuốn của 
Enrike Remarque vv. Tình hàng xóm khi xưa sao 
thân mật chi lạ, ngày nay hỏi nhà ai ở căn này, căn 
kia cũng không ai biết.  

Nhớ có lần Mệ Ngoại mình nấu ăn, làm sao cái lò 
dầu hôi bị ngã nên dầu chảy ra, phựt cháy, la cứu 
cho với, cứu cho với thì bà Tước, hàng xóm, chạy 
qua lấy cái thảm của ông hàng xóm để ngoài mưa, 
đem vào dập tắt ngọn lửa. Nhiều khi mình bị trúng 
gió, chạy qua nhờ bà Tước cạo gió và chích lễ, chỉ 
tiếc dạo đó không học nghề bà ta. Chỉ nhớ bà ta lấy 
dầu cù là xoa rồi lấy miểng chai châm chích rồi nặn 
máu trên thái dương, ngón tay, thì thấy khoẻ. Mỗi 
khi nhà có kỵ giỗ là chạy qua mời hàng xóm đến ăn 
giỗ hay sai con đem hai đĩa xôi, hai chén chè qua 
hàng xóm biếu thảo đến nhớ cả ngày kỵ cha mẹ, 
ông bà của họ.  

Khi nhà mình mua được cái máy truyền hình thì 
cuối tuần, hàng xóm, con nít rủ nhau sang nhà để 
coi kịch sống của Tuý Hồng hay các chương trình 
văn nghệ, cải lương. Tết thì cả xóm xúm lại đổ sâm 
hường, đánh xì lắc, người già thì đánh bài tới đi 
chợ. Các cô hàng xóm hay mình lấm lét, lén nhìn 
nhau nhưng mặt thì vẫn ngơ ngơ. Tết chạy qua 
hàng xóm chơi, ăn ké mứt, bánh.  
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Chơi với đứa trẻ trong xóm, tạo nên sự tương trợ 
với nhau vì khi bị tụi xóm khác đánh thì về kêu phe 
ta lên trả thù hay giải vây còn ngày nay con nít đánh 
nhau trên mạng với game điện tử. Giới trẻ mất đi 
những không gian để chạy chơi với con nít trong 
xóm, nối kết nhau tình bạn hữu hay để trút bỏ bao 
nhiêu nội lực trong người.  

Bên Mỹ thì cũng có trường hợp tương tự là không 
quen biết hàng xóm nhưng ít ra con nít có những 
công viên nhỏ trong khu dân cư mà chiều chiều hay 
cuối tuần thấy các cặp vợ chồng đưa con ra đấy 
chơi, leo cầu tuột, đu dây, đánh đu. Ở VN, những 
khu dân cư mới được thành lập đều không có công 
viên, những khoảng đất trống để con nít trong khu 
chạy nhảy. Có những đề án xây các sân golf nhưng 
mấy ai có tiền để đóng tiền hội viên.  

Vẫn biết vật đổi sao dời nhưng ngày nay mình 
thương cho mấy đứa cháu sống trong môi trường ô 
nhiễm với khói xăng dầu xịt ra vô tội vạ. Khi xưa ít 
xe nên lâu lâu ngửi được mùi khói xe là thấy như 
được gần kề nền văn minh, ngày nay thì ra đường ai 
nấy đều che mặt như đàn bà đạo hồi cho nên hình 
ảnh người con gái hay trai Đà Lạt với đôi má hồng 
không còn nữa bù lại là hình dánh của một nhân 
vật trong truyện khoa học dã tưởng. Đầu đội nón 
bảo hiểm, kính che mắt, khẩu trang che mũi, mồm, 
tay đeo găng tay dài, còn chân mặc váy thì ngồi trên 
xe, có tấm vải che lấy cặp chân dài chân ngắn. 

Không hiểu mấy cô bé vào tuổi dậy thì làm sao tiếp 
thị đoá hồng của họ còn mấy tên choai choai như 
mình khi xưa, làm sao phát hiện ra những bông hoa 
rực rỡ để chạy theo ngắm. Chắc phải chụp selfie rồi 
tải lên mạng.  

Có về thăm thì mới tiếc công về vì không tìm lại 
chút dư âm hay hương xưa như tiếng các bà gánh 
hàng rong ngày nào được thay thế bởi những cái 
loa, nghe không rõ, âm thanh rất cô đọng, máy móc. 
Mình nghe “bánh mì nóng, ngọt,” chạy ra chưa kịp 
xem hình thái của người bán hàng rong thì chiếc xe 
gắn máy đã chạy mất xa. Nghe “bánh bao nóng” là 
thấy chiếc xe đạp có hai thùng vuông như thùng 
nước mắm khi xưa, để hai bên cái porte baggage, do 
một ông đội mũ, đeo kính đen chạy mất hút trên 
đường Thi Sách.  

Trở về để thất vọng vì những hình ảnh xưa đã mất, 
như Hoàng Quý tự hỏi về những cô láng giềng ngày 
xưa nay ở đâu nhưng may mắn, mình tìm lại được 
các bạn học cũ như Vittorio Gassman trong phim 
Profuma di donne, bị mù trong chiến tranh tìm lại 
những người bạn cũ trong quân đội, để hoài niệm về 
một thời đã sống với nhau, lưu lại cho nhau những 
kỷ niệm của vòng tay học trò. Âu đó cũng là hạnh 
phúc trong cuộc đời, được đong cho nhau những kỷ 
niệm với nhau về một thời để sống và một thời để 
nhớ. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Sống Thù Chết Hận 
Có dạo một cô bạn học cũ, I meo bảo là có một cô 
học chung khi xưa, vẫn còn căm thù mình và mình 
đoán có nhiều cô học chung khi xưa, còn căm thù 
mình. Nghe nói đến cô bạn học chung còn căm thù 
mình vì dạo ấy mình hay chọc cô nàng trong lớp 
khiến mình hơi vui vui.  

Dạo ấy, ban B và ban C, ít học sinh nên các môn 
phụ như triết, sử địa, sinh ngữ thì hai lớp được nhập 
lại một để học chung. Ban B thì toàn là đực rựa, còn 
ban C thì có nhiều cô nên đám con trai hay chọc 
phá mấy cô ban C cho vui lớp thôi. Một mình thì 
nhát gái nhưng khi năm ba thằng tụm lại thì gan, 
bạo dạn hơn chớ ra đường mà gặp nhau thì cụp đuôi 
mà lủi cho sớm.  

Tại sao có người sống thù chết hận lại làm cho 
mình vui vì có lần trong lớp, mình chọc ai đó không 
nhớ tên thì cô ả phản pháo lại bảo là ghét mình thì 
ông thầy dạy triết, hỏi cả lớp đối ngược của từ “Yêu” 
là gì thì cả lớp đều trả lời “Ghét”.Ông thầy hỏi chắc 
không, cho suy nghĩ lại thì cả lớp đều câm như hến.  

Ông thầy hỏi mình: nếu vài chục năm sau, tình cờ 
anh gặp lại cô bạn học, khi đi dạo ở khu Hoà Bình. 
Cô nàng nhận ra anh và chỉ mặt bảo tôi ghét cái 
bản mặt của anh và tìm trên mấy chục năm để vả 

cho sướng tay thì anh nên mừng. Mình ngồi như 
ngồng ị, ngơ ngác.  

Cả lớp im lặng như sương mù ban mai trên hồ Xuân 
Hương của Đà Lạt. Ông thầy giải thích: Khi yêu, 
con người xúc động, có những tình cảm khó tả, nhớ 
nhớ về đối tượng của mình hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tháng, thì khi ghét cũng vậy, vẫn là những 
tình cảm dành cho người mình căm ghét nhưng 
tình cảm này lại tiêu cực, căm thù, chỉ mong cho 
người mình ghét gặp tai nạn, gãy tay gãy chân, mới 
hả giận, bớt căm thù.  

Ông thầy nói tiếp, cũng trường hợp đó, anh gặp lại 
cô nàng thì khi anh chào thì cô nàng ngơ ngác hỏi 
ông là ai thì anh phải buồn. Mình lại càng tối tăm 
hơn như bò đội nón. Trong suốt 40 năm qua, chị 
này chả nhớ, có chút tình cảm tiêu cực gì về anh 
nên khi gặp lại nhau, chị này không nhớ đến anh. 
Cho nên trái ngược với “yêu” không phải là “ghét” 
mà là sự “lãng quên”. 

40 năm qua mà mình còn có người sống thù chết 
hận với mình thì tuy hơi buồn nhưng cũng vui vì 
mình chưa bị lãng quên trong ký ức của một người. 
Một ngày nào đó, khi xem hình các bạn học xưa 
trên diễn đàn Văn Học, Yersin mà mình không còn 
nhận ra ai, tất cả đều được bỏ lại trong vô cực như 
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một phương trình không có đáp số, cho nên ngày 
nay em ráng chọc các Bác và các cô cho nhiều, hầu 
giúp các bạn luyện tập trí nhớ, để hy vọng còn có 

người sống thù chết hận với mình thêm vài năm 
nữa. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
C'est le temps de l'amour 
Lên lớp 12 B thì cảnh tượng trong lớp như thành 
phố sau cuộc sóng thần. Năm 11 B, lớp có độ 150 
học sinh, có 25% nữ sinh, nay bỗng biến mất, chạy 
qua ban A hay trường Việt Anh, đám con trai cũng 
chạy qua ban A như ghê tởm môn toán, chỉ còn lèo 
tèo vài tên, có một chị là nữ sinh duy nhất, lúc đó 
mới hiểu “May mà có em đời con dễ thương.”  Đám 
nữ sinh biến mất, lớp lại tiếp thu hai anh em nhà họ 
Chử và vài tên từ Văn Khoa chuyển đến. Ba tên, 2 
gốc Huế và một tên cao lồng ngồng.  

Năm 12 thì coi như năm chót của trung học, mình 
có cảm tưởng là đàn anh của trường nên khi gặp 
đám lớp 10, 11 thì bỗng thấy cao vời vợi không còn 
sợ sệt như năm vừa rồi. Những giờ toán học với 
thầy Hoàn, vật lý với thầy Ẩn, giáo sư trường THĐ 
được mời dạy thế bộ tam sư. Sau này bỗng nhiên 
thầy Ẩn bị đổi về Sàigòn nên thầy CBA phải trả 
tiền máy bay hàng tuần cho thầy lên dạy nên môn 
Vật Lý phải học hai ngày liên tiếp. May là trong lớp 
chỉ có một nữ sinh, lại chọn tên CNA làm hot boy 
nên cả lớp yên lặng học nên thầy dạy tới đâu hiểu 
tới đó.  

Hai lớp 12 B và 12 C, ít học trò nên được nhập 
chung để học các môn có hệ số 1 như Sử Địa, Vạn 
Vật. Lớp 12 C thì lại đông con gái nên vào các giờ 

học chung thì mấy tên ban B như gà trống mới ra 
cựa, khi thấy gà mái trong chuồng là thay phiên 
nhau gáy như gà tồ.  

Dạo đó tên Tân nhờ biết đánh đàn, có độc nhất bài 
hát “Cây đàn bỏ quên” nên được người đẹp Mây 
Hồng ban C chiếu cố, tên Hùng Con Cua đã bị cô 
bé Phi Liên Sô cũng ban C, bỏ bùa xách đi còn mấy 
tên khác, gặp gái thì run cầm cập, khạc không ra lời, 
tay chân thừa thải như:  

Người đi một nửa hồn tôi mất,  
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.  

Tên nào cũng hùng hổ nói tướng nói đại về con gái 
nên mấy tên mới bày trò chơi xí đối tượng, không 
cần biết em là ai, không cần biết em có đồng ý hay 
không. Tên Đa thì xí cô bé Phao Câu mà sau này 
gặp lại chị em cô này, đè đầu mình thiếu điều muốn 
tra tấn, hỏi đã đặt biệt danh của em họ là gì. Cũng 
vui vì mấy bà này toàn 70 tuổi trở lên mà vẫn thắc 
mắc chuyện xưa. Tên Trí thì xí người đẹp xứ Hàn, 
ai mà đụng đến thì phải bước qua cái xác to con của 
nó, cả đám biết đối tượng của mình là ai nên không 
tranh dành. Tên Trí nay to con, đẹp trai nên đi 
chọc gái ở đâu bị mấy tên đến trường đòi rạch mặt, 
may có ông thần Tài nhà ta, giải vây. Mấy tên 
không tự giác, tự khai báo đối tượng của chúng cho 
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cả đám biết thì bị trò cặp đôi đối tượng, bạn bè đặt 
đâu thì ngồi đó.  

Cả đám cặp đôi người đẹp bà Thứ cho tên Nguyên, 
Ma Soeur MT cho tên Tài, không cần biết chúng có 
bằng lòng hay không. Hôm trước, nói chuyện với 
ông thần Tài thì hắn kể là mình bày đầu, cặp đôi 
hắn cho Ma Soeur MT, sao đến tai Ma Soeur MT 
nên “bả gặp tao cứ nguýt tao” thì mới nhớ đến trò 
cặp đôi đối tượng, không yêu thì đảng bắt mày yêu. 
Tên này thì ít nói, Có lẽ do bố nó làm an ninh quân 
đội truyền lại cái tính 3 không nên mình cặp đôi 
hắn với người đẹp Ma Soeur MT, cô này lúc đầu 
vào học thì cạy miệng không ra một chữ đến khi 
quen rồi thì nói mệt thở. Chán mớ đời. Mình không 
biết tên Nguyên có thích người đẹp bà Thứ hay 
không chỉ biết trong đám cặp đôi hắn với cô bé này, 
thằng này thì cứ cười hề hề, sung sướng được cặp 
đôi với người đẹp, không chống đối hay phản 
kháng.  

Coi như cả nhóm, ai cũng có đối tượng cả, đối 
tượng thật, đối tượng mơ mộng cũng có, đối tượng 
bị ép duyên cũng có cho nên khi đi chơi không 
thằng nào cảm thấy bị lẻ loi, ai nấy đều có hằng số. 
Thằng có đối tượng thật thì có thể cầm tay, nói 
chuyện trời mây gió nước với đối tượng của mình, 
còn thằng không có thì cứ tưởng tượng có đối tượng 
bên cạnh, còn thằng thì bị bắt buộc tơ tưởng, than 
ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau khổ.  

Buổi chiều sau khi ăn cơm thì cả đám hay tụ họp lại 
nhà trọ của thằng Tân ở ngay ngã ba chùa, đối diện 
hãng cưa của ông Xu Huệ. Thằng Tân là gốc Tùng 
Nghĩa, nhà có tiệm thuốc tây, lên Đà Lạt ở trọ đi 
học Văn Học. Ban B thì có thằng Đa, Nguyên, Tân, 
Trí và mình còn ban A thì có Tài, Đức, ban C thì 
thằng Hùng nhân dân tự vệ. Tên nay có cái tật là 
hay vát súng đi đánh lộn, có nó cũng đỡ ít bị thằng 
nào chận đầu. Con Cua thì mới sang trường Việt 
nên rễ má còn dính nhiều với đám trường tây nên ít 
khi xuất hiện.  

Tụ họp lại thì thường thằng Tân chơi đàn hát hò rồi 
đến thần Tài, Cao Minh Đức.  

Chơi đàn chán thì ngồi đấu láo về các đối tượng, 
điều nghiên lí lịch, chán thì bình về đám con gái 
khác. Mình chỉ nhớ là tên VVT kết người đẹp bà 
Thứ nhưng khi thấy trong đám cặp đôi cho thằng 
Nguyên nên hắn có vẻ buồn buồn nên không còn 
đợi mình, đi ngang nhà hắn ở ngã ba Cẩm Đô để đi 
học chung như trước.  

Năm đó có đại hội nhạc trẻ do trường Trí Đức tổ 
chức nên thầy CBA bảo mình lo tổ chức văn nghệ 
để tuyển lựa tài năng “Văn Học Idol,” thầy không 
quên bảo mình là phải làm hay hơn 12 A, một cách 
để động viên mình. Mình về lớp, nhìn đám con trai 
mà chán, thằng Tài là ban A nên không dùng được 
mà hắn lại là tay đánh lead guitar nhưng may là hai 
anh em họ Chử biết đánh đàn nên trong tuần xuống 
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dợt ở nhà thầy CBA. Hùng con cua thì chơi trống, 
Tân thì chơi bass thêm hai anh em họ Chử.  

Phần ban nhạc xong xuôi nhưng phải có ca sĩ, chỉ 
có thằng Tân là biết hát tuy không hay lắm nên 
mình hỏi trưởng lớp ban C xem họ có muốn hợp tác 
chung.  

May là họ cũng đang thiếu nhân tài, có vài cô muốn 
hát như Răng Khểnh vv, nhưng lại không có ai chơi 
đàn nên họp hai lớp lại để cùng tổ chức văn nghệ 
bỏ túi ở trường, thâu nhạc để học sinh nghe khi ra 
chơi.  

Mấy cô ban C lo nấu chè để bán trong buổi văn 
nghệ, mình thì nhờ VVT đi mời các ca sĩ như đối 
tượng của mình, người đẹp Xóm Bà Thứ. Nói là đối 
tượng chớ mỗi lần gặp cô nàng thì mình cũng run, 
ăn nói ngu ngu khờ khờ nên để tên VVT đi mời. 
Tên này có vẻ lớn tuổi hơn mình nên chắc ít run 
khi gặp gái. Mình mời các thầy đến dự nhưng chỉ có 
thầy Diễm đến với thầy Thạc, chơi Tây Ban Cầm cổ 
điển.  

Tên Quốc, ban C, cũng dân trường tây sang, gốc 
Bắc kỳ, nhà đối diện phòng mạch của bác sĩ Đào 
Huy Hách, chơi đàn cổ điển.  

Mình không nhớ rõ chương trình hôm đó, ai hát ai 
la, chỉ nhớ hai anh em họ Chử chơi đàn, con Cua 
chơi trống, lâu lâu thì Tân đánh đàn. Người đẹp 
xóm bà Thứ có hát, đối tượng mình cũng hát, Răng 
Khểnh thì hát nhạc tây. Sau đó thì có tên Trình, em 

thằng Chương bên Lycée đến với Mã Kiến Hậu nên 
mình có mời lên hát, đánh trống. Hình như mấy tên 
này được Hùng Con cua mời đến vì mình biết mấy 
tên này hồi còn học trường tây nhưng không chơi. 
Trình thì đánh trống, còn tên Hậu thì vừa hát vừa 
đàn bản “I'd love you to want me” của Lobo.  

Nói chung thì buổi văn nghệ bán chè thành công vì 
thu được tiền, có lời nên để khao quân hai lớp rủ 
nhau mua bánh mì để đi picnic ở Datanla nhưng cả 
đám không hài lòng vì khi nghe băng nhạc của 12 A 
trong giờ ra chơi thì phải công nhận băng nhạc của 
lớp này hay hơn của hai lớp 12 B và C. 12 A năm đó 
có Võ Thị Hường, ca sĩ của đài phát thanh Đà Lạt 
thêm mấy cô khác nhưng không nhớ, chỉ nhớ Nhất 
Anh hát nhạc tây, bản C' est le temps de l' amour 
nghe rất chiến.  

Cả đám trong giờ ra chơi ngồi nghe tiếng hát của 
đối thủ rồi ngậm ngùi, buồn buồn của kẻ bại trận 
nhưng bài hát lại nói đến không gian ngày ấy của 
đám học trò, tập tành biết yêu, khơi mở tuổi biết 
buồn.  

C'est le temps de l'amour,  
Le temps des copains et de l'aventure.  
Quand le temps va et vient,  
On ne pense à rien malgré ses blessures.  
Car le temps de l'amour  
C'est long et c'est court,  
Ça dure toujours, on s'en souvient.  
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Sau đó hai lớp tổ chức đi picnic ở thác Datanla để 
khao quân. Đó là lần đầu tiên mình được nắm tay 
đối tượng và bị mấy cô ban C chửi. Mình thấy leo 
giốc đá, gặp ghềnh, sợ lọt xuống suối nên đưa tay 
kéo mấy cô đi sau lên đến khi kéo đối tượng lên rồi 
thì bỏ đi luôn, kệ xác mấy cô phía sau nên bị họ 
chửi. Có đọc mấy dòng nay, xin nhận đây lời tạ tội 
của tên khù khờ  

Un beau jour c'est l'amour et le coeur bat plus vite,  
Car la vie suit son cours  
Et l'on est tout heureux d'être amoureux.  

Nhờ tổ chức văn nghệ, có cơ hội nói chuyện làm 
quen với mấy cô và đối tượng nên mấy tên tìm cách, 
tạo dựng cơ hội để gần gũi các đối tượng. Trong lớp, 
trai gái bắt đầu chọc phá nhau, hò Lục Vân Tiên. 
Ra chơi thì mấy tên tụ năm tụ bảy, đấu láo, lâu lâu 
có tên ré lên như bị thọc huyết rồi liếc liếc ra cổng 
trường khi thấy đối tượng của hắn đang bước lên 
cầu thang, hắn ré lên như con gà trống trong 
chuồng khi thấy gà mái trông rất ngộ. Mấy cô cũng 
tụ 3 tụ 2, lâu lâu cũng khúc khít như ngựa hí rồi 
cũng lén lén nhìn về đám con trai. Dạo đó có một 
tên, dân Đơn Dương hay Cầu Đất lên ở trọ, học 
Văn Học, tên Phụng, học Pháp văn sinh ngữ chung, 
có lẽ khai trụt tuổi lại, hay bận hai cái áo màu xôi 
gấc và màu lá chuối, tóc tai lúc nào cũng chải láng 
cóng, học 11 B.  

Tên này mình gọi hắn là Minh Phụng, vào lớp là cứ 
xổ thơ tuổi học trò như:  

I love you đã lâu nhưng chưa dám tỏ  
Để lâu ngày malade de coeur  
Si You yêu ai xin nói rõ  
để moi nhờ my Friend giới thiệu.  

Mình thì phục tên này lắm vì hắn dám nói chuyện 
với con gái, học thì không thuộc tiên tiến nhưng ưu 
tú trong khoa đối đáp, nói chuyện với gái. Hắn hay 
la cà với Răng Khểnh, chị Hai, chị Đào trong giờ ra 
chơi, nhiều tên cũng như mình thèm thò, hít hà hít 
hờ, ước gì được cái tính dạn gái như hắn.  

Năm đó trường tổ chức đi quyên tiền, giúp nạn 
nhân bão lụt miền trung dành riêng cho lớp 12. Mấy 
tên trong nhóm lợi dụng cơ hội để rủ các đối tượng 
đi lạc quyên.  

Tên Trí sau bao lần run rẩy cũng mời người đẹp xứ 
Hàn đi chung với bọn này, Hùng Con Cua thì có 
Phi Liên Sô, người đẹp Mây Hồng, tên Nguyên và 
mình đi xuống Tùng Nghĩa để lạc quyên. Thật ra đi 
xa để kiếm cớ ở cạnh đối tượng nhưng chuyến đi, 
xe bị hư nên về tối, nhớ suốt đời thêm ông cụ tốn 
12 ngàn đồng để sửa.  

Trong khi đó cô nữ sinh độc nhất của lớp, một 
mình đoạt giải quán quân về quyên tiền nhiều nhất 
trường năm đó.  

Tết năm đó, bỗng nhiên cả bọn rủ đám đối tượng đi 
Ninh Chữ, sáng đi chiều về, giờ nghĩ lại đúng là thời 
ngu dại. VC có thể bắt lại dọc đường. Trí lấy xe của 
bố nó, chiếc xe van 12 chỗ ngồi, hiệu Dodge, kiểu 
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Batman, màu bạc, chở cả đám xuống đèo Ngoạn 
Mục. Hôm đó đói vì bánh mì để phía sau, cạnh 
thùng xăng, bị chảy nên dính vào bánh mì, thế là 
chạy về, ghé lại Song Pha, mấy thằng còn bao nhiêu 
tiền lì xì, mời mọi người vào uống nước cam vàng 
con cọp cầm hơi rồi về.  

Qua Tết thì hết gái gú gái gọ, thằng nào cũng lo 
chạy nước rút, ôn bài để thi tú tài sau đó thì mỗi 
thằng mỗi nơi, mỗi cuộc đời. Nay nhìn lại thì hai 
tên đã tây phương cực lạc, tên thì tìm đường vượt 
biên trên 10 năm không được đành bỏ mộng đội đá 
vá trời, lấy vợ kiếm sống qua ngày, thằng thì vẫn lay 
hoay muốn làm Nguyễn Tấn Đời thứ hai của Việt 
Nam, lông bông nay Cali mai Việt Nam, thằng thì 

mất tin tức từ dạo đó, thằng thì lái xe du lịch với 
con trai, đưa khách du lịch đi tham quan, ngậm 
ngùi khi nhớ lại đoạn trường phải kinh qua sau 75. 
Như một phương trình, cùng một lớp, một thế hệ, 
một không gian và thời gian nhưng 40 năm sau, 
cuộc đời đã dành đáp án, mỗi thằng một ẩn số 
riêng.  

C'est le temps de l'amour,  
Le temps des copains et de l'aventure.  
Quand le temps va et vient,  
On ne pense à rien malgré ses blessures.  
Car le temps de l'amour  
C'est long et c'est court,  
Ça dure toujours, on s'en souvient. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Chuyện Thời Đi Học 
Ngày xưa đi học, mấy nữ sinh trong lớp ghét mình, 
ghét cay ghét đắng vì cái tính ba lơn hay chọc, nhìn 
đời dưới góc độ tếu tếu. Sau này bắt đầu vẽ hí họa 
mới hiểu cái tính quái quái, nhìn đời như một hài 
kịch của mình. Nhiều cô ghét đến nỗi ngày nay bắn 
tin cho bạn bè, bảo còn sống thù chết hận với mình. 
Chán mớ đời!  

Mình chỉ nhớ mối giao lưu giữa mình và con gái 
trong thời đi học được chia thành ba giai đoạn. 
Thời tiểu học thì mình hay chơi với đám con gái 
trong xóm, đánh thẻ, nhảy dây, cò cò. Khi chơi năm 
mười là có cô dắt mình đi núp, nghĩ lại thì mấy ả 
kiếm cớ để núp với mình chớ chả đếm xỉa đến 
thằng LMĐ, ngơ ngác đi tìm cả buổi. Chui vào nhà 
mấy cô, núp trong tủ quần áo thì bố thằng Tây nào 
tìm ra trong các bụi cây ngoài xóm. Sau này đọc 
thánh kinh mới hiểu nỗi khổ của ông Adam bị bà 
Eva dụ dỗ ăn trái cấm.  

Lên trung học đệ nhất cấp thì mình đâm ra ghét con 
gái, có lẽ gái 13 trai. Con gái lớn nhanh, khôn lanh 
hơn con trai nên không thích đám con traicùng lứa 
tuổi. Mấy con hàng xóm bỗng nhiên lạnh lùng, mặt 
cứ vênh vênh váo váo. Mới độ nào còn chơi năm 
mười đi trốn chung hay bịt mắt bắt dê, nó cố nói to 
để mình định hướng bắt nó, rồi nó cứ ôm chặt lấy 

mình nay lại ngoảnh mặt làm ngơ như bài hát thủa 
nào. Mình lại thấy ngực chúng to to ra nên nghĩ 
chắc chúng nó không chơi với mình nữa vì sợ câu 
tục ngữ mà ông thầy Việt Văn dạy:  

Con gái chơi với con trai,  
Rồi sau cái vú bằng hai trái dừa.  

Ngược lại lên trung học đệ nhị cấp, nhất là hai năm 
cuối ở Văn Học thì mình lại mê gái mới khốn. Cứ 
rống bài “Ai bảo em là giai nhân cho đời anh nức 
nở.” Gặp tên PMT chỉ cho cách cộng trừ nhân chia 
tên mình và tên của giai nhân thì lúc nào cũng bù. 
Chán mớ đời!  

Mình nhớ dạo rủ thằng Khánh Ù nhảy qua hàng 
rào, chặt cây chuối của bà làm vườn, sau đó đem giú 
buồng chuối cả tháng không chín phải đem quăng 
lại nhà bà ta, báo hại cả xóm nghe bà ta chửi mấy 
ngày liên tiếp.  

Hai thằng mới có dịp tâm sự, khám phá những 
chuyển biến đột xuất của cơ thể mình là chuyện 
bình thường như những thằng con trai khác, chớ 
mình không có điên. Mấy bà hàng xóm đến mượn 
tiền bà cụ mình kêu mình bể giọng nên mình chả 
biết đâu là bến bờ. Con mình mới học lớp 5, trường 
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bên Mỹ đã dạy chúng cơ thể sẽ phát triển ra sao, 
còn mình thì ngu như bò.  

Dạo học Văn Học, mình có 3 đối tượng. Một học 
chung lớp 11, một học dưới một lớp, và một học 
thua mấy lớp nhưng cô bé này xinh nhất. Dạo đó 
thích thích thích chớ chưa biết yêu đương là chết 
trong lòng một tí gì cả.  

Vào lớp, liếc đối tượng ngồi bàn bên cạnh là vui rồi, 
nhất là cái eo bận áo dài lòi ra, phê mết tò lò. Lâu 
lâu được cô nàng hỏi thăm một câu là nghệch mặt 
ra, ngu ngu ngớ ngớ. Có một chị học chung lớp sinh 
ngữ nhưng lớn tuổi hơn mình, khá xinh, từ xứ nào 
đến ở trọ trên đường Hàm Nghi. Tan trường, cứ đi 
theo mình và thằng Nguyên về. Con gái học chung 
lớp là mình khớp cơ, kêu chị xưng em. Nay nhớ lại 
mới biết là hai cô nàng để ý tới mình.  

Năm 12 thì không thấy bóng dáng của 2 cô này nữa. 
Có lẽ sang học ở trường Việt Anh hay về quê lấy 
chồng. Nếu có đọc dòng này, xin 2 chị cho em xin 
lời tạ tội. Dạo ấy, em còn ngu ngơ chả biết gì. Sau 
này chơi với thằng NTS, được nó bồi dưỡng nghiệp 
vụ ngắm gái nên bớt đần một tí.  

Nhưng mỗi lần gặp mấy đối tượng trong sân trường 
là mình cứ như ngỗng ị, đực mặt ra, chả còn biết 
trời trăng gì cả, khiến mấy tên quen hay chọc mình, 
gọi tên mình, tên giai nhân làm mình ngượng 
ngượng nhưng có cái gì thích thích, lâng lâng như 
chiếc máy bay lên thẳng, tuy nóng mặt nhưng vẫn 

cảm thấy có chút gì ấm áp, rân rân, sướng rêm mé 
đìu hiu.  

Có lẽ để che dấu cái tính nhát gái, mình hay hùa với 
đám con trai với tinh thần khai phá, đột phá tư duy, 
mình hay sáng chế ra những cái tên để đời, gán cho 
các thị nào mà mình thấy như hổ cái. Những biệt 
danh như Ma xơ vì mặt trông dữ như bà xơ ở 
Domaine de Marie, bán đồ phát chẩn SIDA trong 
thời gian hội chợ gần Giáng Sinh, chị Xui (xui xẻo, 
nghe nói ra đường gặp gái là xui nhưng có tên lại 
đọc theo kiểu chị Sui nên chết cứng luôn), chị Hai 
vì to cao hay giảng đạo (bà này thì lớn hơn mình ít 
ra 2 tuổi), chị Đào, Kim Chi người đẹp xứ Hàn, 
Người đẹp Song Pha. Có tên người Huế, đeo kính 
cận thị râm, tên NTT, ngày nào cũng đi theo mình 
hỏi biệt danh của mấy ả. Tên này học giỏi nhưng lại 
không sáng dạ. Dạo đó hắn hay đánh bóng bàn với 
một cô và tên CNA trước khi vào học hay trong giờ 
ra chơi.  

Mỗi lần học giờ sinh ngữ chung với ban C thì hay 
chọc phá mấy Chị như Chị Hai, Chị Sui, Chị Đào. 
Các thầy, dạy trường Trần Hưng Đạo xong, chạy 
Honda xuống Văn Học nên trễ 5, 10 phút, học trò 
đợi nên xúm nhau lại phá nhau. Mình không dám 
chọc phá khi học chung các giờ Toán Lý Hoá với 
hai ông thần họ Chử vì sợ thầy CBA biết. Có lần 
thầy vào lớp, chỉ mình bảo cậu này phá lắm. Mình 
nghĩ chắc hai anh em họ Chử mách lại nhưng sau 
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này khám phá ra là văn phòng của thầy, nằm sát 
vách của lớp mình.  

Mình nghe thầy nói bên văn phòng thì chắc chắn 
thầy nghe những gì trong lớp ồn ào ra sao.  

Sau đó mấy tên VHĐ, DQT, TTT khoái chí, hồ hỡi 
hò to nhất nên hay bị thầy vào lớp béo tai trong khi 
mình ngồi im, ngu ngơ, như con nai, ôn bài.  

Hôm trước, có chị nào nói trên Đài phát thanh Văn 
Học: Cầu thang đi lên trường Văn Học có 120 
thang cấp. Mình đoán cô ả đọc 120 thang cấp đi lên 
động Hương Tích rồi giải phương trình cầu thang 
của Văn Học vì một nấc thang cao trung bình 12-15 
cm, vị chi 120 nấc thang là 1,800 cm hay 18 m. Một 
tầng nhà cao trung bình là 2.5 m, do đó 18m tương 
đương 7 tầng lầu. Trường nằm trên đồi nhưng 
không thể cao đến 7 tầng lầu được.  

Mình đoán đâu hai tầng vì cầu thang được chia 
thành 2 phần. Mỗi phần là một tầng. Ngày nay, mấy 
căn nhà được xây tại trường cũ, ngay dưới đường 
Hoàng Diệu thì chỉ có 3 tầng, tầng thứ 2 bằng độ 
cao của sân trường khi xưa. Muốn vào trường Văn 
Học là phải đi lên mấy thang cấp của cầu thang khá 
dốc, rồi được chia thành hai nhánh. Bên trái để vào 
cổng chính, đóng bằng tôn còn bên phải có một 
cánh cửa, phòng khi bị cháy, học sinh có thể chạy 
thoát khi có hoả hoạn, thường được đóng vào buổi 
sáng và được mở khi tan lớp cho 2 lớp rộng nhất, 

nằm bên tay phải của tường niên yết thông cáo, ra 
về, bớt chen lấn.  

Đối diện cầu thang, bên kia đường Hoàng Diệu là 
quán Bà Cai, thường có đám nam sinh, đứng hút 
thuốc. Các nữ sinh nào lì lì mới dám rủ nhau vào 
quán mua đồ ăn như cóc, chùm ruột. Mỗi lần đến 
trường là mình đi phía bên lề phải để lên trường. 
Tới trường là cúi mặt, đi lên cầu thang vì ớn, không 
dám nhìn mấy tên đứng hút thuốc lá. Mấy tên này 
mà thấy thầy CBA là quăng điếu thuốc xuống 
đường liền, sợ bị béo tai. Mấy tên này hay chia nhau 
điếu thuốc, truyền tay nhau hút. Mình thì ngán bị 
đánh hội đồng vì nghe tiếng dân Hoàng Diệu khá 
du côn.  

Có lần leo cầu thang mình bị đứt dép, quê mấy cục 
nên đoán mấy cô mỗi lần đi lên cầu thang, chắc 
cũng sợ bị trợt chân khi trời mưa, bị mấy cặp mắt 
theo dõi từ phía sau nơi quán Bà Cai chắc cũng ớn 
lạnh như cô gái quê, đi lễ chùa Hương, miệng khấn 
nam mô a di đà, cái mông sàng xê, trước ông 
Nguyễn Nhược Pháp. Sợ mấy tên con trai đứng ở 
quán Bà Cai bình luận về cái mông, cái cẳng của 
mình. Dạo đó thì thằng nào cũng dốt cả, Bình luận 
đủ điều về con gái. Có lần một cô hỏi mình “ghế 
linh” là gì thì mình chịu, không hiểu tiếng lóng. Có 
lẽ cô nàng nghe mấy tên đứng ở quán Bà Cai, bình 
luận về cô nàng.  

Em đi, chàng theo sau  
Em không dám đi mau  
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Ngại chàng chê hấp tấp  
Số gian nan không giàu  

Có cô kể là rất ớn lạnh khi xuống xe, đi lên cầu 
thang vì bao nhiêu cặp mắt xăm xăm, nhìn soi mói. 
Mình xin minh định là không có mình trong đám 
đứng trước quán Bà Cai vì dạo đó mình thích ngồi 
ngay cửa lớp, nhìn thẳng ra cầu thang để ngắm các 
cô leo lên cầu thang, bở hơi tai vào buổi sáng.  

Mình thích nhìn những khuôn mặt hơn là phía sau 
của các nữ sinh.  

Có lần trời mùa đông, gió lạnh, thấy một cô bận váy 
đầm, đi lên thang cấp, gió thổi cuốn theo mây ngàn 
bay, một tên hỏi mình với giọng Huế: “Bận rứa gió 
luồn lên chắc lạnh lắm hỉ?” Thầy Diễm bảo: “Đàn 
bà chỉ cần đẹp là họ chấp nhận tất cả dù có lạnh 
mấy đi nữa.” Sau này lấy vợ mới hiểu câu nói của 
thầy nhưng dạo đó, thằng nào cũng gục gặc, gục gờ 
làm như đã thấm nhuần triết lý về đàn bà.  

Ngồi nghĩ lại thì công nhận mình thuộc loại ác ôn, 
ác khẩu. Mình làm cô Mụ, đặt biệt danh cho mấy cô 
học chung khi xưa. Sau này, vẽ hí họa, mình hay 
đem những cái xấu của khuôn mặt để nhấn mạnh, 
giúp người ta nhận ra khổ chủ. Có lẽ vì vậy mà khi 
xưa, mình nhìn mấy cô qua một lăng kính hí họa 
đến sau này mới biết vẽ lên những cái nhìn tếu tếu, 
nhưng lại làm đàn bà ghét cay, ghét đắng.  

Năm lên 12 B thì mình vẫn bị thầy CBA, bắt làm 
trưởng lớp, tổ chức đi dã ngoại ở thác Datanla, 
Thung lũng Tình Yêu, sinh hoạt Văn nghệ, nên có 
cơ hội nói chuyện với phái nữ nhưng vẫn nhát gái. 
Bệnh này được trị lành sau khi học năm thứ nhất 
trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật Paris.  

Ngày nay, nghe đến phụ nữ là chán, chả muốn nghĩ 
đến. Cuộc đời mình bị lãnh đạo bởi đồng chí gái 
trên 2 thập niên nên Sợ! Sông có cạn, núi có mòn 
nhưng mối tình hữu nghị của mình và đồng chí gái 
vẫn thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập 
trường, biểu thị một tình thương giai cấp thống trị 
của đàn bà. Mấy hôm nay có bạn học xưa của đồng 
chí gái, từ Việt Nam sang chơi, rủ thêm mấy bà 
khác đi dự lễ cô hồn (Halloween), rủ mình đi chơi, 
nhưng mình thoái thác. Một Mụ vợ nói đã điên đầu 
như cái loa phường trong xóm, ra rả cả ngày, nay 
thêm một đám bà cô, bà mụ, giả bộ làm con gái xì 
tin nên chạy làng. Như ông thầy dạy Việt Văn khi 
xưa, dạy câu ca dao:  

Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt  
Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô  

Thời còn đi học, mình mê gái vì không biết kết cục 
của ngày hôm nay nên chỉ muốn chun đầu vào 
khung trời đó. Chớ dạo đó biết sự thật về đàn bà thì 
chắc đời mất vui. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Cô Bé Áo Nâu 
Chuông reo báo động giờ ra chơi, như mọi lần, cô 
bé theo các bạn gái cùng lớp, nhí nhô nhí nha, 
quàng vai nhau xuống đường, ghé lại quán Bà Cai 
xem ổi, chùm ruột hay cóc ngâm đường. Thật ra chỉ 
muốn đi ngang đám con trai của trường, cười rút 
rích như ngựa non tập hí rồi lết đôi guốc, lượn qua 
trường Việt Anh để làm chảnh, khoe sắc cho ong 
bướm. Nói theo thời nay là đi tiếp thị hàng mã của 
mình chớ ru rú trong nhà, trong lớp thì ai biết mà 
“Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc...”   

Hôm nay bỗng nhiên cô bé bắt gặp đôi mắt như tia 
laser của gã khù khờ, rọi theo cô bé sau lưng. Cặp 
mắt này cô bé thường thấy bất chợt khi quay lưng ra 
sau khi ai trả lời câu hỏi của thầy hay chọc phá 
nhưng không hiểu sao hôm nay lòng cô bé thấy nao 
nao, có gì ngậm ngùi lẫn rộn ràng, khó tả, như khép 
cô bé lại trong một dung dịch của thời gian lẫn 
không gian, cô động và trong sáng như mùi hương 
của lúa gạo miền tây. Cặp mắt của Đặng Quanh 
Vinh ngồi lặng yên trong bóng tối, nhìn Hàn Ni dạo 
phiên khúc mùa đông trong phim Mùa Thu Lá Bay.  

Ngày qua ngày, cô bé vẫn bị đôi mắt ngô nghê khờ 
dại ấy theo dõi đến một hôm cô bé không thấy trong 
lớp gã khù khờ thì cảm nhận một không gian trống 
trải, có cái gì thiếu thốn trong tâm khảm, nhớ nhớ 

khắc khoải không quên được. Hôm đó cô bé không 
nghe thầy giảng chi cả, lòng cứ bâng khuâng lo nghĩ 
về hắn, kẻ khù khờ kia. Cô bé chợt hiểu Chu Du, 
khi xưa than rằng “Trời sinh Du sao còn sinh 
Lượng.” Cô bé đặt giả thuyết hắn đau ốm nhưng 
không dám nói hay hỏi đám bạn vì sợ chúng biết rồi 
chọc quê.  

Từ đầu năm, mới nhập học, cả đám ăn một kí chùm 
ruột muối ớt, 5 đứa “ngũ long công chúa” cùng 
nhau thề như 3 anh em Lưu Bị, Quân Công và 
Trương Phi uống máu ở vườn đào trong Tam Quốc 
Chí, sẽ làm cho bọn đàn ông đau khổ để trả thù cho 
thi sĩ TTKh, thánh tổ của các cô bé, để nghìn đời 
sau sẽ không còn một cô gái nào phải thốt lên: “Nếu 
biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi! Chắc người ấy vui 
lắm.” 

Cô bé tự nhủ: Hay là ta đã yêu? Không! Nhất định 
mình chưa yêu, nhất định mình chưa yêu vì cô bé 
vẫn mong đợi hoàng tử đến với cô bé. Trong các 
truyện thần tiên được mẹ cô bé kể, cô bé thích nhất 
là chuyện Cô Bé Lọ Lem. Việt Nam có phiên bản 
Tấm Cám nhưng cô bé không thích vì quá ác độc, 
chị rung cây cho em cùng cha khác mẹ rớt chết rồi 
làm mắm gửi cho kế mẫu xơi với chả cá thì là. Cô 
bé thích Cô Bé Lọ Lem vì được đi giày đẹp thay vì 
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đôi guốc muông made in Cholon, quai hay bị đứt, bận 
áo đi dạ hội như Scarlett trong “Cuốn Theo Chiều 
Gió,” cô bé sẽ hát “La plus belle pour aller danser” 
và sẽ được hoàng tử đẹp trai như Clark Gable đến 
mời khiêu vũ trước sự chiêm ngưỡng của đồng loại.  

Cô bé bận áo len rách để bà tiên sẽ thương cô bé, sai 
khiến hoàng tử đến, đánh thức cô bé ngủ trong 
rừng. Cô bé sẽ tập đánh đàn dương cầm để một 
ngày nào đó, làm xao xuyến hoàng tử Đặng Quang 
Vinh như Hàn Ni trong “Mùa Thu Lá Bay” của 
Quỳnh Dao. Cô bé sẽ mang giày cao gót như Chân 
Trân, nắm tay Đặng Quang Vinh chạy ra biển, để 
rồi vấp chân té vào lòng hoàng tử, thổn thức “Ngộ 
Ái Nị” trong tiếng gào thét của sóng biển, mùa xuân 
trong mắt cô bé là mùa xuân mà hoàng tử đã mong 
tìm tự bao lâu.  

Hôm nay hắn đi học lại, cô bé mừng quá, cô bé chợt 
ngộ câu thơ: Người đi một nửa hồn tôi mất, Một 
nửa hồn tôi bỗng dại khờ.  

Lúc ra chơi cô bé cố tình đi sau các bạn ra khỏi lớp, 
lúc đi ngang bàn hắn, cô bé cố ý làm rơi chiếc khăn 
mù xoa nhưng gã khù khờ cứ ngồi đực mặt ra như 
cây chuối, không cuối xuống đất nhặt cái khăn lên 
cho cô bé. Cô bé tức quá nên bỏ ra lớp, miệng 
không ngớt chửi ngu ngu ngu ngu chi lạ. Con trai 
chi mà không biết ga lăng ga lóc chi cả. Trên con 
đường đi làm chảnh, cô bé chẳng thiết nghe lời 
chọc ghẹo của đám con trai.  

Bỗng nhiên cô bé nhớ lời thầy Phan Nam dạy là 
không nên cầm mù xoa của kẻ khác vì có triệu triệu 
vi khuẩn, mà cô bé đã hỉ mũi mấy tuần nay trong 
đó. Có lẽ vì vậy gã khù khờ không dám nhặt lên 
như sợ vi khuẩn làm hắn đau thêm. Cô bé tha thứ 
cho hắn, đã nghĩ lầm cho hắn, cô bé không muốn 
hắn đau nữa vì cô bé không biết nấu cháo cho hắn 
ăn. Cô bé chợt ngộ: có lẽ TT Kh không biết nấu ăn 
như cô bé nên người yêu mừng vui khi Thánh Tổ đi 
lấy chồng, có tên khác lãnh nợ dùm. Cô bé tự hứa 
sẽ giúp mẹ nấu ăn thay vì đọc truyện tiểu thuyết vớ 
va vớ vẩn.  

Vào lớp, cô bé thấy trong tập Việt Văn của mình, 
một phong bì màu xanh nên hồi hộp mở ra xem 
nhưng con Nga đã nhanh tay, chụp lấy và quơ tay 
cho đám xóm nhà lá thấy. Con Nga đọc lá thư màu 
xanh của gã khù khờ.  

Thì ra hắn cáo ốm ở nhà để viết bản báo cáo tình 
hình trái tim của hắn.  

Đà Lạt, một đêm tàn thu  
Đồng chí gái vĩ đại trong lòng tôi.  

Từ ngày phát hiện ra đồng chí gái đẹp cực kỳ trong kỳ đi 
lạc quyên ở ấp Thái Phiên.  

Sau cuộc gặp ấn tượng đó, đồng chí gái là đối tượng của 
tôi. Tôi muốn cùng đồng chí gái sơ hữu, tích cực truy 
kích tư liệu, làm rõ nhân thân, lí lịch trích ngang và các 
thành phần trong gia tộc của đồng chí gái.  
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Tôi muốn thỉnh thoảng tranh thủ liên hệ với đồng chí 
gái, tham quan với đồng chí gái ở vườn Bích Câu Kỳ 
Ngộ để chúng ta có thể trọng thị nhau, đả thông tư 
tưởng nhau, thống nhất với nhau, cuối cùng đăng kí, 
nhất trí quản lí đời đồng chí gái bằng một đám cưới 
thuộc diện đại trà, với thực đơn cao cấp, lễ tân chiêu đãi 
chất lượng cao, vì khách chủ yếu là cách mạng anh 
hùng cho tương thích với vị trí của đồng chí gái vô vàn 
kính yêu trong lòng tôi..  

Vui duyên mới, không quên nghĩa vụ học thi.  

Chào đoàn kết  
Đồng chí giai  

Đọc đến đó, con Nga và cả đám con gái bỗng cười 
rú lên như bị động kinh khiến bọn con trai trong lớp 
phía sau cũng ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu 
chuyện gì trong khi gã khù khờ như bị nhát chém 
hư vô, tâm hồn hắn rướm máu như tên tử tội trước 
giờ hành hình.  

Con Nga đưa lại lá thư cho cô bé rồi bảo: “Mày nhớ 
lời thề của tụi mình chớ? Phải làm cho chúng đau 
khổ khi nhà bọn mình pháo nổ, tâm hồn chúng sẽ 
rướm máu như nhát chém hư vô. Mày biết phải làm 

gì chớ.”  Cô bé lặng lẽ gật đầu nhưng lòng cô bé 
quặn thắt, từ từ đứng dậy bước về chỗ ngồi của tên 
khù khờ kia như Chu Chỉ Nhược bị sư phụ ra lệnh 
phải giết Đoàn Dự, rồi lấy hết sức bình sinh, quăng 
lá thư trên bàn của hắn, tên sợ lượm khăn mù xoa, 
đầy kít mũi từ 2 tuần nay của cô bé như Chu Chỉ 
Nhược hua một nhát kiếm ngay tim hắn, người đã 
tìm thấy mùa xuân trong đôi mắt cô bé là mùa xuân 
chan chứa hy vọng của cuộc đời rồi lạnh lùng bảo: 
“Chị trả lại cho em, lo học đi,” rồi quay về chỗ ngồi 
trong không gian bỗng nhiên ngưng lại, bao nhiêu 
tiếng cười, tiếng nói trong lớp như bị sự cố chìm 
trong tíc tắc của sự bất nhẫn, vô độ lượng của tâm 
dạ cô bé áo nâu.  

Đám con gái chợt nhận ra cái ác của trò chơi này, 
như thấu hiểu lòng cô bé, chúng xoa vai, vỗ về cô 
bé nhưng mây đen từ đâu giăng kín đầy trời, mùa 
xuân trong đôi mắt của gã dại khờ là mùa xuân mà 
cô bé đã tìm kiếm từ ngày biết làm chảnh, là hy 
vọng sau áng mây đen mà cô bé mãi đợi trông.  

Nay vì một phút làm chảnh, cô bé đã đánh vỡ trong 
lớp học này, lớp học của mưa bay, mãi mãi trong 
sương mù của tuổi dại khờ, làm chảnh. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Khu Hoà- Bình 
Mình nhớ năm thi đậu BEPC (Trung học Pháp), 
ông cụ mua cho cái đồng hồ không người lái, hai 
cửa sổ và ba mái chèo hiệu Citizen ở tiệm đồng hồ 
Tiến Đạt ngay bên rạp xi-nê Hoà Bình. Đứng trước 
rạp Hoà Bình thì tiệm Tiến Đạt nằm phía bên trái, 
sau mấy cái panneau gắn hình ảnh của phim sắp 
chiếu trong nay mai, có rào lưới sợ dân chúng buồn 
buồn đập kính để lấy hình đem về nhà treo. Rạp xi-
nê Hoà Bình to nhất trong ba rạp chiếu bóng ở Đà 
Lạt, xung quanh rạp là các cửa hàng nhỏ được coi là 
trung tâm của thành phố. Điểm đặc biệt là có một 
cái chuông cao để gắn cái còi ụ, báo động giới 
nghiêm. Nhà mình ở Hai bà Trưng mà còn nghe 
nên không hiểu dân ở trong phố chắc nghe rất to.  

Khu này trước khi mình ra đời là chợ chính của Đà 
Lạt, sau này Chợ Mới được xây cất thì khu chợ này 
được đập phá để xây lại được dân địa phương gọi là 
Chợ Cũ hay Khu Hoà Bình. Sau này, KTS Ngô Viết 
Thụ thiết kế thêm cái cầu nối liền khu Hoà Bình tới 
lầu 2 của chợ Mới và cái cầu thang từ góc Lê Đại 
Hành và Thành Thái xuống chợ Mới ngay bến xe 
Lam, Chi Lăng. Trước hội trường Hoà Bình là công 
trường khá lớn của hai đường Thành Thái từ rạp 
Ngọc Lan đến và đường Lê Đại Hành từ cầu ông 
Đạo lên. Mỗi lần có mít tinh thì được tổ chức tại 

đây. Hồi nhỏ thời đệ nhất Cộng Hoà, mình thấy các 
cuộc mít tinh của đoàn Thanh niên Cộng Hoà, áo 
xanh mà ông cụ là thành viên được tập họp tại đây.  

Sau này thời chính phủ NCK, có cho dựng một 
pháp trường bằng bao cát gần khu bán Lan, phía sau 
vũ trường Tulipe Rouge.  

Cửa vào rạp xi-nê Hoà Bình được nâng cao lên vì 
cái nền của rạp bên trong được xây cao từ cửa ra 
vào và nghiêng thấp từ từ xuống màn ảnh để người 
ngồi dãy ghế phía sau không bị cái đầu của khán giả 
phía trước che khuất cho nên phải bước lên mấy 
bậc thang cấp mới vào foyer của rạp, bên trái là 
phòng bán vé mà mình từng chen lấn như đi ăn 
cướp để mua vé nhất là ba ngày Tết. Thường mấy 
ngày Tết họ chiếu phim tồi nhất vì ai cũng đi coi, 
sau đó vài tuần khi khán giả hết tiền lì xì thì mới 
chiếu phim hay. Đối diện phòng bán vé là nơi quảng 
cáo các hình ảnh của phim đang chiếu hay sắp 
chiếu. Sau khi chen lấn mua được vé thì phải bước 
lên vài thang cấp mới vào được hội trường. Bên 
trong được chia làm hai dãy ghế. Hình như có ba 
loại vé cho ba loại ghế xanh vàng đỏ. Vé đắt nhất là 
màu xanh, gần cửa ra vào, sau đến vàng thì phải, rồi 
đỏ gần màn ảnh. Hồi nhỏ mình hay mua vé bình 
dân, ngồi hàng ghế đỏ nên coi xong thường là hai 
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suất cho đã ghiền nên bước ra khỏi rạp là đói meo, 
mắt hoa, chóng mặt. Mình coi ở đây Dr. Zhivago, 
Le Cid, Tần Thuỷ Hoàng, La colère d' Achille, Tân 
Độc Thủ Đại Hiệp có Khương Đại Vệ đóng, Thập 
Tam Thái Bảo mà cuối cùng KĐV bị tứ mã phân 
thây.  

Sau năm Mậu Thân thì mình nhớ có lần lính Lực 
Lượng Đặc Biệt của Mỹ gồm toàn người Nùng, gốc 
Tàu, được Mỹ trả lương đi lùng các lính cảnh sát dã 
chiến đánh. Mình đang ở chợ dưới thì nghe súng 
liên thanh thì ngạc nhiên vì dạo đó lính VNCH xài 
toàn M1 hay Garant bắn từng viên, chỉ có AK 47 
mới bắn liên thanh được nhưng tiếng nổ nghe khác, 
nhìn ra thì thấy vài tên lính cảnh sát dã chiến chạy 
từ cầu thang chợ xuống bến xe lam rồi chạy vào 
dưới chợ núp, trong khi mấy tên lính LLĐB ôm 
súng AR17 chạy đi lùng. Sau này mới hiểu lý do; có 
một tên LLĐB gốc Hoa đang đứng chơi với tên soát 
vé ở rạp Hoà Bình thì có mấy tên lính cảnh sát dã 
chiến muốn vào coi cọp nhưng tên LLĐB không 
cho bị CSDC đánh thì anh chàng này chạy về trại 
kêu lính LLĐB mà mình có biết vài tên vì trên 
đường Thi Sách có tên D. đầu bò, người Nùng, nói 
giọng bắc cả dòng họ nó đi LLĐB hay lái xe Jeep Mỹ 
về, đeo súng AR 15, lựu đạn cá nhân loại nhỏ.  

Cuối rạp thì có hai cửa thoát phòng cháy, bên phải 
thì chạy thẳng ra ngoài cạnh tiệm bazar của một ông 
người chà và còn cửa bên trái thì chạy thẳng ra bên 
tiệm kính Anh Lân. Phía sau chỗ tiệm Thanh 

Nhàn, nơi có con đường đi xuyên khu Hoà Bình từ 
tiệm Mekong xuống cầu thang vô lầu hai của chợ 
Mới thì có một cái cửa đôi phòng cháy. Hậu trường 
của rạp này nhỏ nên các gánh hát cải lương không 
mượn chỗ này vì không làm sân khấu được nên chỉ 
có tổ chức đại nhạc hội của Phi Thoàn, Tùng Lâm 
thôi. Trường Văn Học thường mướn rạp này để 
chiếu phim hay văn nghệ cho học sinh của trường 
xem. Mình nhớ coi phim Nắng Chiều có người đẹp 
Bình Dương đóng và một lần trường Văn Học tổ 
chức văn nghệ có mời ban nhạc Rolling Wheels 
chơi.  

Ông chủ tiệm đồng hồ Tiến Đạt, người Bắc, có cái 
tiệm coi như rộng nhất ở khu này vì ba căn nhập lại, 
sát góc bên trái của rạp Hoà Bình. Lúc mới xây thì 
chia ra từng căn cở tiệm sửa radio Việt Quang 
nhưng dần dà có người bán thì mấy hàng bên cạnh 
mua, nới rộng thêm tiệm của họ.  

Mỗi lần đi bát phố ở khu này, mình hay ghé lại xem 
đồng hồ Seiko, Bulova, Citizen. Mình thích nhất 
hiệu Seiko nhưng ông cụ mua hiệu Citizen vì rẻ 
nhưng cũng là niềm hạnh phúc vô biên. Sau này 
sang Tây thì cái đồng hồ này chết máy nên cũng 
không đeo đồng hồ tự dạo đó.  

Năm ngoái về thăm Đà Lạt mình vẫn thấy cái đồng 
hồ con gà treo tường mà 50 trước bà cụ mình mua ở 
tiệm này, nay không còn chạy nữa. Năm 3ème mình 
bắt đầu không thấy rõ chữ trên bảng nên phải xin 
lên bàn đầu ngồi nhưng ông cụ không cho đi khám 
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mắt đến khi sang Văn Học thì oải quá năn nỉ ông cụ 
đưa ra tiệm kính Anh Lân để đo mắt thì thấy cận 
trên 4 độ. Có lẽ ông cụ mình là gốc Bắc Kỳ nên 
quen hay mua đồ ở mấy tiệm do dân Bắc Kỳ làm 
chủ. Tiệm Anh Lân cũng rộng tương tự tiệm Tiến 
Đạt, có cái bảng đọc chữ khi khám mắt ở giữa để 
xem độ cận của khách hàng. Mấy anh em mình đều 
là thân chủ của tiệm Anh Lân đến 75. Tiến Đạt thì 
sau 75 không thấy trở lại Đà Lạt.  

Cạnh tiệm Anh Lân là tiệm sửa radio Việt Quang, 
có thâu băng nhạc chắc lậu nên dạo đó đi ngang là 
nghe nhạc Phượng Hoàng vang rền trời.  

Có lẽ dãy tiệm này hướng Tây hay Nam nên thấy có 
mấy tấm vải, biển quảng cáo được che nắng mưa. 
Nghe nói bà Việt Quang nay sống ở ấp Cô Giang, 
trồng Lan bán. Ông cụ mình thân với ông Việt 
Quang nên hay tụ tập ở đây với nhóm đặc phái viên 
của tờ báo Tiền Tuyến và Con Ong.  

Trong nhóm này có chú Nê, anh của chú Nô ở ấp 
Cô Giang hay hát trên đài phát thanh Đà Lạt. Chú 
Nê ngày xưa có dạo đi tù chung với bà cụ mình khi 
tham gia kháng chiến chống Tây. Chú Nô đi lính, 
hay đánh bóng bàn với anh Tín, du học bên Nhật 
về, đánh kỉểu cầm thìa, vô địch vùng 2 ở cái tiệm 
cho mướn bàn ở đường Minh Mạng, ngay dốc Tăng 
Bạt Hổ, đối diện tiệm chè Long Phụng Lầu. Mỗi lần 
có tin gì lạ thì ông cụ mình hay đánh điện tín về 
Saigon. Nhóm này hay trù trì ở nhà hàng Mekong 
nơi tổ chức tiệc cưới của ông bà cụ mình khi xưa. 

Mình có ăn mì xào với ông cụ ở tiệm này một lần 
khi đậu bằng Trung học Pháp.  

Nguyễn Bình, ông thầy dạy Thái cực đạo của mình 
bị 302 chỉa súng đánh hội đồng tại đây khi ngồi 
uống cà phê với hai cô gái. Ông này chả dạy gì cả, 
cứ vác xe moto 125 cc chở gái chạy vòng vòng.  

Cạnh tiệm Mekong thì có tiệm bán radio, máy 
truyền hình Việt Hoa.  

Dãy nhà này rất sâu, ăn ra phía sau tới cái đường 
nhỏ phía sau, hình như tên đường là Nguyễn Biểu 
nối đường Minh Mạng và Tăng bạt Hổ, có mấy 
quán nhỏ bán thức ăn, có bà 7 Quốc bán sữa đậu 
nành. Mình nhớ có lần ông cụ mình dẫn vào tiệm 
Việt Hoa bán máy truyền hình, máy nghe đĩa nhạc, 
radio. Mình mê cái tivi vì lúc đó buổi chiều đang 
phát sóng chương trình đố vui để học rồi vài tuần 
sau thấy ông cụ bê cái máy nghe đĩa về, cũng to như 
máy tivi, có bốn chân, có radio và máy quay đĩa, 
hiệu Panasonic. Ông cụ mình mua đĩa hát và dì 
Thương ở tiệm Hiệp Thạnh, đường Duy Tân cho 
mình mấy cái đĩa cải lương cũ 78 tours vì dạo đó 
người ta sản xuất đĩa 45 vòng có hai bản nhạc hay 
33 vòng có nhiều bản nhạc còn 78 vòng thì nó dày 
và nặng. Khi đĩa quay thì mình cũng chóng mặt vì 
78 vòng mỗi phút, sợ rè kim hay cà lăm. Mấy cái đĩa 
cũ này hay bị rè nên cứ bị cà lăm. Út Trà Ôn hát 30 
năm qua, 30 năm qua, 30 năm qua.Cũng nhờ mấy 
đĩa cải lương này mà mình mới biết Tình Anh Bán 
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Chiếu của Út Trà Ôn nên bắt đầu mê cải lương từ 
dạo đó.  

Năm Mậu Thân, gia đình dì Ba Ca trên số 4 chạy 
tản cư xuống nhà mình. Dì Ba Ca kêu mệ ngoại 
mình bằng Dì, khuôn mặt rất giống bà ngoại còn 
dượng Ba Ca thì làm ở ty Kiến Thiết thì phải. Thời 
Tây, dượng làm nghề tiêm thuốc phiện cho mấy đệ 
tử của nàng tiên nâu.  

Dượng hay kể chuyện dân đi ăn trộm ngày xưa, thổi 
thuốc mê vào nhà rồi cạy cửa vào ăn trộm hay cách 
têm thuốc bàn đèn ra sao để được tiền boa. Khi VC 
vào thì gia đình dì đào hầm phía sau vườn để núp. 
Hôm mồng Ba khi nghe tiếng súng và bom êm nên 
dượng Ba Ca chui ra khỏi hầm để lên bàn thờ lạy 
tiễn ông bà để xin mấy đòn bánh tét cho mấy đứa 
con ăn thì nhìn ra sân thấy quả bom chưa nổ nằm 
chình ình trước sân.  

Hai phút sau là cả nhà bỏ của, chạy lấy người xuống 
nhà mình xin tá túc.  

Dì dượng có 5 trai 1 gái, anh đầu tên Việt, học nghề 
thợ tiện ở tiệm Luồng Điện của ông nội Trần Trọng 
Ân ở đường Phan Đình Phùng, bên cạnh có chiếc 
xe mì của bà Tàu bán mì vịt tiềm buổi chiều, hay 
đeo con phía sau lưng để bán mì còn ông chồng thì 
tối ngày binh sập xám chướng. Anh Việt sau này đi 
Xây Dựng Nông Thôn ở Tùng Nghĩa.  

Người kế là chị Hoa, rồi anh Hiệp, Thành (Bồn lừa 
của Trần Hưng Đạo) nghe nói sau này làm nghề cắt 

tóc ở La Sơn Phú Tử rồi Tèo Anh, Tèo Em. Mỗi tối 
sau khi ăn cơm là hai gia đình ngồi quanh cái máy 
nghe tin tức đài BBC chương trình Việt Ngữ, rồi mở 
mấy cái đĩa của ban AVT 45 vòng. Cứ nghe đi nghe 
lại mấy đĩa hát này trong vòng ba tháng nghỉ hè bất 
đắc dĩ vì VC có chơi thêm tổng công kích đợt 2, 
nên ngày nay mình có thể giả giọng Huế, Bắc, 
Quảng. Ngày nào hai gia đình đều ngồi bên cái máy, 
nghe tới nghe lui đến hết mấy đĩa thì nghe lại rồi 
cười đến ngày nay mình vẫn còn thuộc mấy bài này. 
Sau này tới thời nghe băng loại 180 thì ông cụ có 
mua cái máy hiệu TEAC rồi thâu băng ở tiệm Việt 
Quang. Dạo ông bà cụ mình sang chơi, mình có đưa 
ông bà cụ đi ngày Đà Lạt thì có gặp bà Việt Hoa 
đang ở quận Cam.  

Cạnh Việt Hoa là tiệm của bà Phúc Thị Lai, bán vải 
rồi đến tiệm Chà Và, chuyên bán đồ Mỹ phẩm cho 
phụ nữ nên mình chỉ nhớ sơ sơ rồi đến tiệm Đức 
Xưng Long, bán tạp hoá rồi Lưu Vĩnh Ký bán sắt, có 
thêm cái tiệm ở bên đường Duy Tân. Ông Lưu Vĩnh 
Ký này, ngày xưa muốn hỏi bà cụ mình cho con trai 
của ông ta nhưng bà cụ không chịu, nếu không thì 
nay mình đã mang tên Lưu Linh.  

Đối diện tiệm ăn Mekong, góc đường Tăng Bạt Hổ 
thì có tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, con của ông Bùi Duy 
Chước, có mấy người con học Yersin, nghe nói nay 
ở bên Pháp. Tiệm này được coi là một trong những 
tiệm vàng đầu tiên ở Đà Lạt, bên cạnh là tiệm giầy 
Trung Việt rồi tiệm sách Liên Thanh, có con học 
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Yersin rồi đến nhà in Lâm Viên của thằng Phước, 
người cao cao mà có thời mình học tư chung ở nhà 
tên này với anh Mai, con ông thầy Kim, người Bắc ở 
trong xóm, sau lưng phòng mạch Bác sĩ Lương, ông 
nội của Tuấn Toto ở Phan Đình Phùng. Anh chàng 
này học Yersin lớp première, một con mắt bị hư hay 
lé sau này đi đâu không biết. Có lần hè mình học tư 
với chị của một tên Hà, học chung ở Yersin ở góc 
Duy Tân và Phan Đình Phùng, sau biệt thự của gia 
đình tên Hà này, hình như dân bắc kỳ là đường Thủ 
Khoa Huân. Mình có gặp lại ông thầy Kim khi về 
thăm Đà Lạt trong lúc ăn phở với ông cụ ở bến xe 
Tùng Nghĩa, sau lưng khu Hoà Bình, kể sang Mỹ rồi 
về VN sống với bà vợ thứ hai, cạnh tiệm Lâm Viên 
thì có tiệm phở gà Bắc Hương, nhà Nguyễn Đăng 
Sơn có thời học chung với mình sau qua trường 
Việt trước, đậu Tú tài đi du học ở Pháp trước mình 
một năm, học ở Troyes, nghe nói nay vẫn ở Pháp, 
lấy vợ made in VN. Tên này dạo đi Hướng Đạo 
thường được xem là hướng đạo viên gương mẫu, 
hình như chung đoàn với Đinh Gia Lành, Nguyễn 
Trung Thiện. Cạnh đó thì có tiệm Phở Tùng, bị 
cháy sau Mậu Thân cạnh cái dốc đi xuống đường 
Phan Đình Phùng gần tiệm bảo hiểm Nguyễn Đình 
Hoè và tiệm uốn tóc Ba Lê. Mình nhớ dạo đó đứng 
ở nhà mình bên Hai Bà Trưng thấy lửa khói mịt mù 
như thời VC tổng tấn công hình như cây xăng ở 
bến xe gần đó bị cháy. Sau này xây lại thì rất đông 
khách như các thầy địa lý bảo mua nhà cháy là hên, 
làm ăn phát đạt.  

Black paint cho tui bổ túc thêm mấy “căn hộ"của khu 
nhà tui: 

Cạnh nhà in Lâm Viên(mà bây giờ đổi thành khách sạn 
Europa)là nhà hàng cơm tám giò chả của thím Mỹ 
Hương (mẹ của Nguyễn đăng Sơn, bố Sơn làm trên đài 
phát thanh Dalat), kế đó là phở Tùng, nhà may Ngân 
(trước đó là tiệm ăn Bắc Hương), nhà hàng Mai Hương 
(cháu của thím Mỹ Hương), nhà hàng tàu của bà Sao, 
ngân hàng phát triển nông nghiệp,k hách sạn của ông 
Ngô La, lò bún bà Hoạt,nhà sách Khải Minh, tiệm bánh 
rồng vàng Hải Dương, nhà may Chí Công, tiệm giày 
Khanh...(wow nhờ đọc mấy bài về Dalat của đen thui 
mà mình cũng sáng ra một chút). Trước đó khi tiệm phở 
Tùng bị cháy bố mẹ tui có mua lại khu này và dự tính là 
sẽ xây thương xá Dalat,nhưng xây được nửa chừng thì 
không mấy người đặt mua gian hàng nên đã trở thành 
nhà ở.  

-VB 

Dãy đối diện nhà sách Khai Trí thì có tiệm giày 
Bata, tiệm bà Phúc, bà Lê Thị khiêm bán len. Một 
trong hai bà này là mẹ của Nam Trân hay Đào, học 
Yersin với mình. Có Ngân hàng Tín Nghĩa mà một 
thời mình bỏ tiền trong này trước khi đi Tây. Phía 
bên góc gần cầu thang vào chợ Mới thì có tiệm bà 
Cháu, người Huế bán xe đạp, Honda góc Phan Bội 
Châu, sau này xây cái nhà mấy tầng. Tiệm của ông 
Tây bán rượu, tiệm hình Nam Sơn và có tiệm bán 
đồ cho du khách mà hồi nhỏ mình lấy mấy bịch hột 
xanh đỏ tím vàng đem về nhà rồi mấy anh em xúm 
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lại xâu chỉ, làm vòng để giao lại để họ bán cho du 
khách. Phía bên cái đồi nhìn xuống chợ mới thì có 
mấy cái kiosque bán đồ lưu niệm cho du khách, họ 
cưa gỗ thông, đánh vernis vẽ thác Cam Ly, Hồ 
Xuân Hương vv, mình có học nghề này tính sang 
Tây cưa gỗ bán kiếm tiền ăn học nhưng khi qua Tây 
thì không có đất dụng võ, chỉ có cưa vài con rồng 
tặng Tây đầm.  

Hình như Ngô Văn Thuỷ 11B, có làm mấy cái thiệp, 
cắt hình bóng con gái với mái tóc thề, dán giấy 
pelure trắng hay hồng, thiên thanh rồi ép hoa pensée 
vào rồi để mối ở mấy cái kiosque này, bán cho con 
gái trời bắt mộng mơ, trai mê gái hay du khách. Chỗ 
này hay có một ông bán bong bóng đẩy xe đạp bán 
mà hồi nhỏ mình hay mua, gần mấy hàng bán Hoa 
Lan và bãi giữ xe Honda cho rạp Hoà Bình.  

Phía dãy Hoà Bình bên phải của rạp thì có một tiệm 
bazar của một ông Chà và Ấn độ mà trước khi đi 
Tây, ông cụ mình có mua một sợi dây nịt cho mình 
ở đây. Có hai anh em học Trần Hưng Đạo có một 
cái quầy trước một tiệm, chắc thuê của cái tiệm ở 
đây làm nghề ép nhựa, ai có giấy tờ gì đều đem ra 
đây bọc nylon lại hết. Họ chỉ có cái bàn, gắn cái 
fermature bằng sắt ở trên miếng gỗ và cái bàn ủi 
bằng than thêm hai cuộn nylon. Họ lấy kéo cắt giấy 
nylon theo khổ rồi kẹp giấy tờ vào, để cái mé trên 
cái fermature rồi lấy cái bàn ủi, đẩy trên cái khăn 
chồng lên tấm nylon để tránh nhựa chảy rồi lấy cái 
kéo cắt gọn ghẻ lại kiếm tiền dễ dàng. Sau này hai 

tên này đi lính nên chỉ còn ông bố làm. Mình hay 
đứng xem hai anh em này ép nylon khi trú mưa ở 
đây.  

Có lò bánh mì Vĩnh chấn và Vĩnh Hoà hình như là 
anh em đối diện nhau trên đầu đường Duy Tân. 
Hình như mình có học chung với Mã Kiến Lương, 
con tiệm Vĩnh Hoà, sau này hắn đổi tên, khai trụt 
tuổi thành Mã Kiến Hậu, đánh vũ cầu rất chiến. 
Sau Mậu Thân nhà hắn mua được cái máy làm 
bánh mì bằng điện đầu tiên ở Đà Lạt nên làm ăn rất 
khá giả, hàng ngày cứ thấy thiên hạ bu lại đứng đợi 
mua bánh mì mới ra lò.  

Trời lạnh vừa đi vừa ăn cái bánh mì điện mới ra lò 
rất là tuyệt vời, nếu chịu khó đợi về nhà thì lấy bơ 
mặn trét lên, ăn khỏi chê tương tự ngày nay con 
mình thích bánh mì Tip Top hay Lee's Sandwiches.  

Cạnh tiệm này có tiệm thuốc Tây Minh Tâm của 
bác Phấn, nay ở San Jose. Lúc vượt biên thì gia đình 
bác đến trại tạm cư ở ngoại ô Paris thì mình có ghé 
thăm nhưng sau này sang Mỹ sinh sống, hình như 
có cô con gái tên Lili học Yersin với mình một thời. 
Nghe nói sau này lấy con trai của ông bà Đoàn, ở số 
4, gần nhà Phạm Đình Kháng. Chương có thời cũng 
học chung vơi mình ở Yersin, đi du học bên Mỹ 
trước mình, có em trai tên Trình, mà mình có mời 
đến Văn Học đánh trống khi tổ chức văn nghệ năm 
12B. Ông bà Đoàn trước 75 có xây xong hai ba căn 
nhà ngay khách sạn Cẩm Đô nhìn chéo qua dốc 
Nhà Làng. Mình có vào nhà này một hai lần nghe 
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mấy tay này chơi nhạc, hình như bản ruột của tên 
Trình là Les Marionettes vì cứ nghe hắn hát đi hát 
lại khiến mình thuộc lòng. Ông Đoàn làm về đốn 
cây rừng xuất khẩu dạo đó nên được coi là đại gia 
của những năm sau Mậu Thân. Nghe nói ông nay 
đã về lại sống ở Đà Lạt với người vợ sau này.  

Sau này tiệm bánh mì Vĩnh Chấn có trang bị thêm 
cái lò bánh mì điện nên bớt tình trạng phải đứng 
hàng giờ dưới trời mưa để mua được ổ bánh mì. 
Ngay góc Duy Tân và Minh Mạng có tiệm vàng Kim 
Thịnh của gia đình thằng Biểu, người Huế, bé con 
học Yersin với mình hay bị bắt nạt nhưng nó có cái 
mồm to nhất Yersin nên sau này không tên nào dám 
ăn hiếp nó vì sợ bị nó đem tam đời tứ đại ra chửi. 
Gần đó hình như có tiệm vàng gì quên tên vì thiên 
hạ hay gọi Bùi Vàng, nhà của anh em Bùi Văn 
Đông, Bùi Thị Hoa. Mình học chung với Bùi Văn 
Đông sau này hắn học nhảy qua trường Việt rồi đi 
du học thì phải. Bùi thị Hoa nay ở Paris, quen thân 
với cô em kế của mình, hình như đi cùng ghe hay 
gặp lại nhau ở Paris. Chỗ này có hai chiếc xe đẩy 
bán bánh mì thịt, xịt tương ớt đỏ, dưa leo. Bánh mì 
này họ lấy ở lò Phan Đình Phùng, chỗ dốc đi lên 
nhà thờ Tin Lành, đường Hàm Nghi, có cái giếng 
bên cây mít, cạnh chỗ dạy của ông giáo Kim mà 
mình có học hè hồi nhỏ. Họ bỏ bột nổi khá nhiều 
nên phồng to kiểu bánh mì ổ Chè Cali. Mỗi sáng có 
ông Tàu lấy bánh mì ở đây bỏ trong cái bao bố trùm 
cái mền để giữ bánh mì cho nóng rồi qua đường Hai 

Bà Trưng rao bán, giao cho nhà mình năm ổ, mỗi 
đứa nửa ổ nhưng mấy đứa em lớn ăn không đủ nên 
mình phải nhịn đói đi học. Có lẽ vì vậy mà mình 
nhỏ con nhất nhà vì hai thằng em cao hơn mình 
gần một cái đầu. Khu này còn có mấy người bán cóc 
ổi, thơm, bắp nướng vào mùa lạnh, xoa chút mỡ 
hành lên trên ăn nức nở. Bánh mì dạo đó mình mê 
nhất là bánh mì thịt của Tulipe Rouge chỗ bến xe 
đò Chi Lăng, làm theo kiểu Tây, baguette có paté, 
sauce mayonnaise gói giấy trắng in chữ sạch sẽ trong 
khi mấy chỗ khác, gói bằng giấy báo nhưng đắt tiền. 
Ngoài ra có cái nhà làm bánh croissant ở góc Duy 
Tân, Hải Thượng, chỗ gara Trung Tín ngó qua 
bùng binh, đi ngang thơm lừng lựng mình hay vào 
mua bánh mới ra lò ăn.  

Cạnh tiệm Vĩnh Chấn có tiệm thuốc Con Cua bán 
dầu Nhị thiên đường và rượu thuốc mà mình hay 
gọi Huỳnh Quốc Hùng là Khương Đại Vệ, tán gái 
nhanh như thần. Từ tiệm Vĩnh Chấn đi lại phía 
đường Thành Thái thì có tiệm thuốc Tây Nguyễn 
Văn An, nhà hàng Shanghai mà mình hay đem bồ 
câu đến đây bán. Dạo đó, nhà mình có nuôi Bồ câu, 
mình sơn chuồng rất đẹp so với nhà ông Quán nên 
chim của ông ta hay ở đâu hay bay về chuồng của 
mình để cù rũ, đạp mái thế là mình canh me, bắt 
mấy con chim dại gái này đem ra tiệm ăn này bán để 
họ làm Bồ câu hầm thuốc Bắc, hạt sen cho khách. 
Kế đó thì có tiệm vàng của bà Tư Bổ, tiệm Song 
Song của Vĩnh Ích, chắc cùng dòng họ với Vĩnh 
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Chấn, bán cà phê, trà rồi đến tiệm ông bà Võ 
Quang Tiềm mà bà cụ mình kêu bằng Dì Dượng, 
chị em bạn dì với mệ ngoại mình, bán rượu.  

Khi mới vào Đà Lạt lập nghiệp, ông Võ Quang 
Tiềm làm nghề thợ may, sau xoay qua bán rượu và 
thuốc lá Cẩm Lệ. Thời Tây, thuốc lá, thuốc phiện 
và rượu là do nhà cầm quyền quản lý nên chỉ có 
môn bài mới được bán. Ai nấu rượu lậu hay bán 
thuốc phiện lậu bị bỏ tù. Ông Tiềm là đại lí ở vùng 
Cao Nguyên bán sĩ lại cho các tiệm bán lẻ trong 
vùng nên rất giàu, có mấy tiệm ở đường Hàm Nghi 
làm kho chứa rượu và hàng.  

Mình thấy mấy cái lu to bằng sành đựng rượu trong 
tiệm. Khi bà cụ mình lập gia đình thì ông Tiềm có 
nói xuống thành phố Di Linh, ở nhà của ông và bán 
rượu ở đó nhưng bà cụ mình đã buôn bán ở chợ cũ 
nay là rạp Hoà Bình.  

Thời Tây thì dân mình sợ nhất là lính Lê Dương 
(légionnaire) và Mặt Gạch (malgache). Nhóm lính 
trước là những thành phần bất hảo, bị tiền án tử 
hình hay lính đào ngũ. Khi vào đoàn lính này thì coi 
như quá khứ bị xoá bỏ nên lính này không sợ chết, 
đi tới đâu là cướp hiếp tới đó còn lính mặt gạch thì 
dân thuộc địa Pháp ở Madagascar, Phi Châu như 
người VN được tuyển sang Pháp đánh giặc trong hai 
thế chiến. Năm 1945, lính Tây thay thế lính Anh, 
đổ bộ lại Đông Dương để giải giới quân đội Nhật thì 
dân Đà Lạt bỏ chạy tản cư vì phong trào kháng 
chiến chống Pháp tuyên truyền, ông Tiềm không 

chịu tản cư, ở lại Đà Lạt và mua nhà của dân chạy 
loạn với giá rẻ như bèo nên sau này được coi là 
người giàu nhất Đà Lạt. Khi hồi cư thì có một số 
người bị chiếm đoạt nhà cửa, tiệm buôn tương tự 
sau 75 nhưng không dám hó hé vì sợ bị chụp mũ 
theo Việt Minh. Sau 75 thì nhà nước tịch thu hết cả 
100 căn nhà cho thuê, khách sạn và tài sản trong 
thời kỳ đánh tư sản, nay hình như chỉ còn một căn 
nhà do một người cháu ở thì phải. Lần đầu tiên về 
thăm Đà Lạt thì có đi thăm mộ ông bà ở Mả Thánh 
do người con rể KTS Ngô Viết Thụ phát họa nhưng 
nay nghe nói khu này bị giải tỏa nên không biết con 
cháu dời đi đâu vì mấy người con còn sống đều ở 
bên Pháp.  

Nghe nói khu Hoà Bình là do ông Võ Đình Dung, 
thầu khoán xây cất, ông ta làm chủ mấy căn ở dãy 
phố này. Thời Tây, ông Võ Đình Dung, bà con chi 
bên vợ mình đi thầu xây cất rồi tụi Tây giao tiền giả 
nhưng tối nên không kiểm lại. Về nhà tối ngủ bà vợ 
thấy ai về mách nên đêm khuya thức dậy, xét lại 
mới khám phá ra tiền giả nên đem đốt hết. Vừa đốt 
xong là bảo an kéo lại lục soát nhà nhưng không 
thấy nên sau đó ông bà mới cúng tiền xây chùa Linh 
Sơn, được xem là nhà hảo tâm nổi tiếng của Đà Lạt 
rồi hưu trí, không làm ăn thầu xây cất nữa. Nghe kể 
cách làm ăn hại nhau khi xưa và ngày nay nên mình 
không dám nghĩ đến làm ăn hay về sinh sống tại 
VN.  
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Cạnh tiệm ông Võ Quang Tiềm thì có một ngân 
hàng hình như Đông Phương, Văn phòng Hàng 
Không Việt Nam, đến tiệm ăn Nam Sơn trước bãi 
xe taxi mà anh Bôn và Thanh của đội banh Đà Lạt 
bị VC gài lựu đạn nơi xe bị nổ chết, cuối cùng là 
phòng nha sĩ Trình, bố tên Hy học Yersin với mình 
có lần nhổ mình mấy cái răng và mấy thang cấp nối 
đường Thành Thái qua Trương Vĩnh Ký chỗ trường 
Đoàn Thị Điểm mà mình từng học Hội Việt Mỹ ở 
đây.  

Phía sau dãy phố này là đường Trương Vĩnh Ký, có 
mấy quán ăn mà nổi tiếng nhất là quán bánh xèo 
của hai ông bà người Huế. Xa Đà Lạt 40 năm nhưng 
mình vẫn nhớ rau xà lách couronne mà ngày xưa ăn 
phở thường có rau này. Bên Tây thì mình có ăn loại 
rau này có vị hơi đắng đắng, dòn dòn, lá có răng tua 
tua nhưng bên Mỹ thì không thấy bán. Về Đà Lạt 
tuy thèm nhưng không dám ăn vì lần đầu về mình 
bị Tào Tháo rượt ói mật xanh luôn vì ăn rau.  

Sơn đen  

11/29/13 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Một Thời Quen Nhau 
Nhớ lúc mới sang trường Văn Học, là ma mới nên 
mình lo ngại nhưng may trong lớp có mấy tên ở gần 
xóm, hồi nhỏ hay chơi đánh đáo, bắn bi với nhau 
như Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Sang, Trần 
Anh Tuấn nên đỡ lo. Thằng Sang rủ mình ngồi bên 
cạnh nó được vài tháng thì sau mùa hè Đỏ Lửa, nó 
bị đôn quân vì sinh 1955, tuổi Dê nên nó, Tuấn 
Mập và vài tên trong lớp phải lên đường nhập ngũ 
và từ đó chưa bao giờ gặp lại.  

Mỗi chiều sau ăn cơm trưa, mình, Sang và Tuấn 
đèo nhau ra sân vận động đá banh với đám Kho 
Bạc. Xe Honda bị cấm chở 3, nếu bị cảnh sát thổi 
lại thì bị phạt nên cứ đến chỗ trường Việt Anh là 
một thằng nhảy xuống đi bộ qua đường Cường Để 
rồi lên xe chạy tiếp. Chơi với tên Sang thì mình 
được hắn bồi dưỡng cho nghiệp vụ chức năng ngắm 
con gái. Hắn rủ mình lên nhà một cô học chung lớp 
ở đường Thủ Khoa Huân, có thêm 1 cô khác cũng 
học cùng lớp chịu đèn một tên khác, học 11 A. 2 
cặp này chuyên viết thư cho nhau mà gần đây mình 
nghe tin một trong 2 cô là vợ của một tên mình 
quen khi xưa.  

Một hôm đang học bài sau cơm chiều thì mình nghe 
cái cạch ở cửa sổ của phòng mình. Khi nào muốn rủ 
mình đi chơi, đám bạn dùng hòn đá nhỏ, quăng vào 

cái volet của cửa sổ phòng mình, làm tín hiệu để 
mình chạy ra sau nhà gặp chúng.  

Mình chạy ra mái hiên sau nhà thì thấy thằng Sang 
đứng đó. Nó có bộ mặt rất quan trọng, thều thào 
bảo bọn con gái bầu mày là đẹp trai hạng thứ 6 
trong lớp. Mình nghe đến sướng rêm mé đìu hiu rồi 
hỏi còn ai được chọn thì nó nói thằng CNA đoạt 
giải nhất, sau đó là Võ Hoàng Đa, đến Hùng Con 
Cua, Trí rồi thằng Bình Minh.  

Cả đời mình, con gái gặp mình là tránh như hủi 
nhất là đám hàng xóm, phơi áo quần nơi dây kẽm 
sau nhà đều bị mình lấy cái cây khoèo xuống đất 
mỗi khi đi băng qua nhà họ vì người lớn dặn không 
được đi dưới quần áo đàn bà, sẽ làm mình học ngu. 
Bỗng nhiên thằng Sang báo tin được đám con gái 
chấm hạng 6 nên thấy sướng mệt thở. Vô nhà, hết 
học bài được, leo lên giường cứ lăn qua lăn về làm 
khổ mấy thằng em. Ba anh em ngủ chung giường 
nhưng giường nhỏ nên mình nằm phía trên còn hai 
thằng em, nằm phía dưới, quay đầu lại như cá mòi 
trong hộp. Chân mình dài hơn nên quay qua lại là 
trúng mặt một trong hai thằng em. Mình mong sao 
cho chóng sáng để chạy vào phòng ông bà cụ để soi 
gương. Nhà mình chỉ có độc nhất một cái gương nơi 
cánh cửa tủ quần áo của ông bà cụ. Gần bể nước thì 
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có cái lavabo để cả nhà đánh răng, rửa mặt, có cái 
gương thời Bảo Đại, bị vàng ố, đen nhám không thể 
phản ánh được cái mặt khôi ngô tuấn tú của Sơn 
đen, chàng trai nước Việt, đệ lục Hot Boy của 11B.  

Dạo đó, tiêu chuẩn Hot Boy là đẹp trai và học giỏi. 
Con trai con gái chỉ để ý nhau thôi chớ chả biết yêu 
đương là cái giống gì cả. Thích thích ai thì tự cho là 
đối tượng của lòng mình ngoài ra đâu có biết cái gì. 
Tiêu chuẩn con nhà giàu thì mình không biết vì dạo 
đó thì đi học, nói chung ai cũng có hai bộ đồ để 
thay chớ không như con mình ngày nay phải chơi 
hàng hiệu, chê vợ chồng mình không hiểu gì về thời 
trang. Tên Bình Minh thì chắc là đẹp trai vì thấy 
hắn cứ đi may quần áo ở tiệm của hai tên Sơn và 
Tánh gần nhà. Lúc nào cũng thấy hắn ăn bận chải 
chuốt, quần ủi thẳng li, tóc thì chơi Brilliantine, 
mang giày vớ đàng hoàng trong khi mình thì thuộc 
trường phái cha truyền con nối, bận áo quần cũ của 
ông cụ, mang dép đi học.  

Thằng Đa thì ăn nói rất lém, cãi tay đôi với gái. Hắn 
tập tạ với tên Trần Thiện Tân nên hai tên này lúc 
nào cũng bận áo ngắn, bó thân dù trời lạnh để khoe 
thân hình vạm vỡ của chàng Vọi, không như cả 
đám học sinh trong lớp, toàn gầy như mắm cá lòng 
tong. Nhiều khi bị thầy kêu lên bảng là cứ đứng đực 
ra, gồng gồng cái dorso. Hùng Con Cua thì học 
trung bình nhưng được cái là biết đánh trống. Dạo 
đó biết đánh đàn vài bản hay chơi được bản 
Romance cổ điển là cưa gái đổ như rạ mà hắn lại 

biết chơi trống, đeo cái gương đen to đùng. Thằng 
Đa hay kêu cái mặt thằng này khi đánh trống, hất 
hàm lên trông đểu đểu như Khương Đại Vệ. Nếu 
mình không lầm thì có lần LTN, có hỏi mình về tên 
này nhưng hắn thuộc loài hoa đã có chủ nên mình 
không muốn nó dây dưa thêm.  

Nói đến đánh đàn, dạo ấy mình cũng lò mò đi học 
đàn ở đường Tăng Bạt Hổ với ông thầy đàn người 
Bắc. Trong đám học sinh có cô hàng xóm Thanh 
Tịnh theo học Hạ Uy Cầm và thằng Hùng, con Lưu 
Hội Ký, góc đường Nguyễn Biểu và Tăng Bạt Hổ, 
học Guitar, sau này hắn đánh đàn cho đài phát 
thanh Đà Lạt rồi biến mất, chắc đi lính vì sinh 55. 
Mình học được một tháng thì bỏ vì ông thầy lắc lắc 
cái đầu rồi chép miệng, bảo tướng anh chỉ chơi đàn 
bà chớ ngoài ra chả chơi đàn nào được cả, khiến 
mình giận bỏ cuộc đời đàn sĩ mới nhen nhúm. Sau 
này, mình làm trưởng lớp, chuẩn bị tập văn nghệ 
cho lớp để trình diễn cuối năm, Thanh Tịnh hỏi 
mình còn học đàn để tập với cô nàng nhưng mình 
kể đoạn kết của đời đàn sĩ của mình khiến cô nàng 
cười, bỏ mộng song tấu với mình và đại diện cho lớp 
độc tấu Hạ Uy Cầm năm 11B ở rạp Hoà Bình. Nhớ 
hôm đó trường có mời hay mướn ban nhạc Rolling 
Wheels, nổi tiếng nhất ở Đà Lạt, có tên đánh trống 
chơi rất ấn tượng còn đối tượng của mình hát bài 
Mammy Blue thì phải trong khi MT réo tên mình, 
quê không thể tả.  
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Dương Quang Trí, tên này to con, hay phụ bố nó là 
ông Marcel, lai tây, lái máy cày, làm vườn trong Đa 
Thiện. Mẹ nó rất giỏi, tự lái xe hàng đi mua sú, xà 
lách chở về Sàigòn bán. Bà cụ mình phục bà này 
lắm. Tên Trí thì đô con lại học nhảy nên không 
thuộc loại học sinh tiên tiến nhưng được cái mã lai 
tây, đẹp trai con nhà giàu. Mỗi lần hắn lấy xe máy 
cày của bố hắn, đi cày thuê cho vườn bên cạnh là rủ 
bạn bè đi ăn chè Mây Hồng, ngày nay hắn có quán 
cà phê ở 343 đường Phan đình Phùng, chạy xe du 
lịch với thằng con.  

Tên CNA, con hiệu trưởng nên phải làm gương cho 
đám học sinh, chả biết gì về cuộc đời ngoài học như 
điên, thay phiên đứng đầu lớp với em hắn. Hắn lại 
biết đánh đàn, biết lái xe hơi nên được con gái bầu 
làm Hot Boy là cực chuẩn. Lớp 12B năm đó chỉ có 
độc nhất một nữ sinh, hơn mình một hay hai tuổi vì 
rớt năm vừa rồi nên học lại. Bao nhiêu con gái năm 
11 B đều chuyển sang ban A để lại lớp 12 B toàn là 
đực rựa. Chị này có cái tên khá hợp với tên CNA. 
Cô ta tên Song Kim, Song với Nhị như cơm với cá. 
Cô này sợ bị rớt nữa nên hay hỏi bài và ngồi bàn 
đầu với tên CNA và vài tên từ Văn Khoa chuyển 
sang. Hắn được 100% con gái trong lớp bầu làm Hot 
boy. Cực chuẩn. Hắn thua mình 1 tuổi, tuổi con gà, 
mỗi ngày đánh bóng bàn, nhảy múa reo hò như con 
gà tồ mới ra cựa, gáy gáy cho đám gà mái biết giọng 
mới bể của hắn.  

Sau này đọc bài của hắn kể là mết cô bé Răng 
Khểnh, học lớp ban C, sát bên cạnh cái bàn bóng 
bàn nên hắn hay lăng xăng. Cái tính gáy gáy tuổi 
dậu của hắn vẫn còn tồn tại sau 42 năm. Hắn viết 
trên diễn đàn, bức thư cho đối tượng một thời dấu 
yêu, nhờ diễn đàn trao lại nhưng cố tật hay gáy vẫn 
còn. Hắn nhìn trời tuyết lạnh của Virginia nên 
không ra được khỏi nhà lại tưởng tượng mình đang 
ở trên không trung, đang bay từ San Francisco về lại 
quê hương thứ 2 của hắn như một đại gia quá bận 
bịu, cứ chạy vòng vòng không chịu đánh thẳng vào 
nội thành. Than thở trên máy bay không có internet 
nên hắn không làm việc được mới có thời gian nghĩ 
đến chuyện thời xưa. Được cái là hắn rất chịu khó, 
dạo tay bế tay bồng nhưng vẫn chịu khó học đêm, 
lấy thêm cái bằng PhD. Nay con gái thành danh nên 
hắn phụ HMS tạo dựng trang nhà Mái ấm Văn 
Học.  

Hôm sau vào lớp bỗng nhiên thấy mình cao lớn như 
Thánh Gióng, sau một đêm bỗng từ thằng Sơn Đen 
trở nên Hot Boy 6. Mình khệnh khạng vào lớp như 
Ringo, tay súng bá vàng, mặt vênh vênh váo váo 
nhìn đám học chung nhất là đám con gái rồi nhìn 
đám con trai rồi cười cười lâng lâng như chiếc máy 
bay lên thẳng.  

Ông Thánh Gióng này đánh giặc Ân, một bộ lạc 
phía đông bắc của Trung Hoa tính ra xa trên 2 ngàn 
km nên không hiểu tại sao giặc này lại tràn xuống 
làng Phù Đổng của xứ Giao Chỉ. Thêm nữa 18 ông 
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vua Hùng cai trị nước Việt khoảng 2,622 năm 
(trung bình một vị vua là 145 năm, thế là con cháu 
vua Hùng càng ngày càng giảm thọ). Sự tích Thánh 
Gióng dựa vào thời vua Hùng thứ 6 thì không thể 
cùng thời nhà Thương Ân nhất là thời đó Việt Nam 
chưa biết trồng lúa thổi cơm, có thể làm áo giáp 
bằng sắt. Có thể trong lịch sử TQ có một thánh 
gióng nào đời nhà Ân rồi người Việt bị cai trị hay 
các nho sĩ xứ An Nam chép lại, cứ cho là của mình 
như khi xưa dân An Nam học lịch sử Tây, bảo nos 
ancêtres sont des Gaulois hoặc có ai đi sứ sang Tàu 
như ông Nguyễn Du, vớ vài cuốn sách ngoài chợ 
trời như Đoạn Trường Tân Thanh đem về diễn 
Nôm quên cả xét lại năm tháng đời nhà Ân và 
Hùng Vương đời thứ 6 khác biệt. Tương tự trong 
lịch sử tàu, học sinh được dạy Thành Cát Tư Hãn là 
người tàu chính tông hay Việt Nam kêu ông Lê Nin 
là người Việt vì có chung họ Lê.  

Trong lớp 11 B thì mình không biết đám con trai 
bầu chọn cô nào là Hot Girl. Với mình dạo đó có hai 
cô: VTTT và PTG. Mình ngồi cạnh bàn của VTTT 
nên lâu lâu lén nhìn sang bên cạnh, thấy cái áo dài 
chít banh, lòi chút làn da trắng của cái eo khiến 
mình học đã dốt lại càng ngu thêm. Lúc đó mới hiểu 
câu thơ “da em trắng anh chẳng cần đeo mắt 
kiếng.” PTG thì hay bị con trai kêu là G đen còn 
mình bị gọi Sơn đen nên hiểu tâm trạng của cô bạn 
học. Sau này, đi Nha Trang và Ninh Chữ với trường 
thì thấy cô bé má hồng rất xinh nhất là đồ phụ tùng 

của cô bé đầy đủ không xẹp lép như bao cô ốm đói 
thời đó. Cô nàng, Trần Văn Tiến và mình rủ nhau 
đi lang thang ở Nha Trang, mồ hôi mồ kê nhỏ trông 
cô nàng xinh không chê. Lên năm 12 thì không thấy 
bóng dáng, chắc chạy qua Việt Anh như một số học 
sinh khác chạy theo bộ Tam Sư.  

Khi thằng Sang đi lính thì mình bị hụt hẫng, không 
còn ai bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng làm Hot Boy 
nên khi ra chơi, sau khi vũ phong Bắc quốc trên đồi 
của ty quan thuế thì mình vào lớp, ngồi ôn bài. Lâu 
lâu có một hai cô ngồi bàn bên cạnh, hỏi chuyện 
trên trời chi đó, mình cảm thấy tai, má mình nóng 
ran, chỉ biết gật đầu hay lắc đầu. Bỗng nhiên tên 
Ngô Văn Thủy lại nhảy vào, tiếp thu trách nhiệm 
của thằng Sang, bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng 
điều nghiên nghiêm túc về con gái.  

Cô Thủy dẫn nhập mình vào thi ca Việt Nam nhất 
là thơ tình trước chiến tranh chống Pháp. Mình chỉ 
biết ua chầu ua chầu hay hè hay hè khi hắn đọc 
nhưng chả hiểu gì cả.  

Hắn đọc bài thơ “Tương Tư” của Nguyễn Bính rồi 
giải thích cho mình ý nghĩa của bài thơ vì dạo đó 
mình dốt việt văn, thơ thiết. Mình hỏi hắn tương tư 
là gì vì chỉ biết tương ớt, tương Cự Đà còn tương 
thứ tư thì chịu mà tương nhất, tương nhị, tương 
tam có không. Hắn chậm rãi giải thích tương tư là 
hai người thương nhau, xa cách nên nhớ về nhau. 
Mình gãi đầu hỏi lỡ con gái nó không thương mình 
thì đâu có thể gọi là tương tư, phải gọi đơn tư mới 
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đúng như ông Nguyễn Bính cứ kêu “Thôn Đoài lại 
nhớ thôn Đông” chớ có thấy thôn Đông nhớ thôn 
Đoài đâu. Ông còn kêu “Gió mưa là bệnh của trời, 
tương tư là bệnh của tôi yêu nàng” nhưng không nói 
đến thôn Đông nhớ thôn Đoài.  

Thấy mình mất căn bản về văn chương Việt Nam 
nên hắn kéo mình đến thăm mấy thầy họa may nhờ 
công lực của sư phụ, cái đầu mình mới vỡ ra để tiếp 
thu, cảm nhận được tình yêu là cái gì, ngọt đắng ra 
sao. Không ngờ gặp thầy Nguyên thì khuyên mình 
đi Tây còn thầy Tâm thì cho mình mượn sách về 
lịch sử, môn mà mình yêu mến nhất nên hắn chán 
đi tìm tên khác để có thể bàn chuyện tương tư 
tương chao.  

Sau này có một cô từ Song Pha lên học nên mình 
với danh nghĩa trưởng lớp, đặt tên là Người đẹp 
Song Pha, hay bận áo dài trắng, áo len đỏ và nghe 
nói có nhiều tên để ý. Có thằng ăn đòn của lính 302 
cũng vì cô học trò xứ Chàm. Cô này họ Khúc, chắc 
là con cháu của Khúc Thừa Dụ, người khởi đầu cho 
nền độc lập Việt Nam, làm đến chức Tiết Độ Sứ. 
Minh không hiểu sao hậu duệ họ Khúc lại lưu lạc 
đến xứ Chàm. Có dịp gặp lại, mình sẽ hỏi xem sao 
vì họ này lâu đời nhất ở Việt Nam, từ thời nhà 
Đường bên tàu.  

Đọc trên diễn đàn thì mình thấy có nhiều tên nhắc 
đến cô hàng xóm tên Thanh Tịnh, xem lại hình khi 
xưa thì thấy cô nàng khá xinh. Cô này tuổi Dê hơn 
mình một tuổi, có cô em gái không nhớ tên gì. Nhà 

mình với nhà cô này không qua lại vì đạo Thiên 
Chúa giáo. Dạo đó các gia đình Phật giáo ít giao du 
với Thiên Chúa giáo. Trong xóm mình gọi cô nàng 
là Thánh Nữ vì đi lễ mỗi ngày ở nhà thờ Domaine 
de Marie, có hôm hai lần. Mỗi lần cô nàng đi lễ là 
mình biết vì con chó Kiki nhà mình sủa. Con chó 
này không bao giờ sủa đàn ông con trai vì sợ bị ném 
đá nhưng nếu thấy con gái là sủa vang xóm. Không 
biết cô này có ăn thịt cầy không vì nghe nói ai ăn 
thịt cầy, chó đánh mùi hay sủa, có dịp gặp lại mình 
sẽ hỏi cô nàng. Vừa hết giới nghiêm, mình ra sân 
tập võ là thấy cô nàng đi ngang nhà trong tiếng chó 
sủa, cô nàng không bao giờ nhìn con chó, cứ nhắm 
mắt đi tới.  

Sau 75, con kiki đói quá hay có máu chó phản động 
nên có lần táp một bà CM30, khiến bà này làm gia 
đình mình xất bất xang bang, tìm đủ cách tống đi 
kinh tế mới.  

Mỗi ngày phải thuê xe chở bà ta lên viện Pasteur 
chích thuốc, nhà 10 chị em đói nhưng phải nhịn ăn, 
mua thịt bồi dưỡng cho bà ta. Còn con kiki bị lên án 
là chó của nguỵ quân nguỵ quyền, có hành vi phản 
động bị công an khu vực bắt làm thịt để đảm bảo an 
ninh trong xóm. Con Kiki thoát kiếp nhưng cứu gia 
đình mình, được giữ hộ khẩu ở lại Đàlạt.  

Bây giờ ngồi viết lại thì mình mới hiểu chớ dạo đó 
thì cực ngu. Có nhiều hôm, có mấy cô trong lớp đến 
nhà hỏi bài, mình chẳng mời vào nhà. Họ hay đến 
nhà Thánh Nữ trước rồi nhờ Thánh nữ dẫn đến 
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nhà mình, đứng ngoài cổng vì sợ con Kiki? Mình 
tình thật chạy ra sân, nghe họ hỏi mượn bài tập thì 
bảo họ đứng đó rồi chạy vô nhà lấy cuốn tập cho họ 
mượn. Mình chả hiểu hay hỏi vì sao họ cần mượn 
bài tập vì thầy đọc bài cho cả lớp chép không có 
sách vở gì cả, hiểu biết là trong bài của thầy đọc cho 
chép mà mình viết toàn lỗi chính tả nên nhiều lần 
khi lấy vở về thì thấy có người sửa dấu hỏi ngã dùm. 
Chỉ có khác là mình ghi lại những gì thầy giảng 
trước khi đọc bài cho học sinh chép nên khi làm bài 
tập mình ghi thêm những chi tiết đó thay vì viết 
thuộc lòng bài chép hay sách mình mượn đọc thêm 
nên thường được thêm điểm dù sai lỗi chính tả.  

Khi tên Sang đi lính thì mình lên ngồi dãy bàn bên 
trái, gần cái bản đen, xanh thì đúng hơn, vì bị cận 
thị nặng mà ông cụ lại không cho mình đeo kính 
cận. Bên tay phải là dãy bàn con gái nên đám con 
trai ở xóm nhà lá này, ngồi gần bản, không chọc phá 
như đám dân cư cắm dùi phía sau dãy PMC, TVĐ 
ngồi. Không có thằng Sang mình như chim lạc đàn, 
như con thuyền không bến, thường khi ra chơi thì 
hắn đứng dưới đường rồi chỉ mình mấy cô nữ sinh 
rồi nói tên tuổi, nhà ở đâu vv,  hỏi mình duyệt 
không thì cứ ua chầu ua chầu, hít hà, khen khen, 
gật đầu. Dạo ấy mình bị cận thị đâu 4.5 độ nhưng 
ông cụ không cho đeo kính nên nhìn mấy cô xa xa 
thì ai cũng như hoa Thiên Lý, sau này đeo kính thì 
nhiều cô làm mình tái mặt.  

Một hôm sau khi ra chơi, mình vào lớp ôn bài. Lúc 
lấy tập trong học bàn ra thì thấy có gói xôi gói bằng 
lá chuối của ai để trên vở của mình. Xét kỹ thì 
không phải của thằng Nguyễn Thanh Hải, ở cạnh 
nhà Nguyễn Đắc Hớn, bán phân ở Phan Đình 
Phùng, góc ấp Mỹ Lộc. Vì vở của nó cách mình nửa 
thước. Lấm la lấm lét xem có ai thấy không, mình 
cúi xuống bàn, chơi nguyên nắm xôi nhai ngồm 
ngoàm đến khi hết mới ngẩng đầu lên, lấy tay chùi 
mép. Lúc đó mới hiểu “không cần biết xôi của ai, 
không cần biết xôi từ đâu, ta ăn xôi như dại cuồng, 
ăn xôi vì bụng đói vì đó là xôi.” Hú vía không ai 
thấy. Lâu lâu mình lại thấy viên kẹo gừng, rồi một 
hôm khi ra về, có một cô hỏi mình ở cầu thang “xôi 
có ngon không?” Mình ú ớ nhìn như Từ Hải thì bị 
cô bé kêu là đồ ngu rồi từ độ ấy hết thấy xôi, kẹo 
trong hộc bàn.  

Chán mớ đời! Thật ra mình coi mấy cô trong lớp 
như đàn chị vì nữ thập tam nam thập lục. Đàn bà 
con gái họ khôn trước tuổi, trước đám con trai 
nhiều nên mình len lén tìm mấy đối tượng học lớp 
dưới. Dạo đó, các lớp 10,1 1 và 12 học buổi sáng 
còn 6, 7, 8, 9 thì học buổi chiều nên mình nhắm 
đám lớp 10. Mình chấm 2 nữ sinh lớp 10: PTBT, 
TTMN. TTMN thì có mái tóc ngắn hay bận áo len 
tím, quần tây nhưng có cặp mắt đẹp mệt thở, chưa 
bao giờ có cơ hội nói chuyện hay lái xe đưa về nhà. 
Cô kia thì thích hát dù không hay nên năm 12, lợi 
dụng chức danh trưởng lớp, tổ chức văn nghệ, mình 
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nhờ VVT hỏi dùm cô ca sĩ có tên nhưng chưa có 
tiếng đóng góp chương văn trình nghệ thì được 
nhận lời và mình phải đi đưa mấy cô trong ban ẩm 
thực và văn nghệ về. Mình mượn xe ông cụ, đưa 
các ca sĩ về hình như hôm đó trời mưa nên sợ các 
cô bị ướt nên phải lén lấy xe Jeep của ông cụ đưa 
mấy cô ban ẩm thực nấu chè và văn nghệ về.  

Mình chỉ nhớ mỗi sáng thứ hai, trước khi vào lớp cả 
trường phải xếp hàng trong sân trường để làm lễ 
chào cờ. Mỗi lần như vậy có một cô bé lớp 10, cứ 
lay hoay từ đâu đến húc mình rồi nguýt bảo sao lại 
đụng người ta rồi thấy mấy cô khác cười khúc 
khích. Mình ngơ ngác chả hiểu gì cả khi không lại 
bị chửi. Đúng là ra đường gặp gái. Sau này mình 
trốn phía sau gần cái tường bằng tôn nhưng lại hay 
bị thầy CBA kêu lên làm lễ chào cờ. Đứng phía 
trước thì không bị kêu lên nhưng trốn phía sau là bị 
gọi lên làm lễ chào cờ, đứng trước hàng ngàn đôi 
mắt hình viên đạn của nữ sinh như tên tử tội ra 
pháp trường.  

Cuối năm đó, hai trường Văn Học và Văn Khoa có 
tổ chức cắm trại ở hồ Than Thở. Tối thứ 7, trời 
mưa như trút cơn giận vào đám học sinh khờ dại 
trước ngưỡng cửa yêu đương nên lửa trại không 
được đốt lên. Cả đám chui rúc vô lều, nước ngập 
vào nên chả có thằng nào ngủ thẳng giấc. Nhưng 
nhờ cắm trại, mình mới làm quen, nói chuyện, và 
đưa đối tượng một thời về nhà.  

Hôm trước liên lạc với tên “ngân hàng” mà thầy An 
nhắc đến, hắn nói là khá đông bạn học xưa còn nhớ 
đến mình; nhân vật nghịch ngợm nhất lớp. Mình 
chỉ nhớ là được bầu làm trưởng lớp, ngồi phía trên 
gần bảng đen, gần thầy nên đâu có dám phá nên 
cũng mong hè này về hỏi mấy tên này xem. Mình 
nhớ có lần thầy Nguyên la một tên trong lớp vì 
không giải được bài toán, thầy hỏi “Tại sao em 
không hiểu” thì mình buột miệng kêu: “Nhà nó 
nghèo” khiến thầy Nguyên và cả lớp cười, từ dạo đó 
trong lớp học sinh hay dùng cụm từ “Nhà nó 
nghèo.” Lúc mới qua Văn Học thì mình ngồi trong 
xóm nhà lá của hắn. Mình và hắn hay bàn chuyện 
mùa hè đỏ lửa, tổng thống NVT đi Hawaii, nói 
tiếng Mỹ. Cuối tuần phải nghe đài phát thanh Đà 
Lạt để được nghe xướng ngôn viên nói; thể theo lời 
yêu cầu của hắn tặng riêng cho các bạn học 11B. 
Không biết hắn tặng cho cô nào nhưng nghe 11 B 
Văn Học là mình thấy ấm người, có cảm tưởng hắn 
cũng tặng cho mình, sau này hắn chạy sang ban A 
thì không nghe nói tặng 12 B nên bỏ không nghe 
đài nữa, nay thấy hắn xuất hiện trên ca đàn Văn 
Học, chuyên gia hát karaoke. Hắn kêu sẽ mời đối 
tượng khi xưa của mình lại họp mặt khi mình về Đà 
Lạt nên mình cũng hồ hỡi, mong gặp lại cô bé ngày 
xưa đã làm mình chết mê chết mệt.  

40 năm qua, bao nhiêu chuyện xẩy ra trong cuộc 
đời, mỗi người bạn học khi xưa đều có một con 
đường do mình tự chọn hay bị hoàn cảnh đưa đẩy. 
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Ngày nay bước vào tuổi lục tuần, con cái lớn hết 
nên nhìn lại đoạn đường đời ngày xưa còn bé, của 
thời khờ dại, tập tành làm người lớn với những kỷ 
niệm ngây ngô. Có người tiếc rẻ là dạo đó nếu hiểu 
biết, khôn lanh như ngày nay còn mình thì chẳng 
tiếc nuối gì cả vì khoảng thời gian ấy để lại cho 

mình nhiều kỷ niệm ngây ngô, không bao giờ muốn 
quên vì nếu đã khôn biết như bây giờ thì chả có gì 
để nhớ, để hoài niệm. Hy vọng hè này về Đà Lạt sẽ 
gặp lại nhiều bạn học cùng các đối tượng xưa để 
cùng nhau đi ngược dòng sông tuổi thơ, tìm lại 
những kỷ niệm của tuổi biết buồn, biết đơn tư.  
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Những Chuyện Không Quên 
Không ngờ 40 năm sau mình lại được học ở thầy 
Tuyến một bài học khác về đạo đức. Thầy kể mấy 
chục năm qua không thể quên được tiếng gọi thê 
lương trong tuyệt vọng “Thầy ơi” của cô học sinh cũ 
nào trong thời ngăn sông cấm chợ, định mệnh đã 
đưa đẩy cô ta lên chiếc xe của thầy đang tải đồ qua 
trạm kiểm soát kinh tế. Tiếng kêu ấy như là tiếng 
gọi của lương tâm đã đeo đuổi Raskolnikov trong 
cuốn “Tội ác và hình phạt” của nhà văn 
Dostoyevsky. 40 năm về trước thầy khởi đầu môn 
Đạo Đức bằng “philo cái sophos,” philo là bạn còn 
sophos là nhà hiền triết, định nghĩa của Triết học 
bằng tiếng Hy Lạp. Mình nhớ mãi lúc thầy giải thích 
về cuốn sách “Bố già” của Mario Puzzo. Thầy kể câu 
chuyện của một người gốc Ý di cư sang Mỹ, hành 
nghề liệm xác chết. Ông ta hãnh diện được vào 
quốc tịch Mỹ, cho con gái đi chơi với bạn trai Mỹ 
gốc da trắng. Không ngờ mấy tên ấy tính giở trò đồi 
bại. bị cô gái kháng cự nên đánh cô gái sưng mặt. 
Ông ta vẫn tin ở công lý của nước Hoa Kỳ nên đi 
kiện và đau khổ khi thấy những tên da trắng được 
trắng án vì luật pháp vẫn bao che cho dân da trắng. 
Cuối cùng ông ta phải đến tìm “bố già” Don 
Corleone để đòi công lý cho con gái mình. Tuy đồng 
hương với Don Corleone nhưng ông ta không muốn 
giao du vì Don Corleone là chúa trùm mafia ở New 

York. Và thầy kết luận, khi con người căm phẫn, 
muốn trả thù thì bắt tay với quỷ dữ, dù trước đó 
đứng trên phương diện đạo đức mình ghê tởm họ.  

Lúc đi làm ở New York, Sơn và CTA hay giúp tổ 
chức các buổi gặp mặt cho các sinh viên gốc Việt 
vùng Đông Bắc như Harvard, Yale, MIT, Princeton, 
NYU. để giới thiệu với họ về văn hoá VN, mời các 
giáo sư như Huỳnh Sanh Thông ở Yale, người Việt 
đầu tiên đoạt giải McArthur Foundation, dịch 
truyện Kiều và Hoa Địa Ngục ra Anh ngữ, giáo sư 
Nguyễn Quỳnh ở đại học Columbia, người có hai 
bằng tiến sĩ Hoa kỳ và có tranh treo trong viện bảo 
tàng Guggenheim, tiếng sáo thần Nguyễn đình 
Nghĩa, giáo sư Nguyễn thuyết Phong ở đại học Ohio 
về nhạc cổ truyền VN. Bọn mình cố giúp sinh viên 
gốc Việt thấy những gương sáng khác trong cộng 
đồng VN vì đa số người Việt sang đây có điều kiện 
là học bác sĩ hay kỹ sư. Muốn cộng đồng vững mạnh 
thì ta cần có những chuyên gia của các ngành khác 
như luật, nghệ thuật, chính trị...Có lần mình nói 
chuyện với một sinh viên ở Harvard quen với bà xã 
mình tên Đinh Đồng Phụng Việt về vấn nạn này thì 
không ngờ mấy chục năm sau anh này là thứ trưởng 
Bộ Tư Pháp dưới thời tổng thống Bush con. Người 
viết luật “Patriot Act” sau vụ khủng bố 911 năm 
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2001. Cũng dạo ấy, có một sinh viên ở UCI, nam 
Cali gọi mình nói chuyện. Anh này tên Trần Thái 
Văn, chủ tịch hội sinh viên gốc Việt, cùng Âu Đức 
Dương con ông Âu Trường Thanh, cựu bộ trưởng 
kinh tế VNCH và một số sinh viên gốc Việt, sáng 
lập chương trình Ngọc, tên một cô bé bị hải tặc làm 
nhục trên đường tìm tự do. Sau nhiều lần nói 
chuyện anh ta gọi mình kể là không muốn học bác 
sĩ nữa như cha mẹ mong muốn, xin vào tập sự cho 
dân biểu Dornan ở địa hạt Garden Grove và đi học 
luật. Về sau anh ta làm dân biểu tiểu bang cali và có 
một thời mê ca sĩ Như Quỳnh. Có lẽ nhờ bài học 
đạo đức của thầy Tuyến mà mình mới hiểu được 
phải đấu tranh dành quyền lợi để tồn tại trên đất 
Mỹ.  

Thầy Nguyễn Minh Diễm với cái ống điếu giải thích 
rằng Luận Lý thì không thể nào áp dụng cho phụ nữ 
được vì “đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy 
chồng đi tu”.Câu nói này thì 40 năm sau mình vẫn 
thấy đúng và có lẽ đến muôn đời sau vẫn đúng. 
Mình nhớ có lần trong buổi ca nhạc văn nghệ do 
hai lớp 12b và 12c tổ chức, mình có mời thầy giúp 
vui thì thầy bảo cuộc đời ca sĩ của thầy chấm dứt ở 
lớp 2 vì sau khi hát xong người thầy nói cho cả lớp 
hay là anh Diễm sợ các trò không hiểu bài hát nên 
đã đọc lời trước khi hát. 40 năm sau mình mới hiểu 
ý của thầy khi nghe một người anh họ của vợ hát 
trong một buổi họp mặt gia đình.  

Mình mê nhất thầy Phạm Văn An giảng trong giờ 
Việt Văn. Khi nói về nhân vật Loan trong Đoạn 
Tuyệt của Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam thì thầy 
bảo là thầy mất 12 năm học từ tiểu học cho đến hết 
trung học rồi thi vào đại học lại thêm bốn năm mới 
lấy được mảnh bằng cử nhân thì mới được xã hội 
gọi là ông Cử, trong khi vợ của thầy không cần học, 
chỉ cần lấy thầy thì được người ta gọi ngay là bà Cử. 
Nhân vật Loan muốn thoát ly ra khỏi chế độ phong 
kiến, muốn tự lập, nói lên vai trò của phụ nữ trong 
xã hội mới theo Tây học mà ngày nay phụ nữ học 
cao là chuyện bình thường.  

Khi Dũng thoát ly đi trong mưa gió hy vọng một 
ngày nào gặp lại Loan thì thầy bảo Anh Chị nào có 
đối tượng thì dắt nhau lên Cam Ly, mang theo lon 
sơn Bạch Tuyết, vẽ tên mình và trái tim lên vách đá 
rồi cầm tay nhau thề mối tình hữu nghị đôi ta đời 
đời bền vững như hãng sơn Bạch Tuyết. Không ngờ 
30/4/75 đến nên bao cuộc tình được tô vẽ bằng sơn 
Bạch Tuyết đã tan rã theo định mệnh của đất nước.  

Thầy Hồ Thanh Tâm đã khai hoá mình vào thi ca 
VN. Thầy cho mượn cuốn “ Thi Nhân VN” của 
Hoài Thanh và “ trăm Hoa đua nở trên đất Bắc” 
của Hoàng Minh Chí. Dạo cđó lần đầu tiên mình 
biết thổn thức với thơ tình của Xuân Diệu, Huy 
Cận, Chế Lan Viên, Thế Lữ. Mình đọc say mê chả 
thiết làm bài tập, như dạo mướn truyện của nhà 
sách Minh Thu. Trong Trăm Hoa Đua Nở Trên 
Đất Bắc, những bài thơ phản kháng của Trần Dần, 
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Hoàng Cầm, Phùng Khoán, Chu Ngọc v. v...đã làm 
mình lo sợ khi nghe tới cải cách ruộng đất mà hồi 
nhỏ có coi trong phim “Chúng Tôi Muốn Sống” của 
đạo diễn Vĩnh Noãn ở rạp Ngọc Hiệp. Dạo đó đi coi 
ciné là phải chào quốc kỳ và toàn dân VN nhớ ơn 
Ngô Tổng Thống.  

Hồi tiểu học, có lần trường bắt bỏ học buổi sáng đi 
đón Ngô tổng thống đến từ phi trường Cam Ly. 
Đứng bên lề đường Hùng Vương, phất cờ vừa hô 
“Ngô tổng thống muôn năm".Trong xe thấy Ngô 
tổng thống bận đồ trắng ngồi bên cạnh là một ông 
tây mũi lõ nhưng chiều về thì bà ngoại kêu mình 
đem bàn thờ Phật ra đường Hai Bà Trưng để bảo vệ 
Phật giáo. Dân công giáo và công chức tổ chức chào 
mừng ông tổng thống đi kinh lý với đại sứ Mỹ trong 
khi dân theo Phật giáo thì nghe ông Thích Trí 
Quang đem bàn thờ ra đường để cho đại sứ Mỹ thấy 
dân theo đạo Phật đông hơn. Mình đi tung hô 
muôn năm Ngô Tổng thống lần đầu tiên và cũng là 
lần cuối vì vài tháng sau ông về đất Chúa. Sau đảo 
chánh thì đến các cuộc chỉnh lý liên tiếp. Từ nhà 
mình ở Hai Bà Trưng nhìn sang chùa Linh Sơn thấy 
lựu đạn cay bay mịt mù. Mình nhớ dạo đó học 
chung với con tướng TTĐ. Mới tuần này, bố hắn 
làm cha thiên hạ, tuần sau nghe nói ở tù. Sau này 
tên này rời Đà Lạt nên chẳng bao giờ gặp lại. Chiều 
chiều nghe mấy ông sinh viên nào bắt loa nói huyên 
thuyên, đòi đem ông NCK lên đoạn lầu đài, trong 
khi ngoài khu Hoà Bình có dựng một pháp trường 

cát, mình không nhớ là có bắn ai hay không chỉ biết 
là ông Kỳ có bắn Tạ Vinh, một đại gia ở Chợ Lớn vì 
đầu cơ tích trữ.  

Dạo đó đi đâu cũng thấy các bảng đề chính phủ 
NCK, ủy ban hành pháp trung ương là của người 
dân. Có lần ai xướng là có ma quỷ nên nhà nào 
cũng kháo nhau vẽ chữ ma quỷ ở trước nhà để ma 
quỷ không vào nhà hãm hại gia đình sau này mới 
hiểu là VC làm chiến dịch chống Mỹ đổ bộ sang VN 
nên viết ma quỷ nói lái lại là trừ Mỹ qua. Sáng ra 
thấy tên nào đêm qua vẽ ma quỷ trên cửa làm mình 
phải cạo mệt thở. Ông thần karaoke PMC khen cây 
mimosa nhưng nếu có nó trong sân nhà là một cực 
hình. Thứ nhất là con gái tứ xứ cứ đến xin hoa để 
về ép vào tập. Thường thường mấy cô này nhan sắc 
kém cõi mà mấy bà này sợ sâu, phải nhờ mình hái vì 
sâu màu giống thân cây lắm nên không biết lúc rờ 
đến cành là nó bò nhúc nhích, khiếp kinh. Sau đó 
thì nhà mình chặt cây mimosa cho nó gọn để sâu 
không bò lên đầu lên cổ mấy đứa em chơi ngoài sân 
và khỏi phải hái hoa cho mấy cô gái trời bắt xấu.  

Có lần người ta bảo Phật bà hiện về ở đỉnh Lâm 
Viên, ai nấy cũng chạy đi mua hình Phật bà về để 
trên bàn thờ. Dân tứ xứ lên Đà Lạt hành hương leo 
Núi Bà. Mình nhớ dạo đó, có đi với bà ngoại lên đó. 
Mình còn nhỏ nên đi nhanh lên tới đỉnh thì đói quá 
mà bà ngoại lại mang bánh mì đi đàng sau với mấy 
người bạn đành xin thiên hạ miếng cơm vắt. Mình 
không quên phong cảnh đẹp hùng vĩ của đỉnh Lâm 
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Viên ngày đó. Sau này quân đội Mỹ đóng quân trên 
đó thường thấy cái trụ radar có đèn chớp chớp về 
đêm. Mình không hiểu có phải chương trình tuyên 
truyền của VC về những cuộc hành hương lên đỉnh 
Lâm Viên, sau đó múc nước suối đem về để cúng và 
uống thì khỏi bệnh. Vì là núi linh nên không cho 
quân đội Mỹ đóng quân? Ai biết hay có tài liệu thì 
cho mình xin.  

Sơn suýt chết hồi Mậu Thân. Nhà ở Hai Bà Trưng 
thì VC chiếm khu số 4 và nhà thờ Domaine De 
Marie. Trực thăng bắn đại liên 60 hay rocket, 
thường thường khi đạn bay thì các chuôi đạn rớt 
xuống khu nhà mình theo đường parabol. Dạo đó 
mình tò mò chạy ra coi skyrider bỏ bom. Có lần thấy 
máy bay chúc đầu xuống bắn, không hiểu sao hình 
như có ai nói bên tai bảo mình đi vô nhà. Vừa bước 
tới cái hiên nhà thì anh chàng cùng đứng coi máy 
bay cạnh mình dưới cây mai, độ 15 giây trước đó, bị 
một trận mưa vỏ đạn rớt lủng đầu chết. Từ dạo đó 
đến nay mỗi ngày mình đều thắp hương. Sau đó thì 
có gia đình người bà con ở trên số 4 di tản đến nhà 
mình vì cả nhà đào hầm phía sau vườn để trú bom. 
Lúc súng đạn hơi ngưng thì ông dượng lên bàn thờ 
xem còn cái bánh tét nào đem xuống ăn, thì thấy 
một quả bom chưa nổ nằm chình ình ở trước sân. 
Trong vòng một phút cả gia đình bỏ của chạy lấy 
người lên nhà mình tá túc. Buồn quá không có gì 
làm nên cả xóm chia ra hai nhóm, người lớn gây 
sòng người lớn, con nít gây sòng con nít. Chiều, ăn 

tối xong là mấy gia đình tụ lại nghe đài BBC chương 
trình Việt ngữ xong lại nghe mấy đĩa nhạc của ban 
AVT. Nghe tới nghe lui mỗi ngày nên sau này mình 
thuộc lòng mấy bài 3 bà mẹ chồng, huynh đệ chi 
binh.  

Mình ở cư xá công chánh nên nguyên một dãy 7 
căn nhà xây dính chùm với nhau. Có một hôm trưa, 
mình rủ một thằng bạn tên Lê Công Hùng ở đường 
Thi Sách, đối diện nhà trung tá Tốn, leo lên gác và 
đi thám thính sang các nhà khác. Mỗi nhà đều có 
tuờng cao lên tới nóc nhà nhưng có một cái lổ trống 
vuông độ 45 cm x 45 cm, ăn thông qua nhà bên 
cạnh. Bọn mình chui qua mấy lỗ đến tới nhà của chị 
Trương Nữ Việt Quân, có thời học Văn Học. 
Thằng bạn hắc ám của mình to con nên lớ quớ sao 
làm rớt cái gì xuống trần nhà. Mình nghe chị Quân 
la thằng em “Tèo ngủ đi” làm bọn mình sợ quá nên 
quay lại. Tên Hùng đi sau nên quay lại trước, dẫm 
vào cái nắp đậy cái lỗ leo lên gác của nhà hàng xóm 
khác, rơi xuống nhà hàng xóm đúng ngay bàn thờ 
của gia đình. Hai vợ chồng hàng xóm đang ngủ trên 
giường kêu rú lên tưởng là VC núp ở trên nóc nhà 
nhảy xuống. Sau này bà ta gặp mình cứ hỏi mình có 
thấy bà ta lúc đó thì mình thề, chối không thấy gì. 
Hề hề. Mình dọt về nhà ngay trong khi anh chàng 
Hùng kia ngơ ngơ ngác ngác vì té đau chưa hoàn 
hồn giữa đống nhang đèn, bài vị, trái cây,lại bị gia 
đình hàng xóm xúm lại chửi mắng đồ mất dạy. Sau 
dạo đó mình có tiếng là ba trợn trong xóm, nên 
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không ai cho con họ chơi với mình. Mấy cô láng 
giềng cũng né mình luôn nên mình đi tìm đối tượng 
ở xóm khác. Hỏi chị Kim Hiền chắc còn nhớ, vì lần 
nào về thăm mẹ chị ấy cũng nhắc tới chuyện này.  

Mình nhớ ngày đầu tiên học lớp thầy Lý Công 
Thuận, người Nam, bận áo sơ mi màu xôi gấc, thầy 
giải thích đó là màu của trường đại học mà thầy tốt 
nghiệp bên Mỹ. Thầy dạy đại số, nghe nói sau này 
thầy làm mục sư bên Mỹ. Mình có ghé thăm nhà 
thầy ở gần trường Võ Bị với Cô Thuỷ, được nghe 
thầy kể về đời sinh viên ở Mỹ nên mình cũng thèm 
muốn nối gót thầy. Mình nhớ dạo ấy mỗi lần thầy 
kêu lên bảng giải các phương trình thì mình giải 
bằng Matrix nên bà con tưởng mình thông minh 
lắm. Mấy năm trước học trường Tây mình đã học 
tân toán học và cách giải matrix. Sau này mình thấy 
con mình học toán đại số lớp 9 nó học cách giải còn 
nhanh hơn matrix.  

Mình không nhớ thầy Soạn dạy môn gì hình như 
thầy tên là Đan Đình Soạn. Thầy cho mình mượn 
cuốn “Hố Thẳm Của Tư Tưởng” của Phạm Công 
Thiện, nói là đọc đi để chuẩn bị cho năm 12 nhưng 
mình thấy khô khan quá. Có lần mình đi chơi với 
Trương Việt Tài học sinh cũ Văn Học trên mình 3 
lớp, đang học Chính Trị Xã Hội ở đại học Đà Lạt 
với tên bạn sinh viên và mấy cô. Hắn giới thiệu 
mình với mấy cô mình là sinh viên nên đành bốc 
phét, đem Heidegger ra loè bà con nhưng tới nay 
vẫn còn nằm trong hố thẳm của tư tưởng.  

Dạo đó hoá học có một thầy dạy Võ Bị mà mình 
quên tên, người Huế, vào lớp nổ mình là đai đen 
Thái Cực Đạo, ai muốn đánh lộn thì khi ra chơi kêu 
thầy làm trọng tài cho. Thầy kể là mỗi ngày bơi qua 
sông Hương mấy lần. Sau này gặp người quen, bạn 
học của thầy ở Huế, kể lại họ cười sặc ớt bột luôn.  

Có thầy Hùng dạy Quang Học hình như tên là Cao 
Thế Hùng, biệt phái ở Võ Bị, sau này bị cấm dạy ở 
Văn Học nên thầy tuyên bố không dạy Việt Anh 
luôn vì không thích nghe lệnh trên. Sau đó thì thầy 
Hoàng Ngọc Ẩn cũng dân Huế dạy THĐ đến thay 
thế cho tới khi thi tú tài. Thầy Toàn dạy toán và 
thầy Phùng Văn Hưởng dạy vạn vật đâu nửa niên 
khoá nên mình cũng không có kỷ niệm nhiều.  

Thầy Hứa Hoành có một trí nhớ siêu tốt. Sau này 
mình hay đọc trang mạng Nam Kỳ Lục Tỉnh của 
thầy. Không biết thầy có đem theo tài liệu khi vượt 
biển mà nhớ nhiều chi tiết. Đám học sinh hay gọi 
thầy là con ma nhà họ Hứa. Thầy dạy Địa Lý. Sau 
này vượt biển định cư tại San Antonio, Texas, mình 
có ghé thăm thầy với CTA. Thầy kể chuyện vượt 
biển kinh hoàng. Trong lớp có chị Vy thị Thu Thuỷ 
không hiểu tại sao mỗi lần làm bài tập, cô nàng tuy 
học thuộc lòng, viết không sai một chấm phết của 
bài Thầy mà điểm lúc nào cũng thua mình nên hay 
lấy bài của mình để dò xem sự khác biệt. Lúc thầy 
giảng bài thì mình hay ghi lại vài chi tiết hay đọc 
sách cũng hay ghi lại trong cuốn sổ nhỏ nên khi là 
bài kiểm thì mình viết thêm những gì thầy nói cộng 
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với bài ghi chép của thầy. Sau này mình có đọc 
cuốn sách “Surely You're Joking, Mr. Feynman!” cuả 
giáo sư Richard Feynman, đã có thời giúp mình mơ 
mộng theo ngành khoa học năm đệ Tam khi ông 
đoạt giải Nobel về vật lý Quantum, cộng sự viên của 
Oppenheimer, cha đẻ bom nguyên tử trong chương 
trình Manhattan. Ông này kể một vị giáo sư người 
Hy Lạp đến dạy tại một xứ ở Âu Châu khác thì ông 
ta rất ngạc nhiên vì học sinh nước này rất thích học 
tiếng Hy Lạp cổ điển, loại ngôn ngữ chết như La 
Tinh. Ông ta hỏi một sinh viên ra trường, ông 
Socrates nghĩ gì về “sự thật và cái đẹp” thì sinh viên 
này không biết nhưng khi hỏi về Symposium thứ 3 
thì anh này thao thao bất tuyệt đọc rào rào.  

Symposium 3 ghi lại những gì ông Socrates bàn luận 
với Plato về sự thật và cái đẹp. Ông ta khám phá ra 
là con người khi bắt đầu học một ngôn ngữ thì học 
đánh vần rồi đến từng chữ một rồi cả câu, đoạn. Họ 
có thể học thuộc lòng nhưng không hiểu cái nghĩa 
của câu văn, bài thơ theo âm hưởng. Tương tự ta 
nghe tiếng Việt là “cầu đá” nhưng khi nghe tiếng 
Hán phát âm là “Thạch Kiều” hay tiếng Anh là 
“Stonebridge” thì nghe rất kêu nhưng không liên 
kết những từ đó là cùng nghĩa với “cầu đá.” Có dạo 
mới lấy nhau, đồng chí vợ than phiền là chồng của 
đồng nghiệp gọi điện thoại hỏi thăm trong giờ làm 
việc, gọi Honey trong khi mình chả bao giờ điện 
thoại thăm hỏi. Mình cũng tiếp thu những ý kiến 
chỉ đạo của đồng chí gái và để chứng minh mình là 

thuộc thành phần tiến bộ nên hôm sau trong giờ ăn 
trưa cũng gọi cô nàng ca bài Nỗi Lòng thì ai ngờ 
mới nghe mình chào “đồng chí mật” là cô nàng cúp 
máy ngay vì mình dịch “honey” ra tiếng việt là 
“mật”. Cô nàng thấy không lãng mạn. Đối với thằng 
tây khi gọi vợ là Honey thì cũng như NHS gọi vợ là 
“đồng chí Mật,” không khác biệt. Thôi đành chịu 
ngày làm dịch vụ tối về phục vụ. Học sinh mình cứ 
học thuộc lòng, như khi xưa các ông học chữ Hán 
học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, học tới học lui 
nhưng không hiểu tương tự như tên sinh viên học 
tiếng Hy Lạp cổ điển. Mở mồm là Khổng Tử viết, 
Mạnh Tử nói như vẹt. Ông Nguyễn Hiến Lê có viết 
mấy cuốn này về đề tài này, chỉ cần đọc hai ba ngày 
là xong. Không có gì cao siêu như nghe kể, có lẽ là 
mình không đủ sức hiểu!  

Thầy Nguyễn Thạc nói phải quên đi để học tiếp 
như cái bình nước phải đổ cái nước cũ đi thì mới 
thu nhận được cái mới. Như câu chuyện một người 
thông thái, nổi tiếng thông minh, học 1 biết 10, anh 
minh xuất chúng. Khi nghe trên núi có một vị tăng 
già rất uyên bác nên ông này lên núi để thi thố tài 
năng. Khi gặp, vị tăng già mời uống trà. Ông ta đổ 
trà vào tách để tràn ra thì ông thông thái bảo tách 
đã đầy tràn ra bàn sao còn đổ trà thêm. Vị tăng già 
trả lời đầu ngươi như cái tách trà đã đầy nên không 
học được gì thêm của ta. Có dạo một tên nhà ở đâu 
trong Hoàng Diệu tên Quan kêu “Capri c'est fini” 
trong khi thầy Thạc đang giảng về điện khiến thầy 
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rất giận. Thầy bảo đừng bao giờ xổ tiếng Tây với 
người Việt. Ra đường nếu gặp Tây thì xổ tiếng Tây. 
Đa số những dân hay xổ tiếng Tây với người Việt 
thì gặp ngoại quốc lại câm như hến. Mình nhớ lời 
thầy nên ít khi nào mình xổ tiếng nước ngoài với 
người Việt. Kẹt lắm không biết dùng từ thì phải nói. 
Thầy nói với mình học cần đủ đậu Bình còn thì giờ 
làm chuyện khác. Thầy đánh Tây ban cầm cổ điển 
ngang ngửa với Đỗ Đình Phương. À quên mất ông 
này quen thầy Thạc, lần sau đi nghe ông này chơi 
đàn thì sẽ hỏi tin tức của thầy. Có lẽ thầy Thạc là 
người thầy thời Văn Học gây ảnh hưởng nhất trong 
cuộc đời mình.  

Thầy Lưu Văn Nguyên có khuôn mặt khắc khổ, dạy 
hình học, môn học khô khan và khó, về không gian 
ba chiều. Có lẽ vì vậy học sinh đổi sang ban A khá 
nhiều khi lên lớp 12. Mình sau này đi về kiến trúc 
nên học hình học rất nhiều. Sơn chỉ có kỷ niệm về 
thầy khi la Trần Thiện Tân không giải được bài 
tính, thì mình nói đỡ là “Tân không giải được vì 
nhà hắn nghèo” làm thầy bật cười. Có lẽ lần đầu 
tiên mình thấy thầy cười trong lớp. Nhà thầy đâu ở 
ấp Cô Giang thì phải, có đến thăm thầy cô với Cô 
Thuỷ vài lần và thầy khuyên mình nên đi du học, 
học ở VN cuối cùng cũng “tổ quốc ghi ơn”. Mình 
nhớ hay lại nhà một anh lớn tuổi hơn đâu 4, 5 tuổi, 
người Huế, ở gần cư xá bưu điện. Anh chàng này 
lúc nào cũng thấy ngồi học chả thấy chơi gì cả. Sau 
này đậu thủ khoa trường Võ Bị, ra trận đầu tiên bị 

bắn chết uổng cuộc đời. Lúc đi đám anh chàng này 
mình suy nghĩ khá nhiều về cuộc đời, tương lai của 
mình.  

Thầy Phan Nam người Huế, rất đẹp trai, cao ráo 
chạy xe Vespa nên nhiều nữ sinh mê lắm. Xem hình 
ngày nay, thầy vẫn còn phong độ lắm.  

Kỷ niệm Văn Học để lại ấn tượng nhiều nhất cho 
mình dù dạo ấy mình chưa vào học Văn Học đó là 
tham dự buổi văn nghệ “Con Đường Cái Quan” của 
nhóm Tiên Rồng do thầy CBA mời từ Saigon lên 
Đalat để trình diễn cho thầy cô, thân hữu và học 
trò Văn Học Văn Khoa xem. Mình có chơi với tên 
hàng xóm, Trương Việt Tài, hơn mình 3-4 tuổi học 
Văn Học. Hắn tìm ra đâu cho Sơn một cái vé đi coi 
Văn Nghệ. Lần đầu tiên được xem văn nghệ VN cổ 
truyền. Cái mục Em Đi Chùa Hương quá hay làm 
dạo về Hà Nội lần đầu mình phải đi xem,Trung Đức 
hát và rất đẹp. Dạo ấy không có du khách như ngày 
nay hay tháp treo, mưa lất phất như vào Thiên 
Thai.  

Thầy Chử Bá Anh thì ngày xưa không có dịp học 
với thầy chỉ nhớ thầy hay chỉ mình và nói “cậu này 
phá lắm”. Lúc đầu mình nghi là có ai làm ăn ten, 
sau mới khám phá ra cái tường gỗ sát vách với văn 
phòng của thầy nên thầy nghe hết những ai nói gì 
trong lớp. Sau đó Sơn di tản chiến thuật qua dãy 
bên bàn bên tay trái. Sau mùa hè đỏ lửa thì chính 
phủ quân sự hoá học đường nên trưởng lớp được 
gọi là liên đoàn trưởng. Thầy Nguyên làm chủ 
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nhiệm lớp, tổ chức bầu trưởng lớp. Mình chỉ biết là 
thầy đề nghị tên mình trong khi chị Bích Hường và 
Vũ Văn Tùng thì ghi danh tranh cử. Cuối cùng 
NHS được đắc cử nên làm liên đoàn trưởng còn Vũ 
Văn Tùng ở ngay dốc Cẩm Đô lên nhà thương làm 
phó. Thầy CBA hay kêu Sơn lên làm lễ chào cờ vào 
mỗi sáng thứ hai. Mình thì run trước đám con gái 
đứng phía trước nên phải hét to để áp đảo sự sợ hãi 
khiến Nguyễn Mơ hay trốn chào cờ đứng dưới 
đường ở quán bà Cai vào lớp la mình. Tên Mơ này 
em của Nguyễn Ước, hai anh em này hay đá banh 
với Sơn ngoài sân vận động năm lớp 11, nhà ở ấp 
Cô Giang, không biết giờ lưu lạc phương nào. Lớp 
12 mình không đi đá banh nữa vì mấy tên hay đá 
banh với mình đều đi lính hết. Sơn vào thung lũng 
tình yêu bơi mỗi ngày với Nguyên. Một năm từ New 
York xuống thăm gia đình thầy ở DC. Lúc đưa Sơn 
ra phi trường, thầy bảo là buồn khi tiễn người ra đi. 
Không ngờ đó là lần chót mình gặp lại thầy. Có lẽ 
bây giờ nhìn đàn con Văn Học sum họp vui vẻ, chắc 
thầy cũng ngậm cười nơi chín suối.  

Cô Vi Khuê thì không nhớ có gặp ở VN. Sau này 
qua Mỹ mới gặp cô thường. Cô nấu ăn rất ngon. Cô 
chỉ Sơn cách kho cá, sau này lập gia đình kho kiểu 
cô dạy, vợ thích lắm. Cô cũng kể nhiều chuyện tếu 
về Huế. Chỉ biết cô quen với bà cụ mình khi mới từ 
Huế vào. Cô có tặng tập thơ Cát Vàng mà CTA có 
phổ nhạc vài bài thơ. Mình thích hát bài Hoang Vu 
trước khi đời mình chưa bị lãnh đạo và quản lý bởi 

đồng chí vợ. Mình thích hát bản này với âm hưởng 
Huế do Phan Ni Tấn phổ nhạc. Sau này mình có 
nghe vài người hát bài giọng Bắc nhưng mình không 
cảm nhận được như khi nghe CTA hát lần đầu. Lần 
chót mình gặp cô khi cô sang Cali ra mắt sách.  

Qua đèo nay nhớ trấn xưa  
Hoang vu đồi hạ đôi bờ cỏ may  
Từ bên ấy sang bên này  
Con sông vẽ một nét mày bắc ngang  
Em về bên ấy sao đang  
Tôi thương cổ thụ đôi hàng lệ xưa  
Cồn hoang dã, bến lau thưa  
Trơ thân cỏ dại nằm chờ nước sông  
Cửa trời đã khép đôi khung  
Suy tư bước nhỏ ngại ngùng chân em 
Dòng ơi, sông nước êm đềm  
Trả hoang vu, lại cho mình hoang vu  

Tưởng Văn Học đã bị chôn vào dĩ vãng, không ngờ 
nhóm điều hợp gồm Huyền Ma Soeur, anh Đình 
Hùng và chị Kim Hiền vẫn kiên trì làm sống lại Văn 
Học xưa. Các anh chị liên lạc với mọi người, thắp 
cao ngọn đuốc để các học sinh Văn Học ngày tháng 
cũ lạc loài trong đêm tìm về Mái Ấm Văn Học. Về 
tìm lại chút dư âm, tiếng cười của ngày xưa còn bé 
để giúp nhau hàn gắn lại những vết thương, những 
hệ luỵ của cuộc đời trong suốt 40 năm qua. Có lẽ 
hôm nay, công danh phú quý rồi cũng thuộc về dĩ 
vãng, chúng ta cũng gần đến tuổi xem tất cả là vô 
thuờng. Đến với cuộc đời với hai bàn tay trắng thì 
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khi ra đi, về với cát bụi cũng không mang theo được 
gì. Chúng ta như con cá hồi bơi ngược dòng sông 
thời gian, trở về với con suối tuổi thơ để tìm lại 
cánh buồm khát vọng của tuổi mộng mơ. Chúng ta 
về tìm lại tình bạn chân thành, ấp ủ tạo dựng 
những kỷ niệm nho nhỏ để hôm nay và ngày mai 
còn chút gì để nhớ, để thương. Ngày xưa chị Hường 
hát “tóc mai sợi vắn sợi dài..về nhà mẹ dạy câu ca, 
đem ra cho nhau nghe nhé...”  hôm nay mình “tóc 

râm sợi mất sợi còn, về nhà vợ dạy ra sao, đem ra kể 
cho nhau nghe nhé...”   

Sơn viết ra đây để tỏ lòng cám ơn của mình đối với 
các thầy cô. Nhìn lại 40 năm đi qua, những lời thầy 
cô nói vẫn theo đuổi mình như tiếng gọi lương tâm, 
những tư tưởng trong hố thẳm đã giúp mình vượt 
lên những vướng mắc của cuộc đời. Lấy chữ Tâm 
làm đầu, lúc nào cũng Philo + Sophos, làm bạn với 
các hiền sĩ, những thiên sứ đã gặp và giúp đỡ Sơn từ 
ngày rời VN. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Những Cuộc Tình Trong Xóm 
Nhà mình ở đường Hai Bà Trưng, cư xá Công 
Chánh nhưng lại đâu lưng với đường Thi Sách nên 
thân thuộc với các gia đình cư ngụ tại đường này 
nhiều hơn. Xóm Hai Bà Trưng đa số thuộc thành 
phần công chức nên ít khi nghe cãi nhau, to tiếng 
trong nhà nhưng xóm Thi Sách thì qui tụ đủ thành 
phần nên có nhiều chuyện trong nhà thường làm sôi 
động cả xóm.  

Hồi nhỏ mình hay chạy lên đường Thi Sách xem 
hai bà vợ của ông Ấm Thảo, ở kế cạnh nhà của 
Đinh gia Lành, đánh ghen. Nhà này có cái vườn 
khá to, có nhiều cây ăn trái, phía trước có cây mận 
và cây đào, bên hông nhà có mấy cây lựu và phía 
sau có hai cây ổi nên mình hay lên chơi với mấy 
người con của gia đình này để được ăn trái cây. Ông 
Ấm Thảo người Huế, làm công chức ở ty Kiến 
Thiết. Nghe nói bố ông ta làm quan thời Bảo Đại 
nên được gọi là cậu Ấm Thảo. Người ông rất thấp, 
hay đội nón Borsalino và áo manteaux, ở chung nhà 
với hai bà vợ người Huế cùng thấp như ông với 9 
người con. Cứ hai ba ngày là nghe tiếng của hai bà 
vợ chửi nhau, thường thường là sau cơm tối vì hai 
bà ní nhau rửa bát hay dọn nhà. Hàng xóm nhất là 
con nít bu lại xem rất đông, lâu lâu có người kêu u 
chầu u chầu mụ ni dữ hè. Bà Lớn kêu: “ Mả cha mi, 

răng mi lại ăn cướp dôn tao?” Bà Bé thì có vẻ cam 
phận nên không nói chi cả chỉ có mấy người con 
của bà, thương mẹ nên cãi lại kêu Mụ kia im đi, 
người chi hàm hồ rứa thì con bà lớn nhảy vào đánh 
nhau đúng như người ta nói “con hai dòng thì khó 
mà thương nhau”.Lúc đó mình không thấy ông Ấm 
Thảo đâu cả. Mình chỉ nhớ man máng anh Ngữ là 
con đầu, con bà lớn sau này đi Thuỷ Quân lục 
Chiến bị đạn bắn hư một con mắt ở Quảng Trị, 
được giải ngũ, lấy vợ sống ở Saigon. Anh Hậu là con 
bà nhỏ học Trần Hưng Đạo, sau này bà mẹ dọn về 
Saigon nên cũng không gặp lại.  

Có lần mình lên nhà này chơi bắn bi với thằng Thọ, 
con bà lớn thì mình thấy con Chi, con bà nhỏ quét 
sân với cái chổi chà. Thường thường thì mình thấy 
nó lấy xô nước vải trên sân trước khi quét nhưng 
hôm đó thấy bà Lớn ngồi ăn trầu với bà hàng xóm 
nên nó quét bụi rác bay mịt mù làm Mụ lớn kêu tam 
đại tứ đời con Chi ra chửi. Kêu cái dòng ăn cướp 
dôn người ta nên đẻ ra toàn là chó. Hôm đó không 
có Ấm Thảo ở nhà nên mụ Nhỏ có vẻ hăng tiết nên 
vác chổi chà đánh Mụ Lớn túi bụi làm bà lớn vừa 
chạy vừa la làng cầu cứu, bớ làng xóm cứu tui, con 
chó ni cướp dôn tui nay muốn giết tui. Đang chửi 
say sưa bỗng nhiên bà ngưng lại hĩnh hĩnh cái mủi 
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trong khi con chó Kiki của bà đứng gần bà ngoắc cái 
đuôi ngửi cái chân của bà, rồi bà cầm đôi guốc 
quăng con Kiki rồi chửi thêm “ Mồ tổ cha mi, sai 
con chó ị để tao đạp. Đồ quân vô hậu” làm mọi 
người đứng xem cười rồ, bà ta đi chân không vào 
nhà, kêu thằng Thọ đi lượm đôi guốc về.  

Sau một chuyến đi công tác ở Nha Trang, ông Ấm 
Thảo đem về một cô bé 18 tuổi với cái bầu, sau sinh 
được một thằng con trai làm hai mụ vợ chưng hửng, 
rồi về Nha Trang lấy chồng khác để thằng Toàn lại 
cho hai bà vợ nuôi. Từ dạo đó trong xóm hết nghe 
hai bà lớn cãi nhau nên xóm được hưởng thái bình. 
Mỗi lần bồng thằng bé đi chơi thì cả nhà bảo là xin 
thằng con ấy về nuôi. Nhà có 9 đứa con lại lãnh 
lương công chức, nuôi không nổi nay lại đi xin thêm 
một cậu Ấm về để nuôi. Sau này trong thời bao cấp 
cậu ấm út này đi vòng vòng trong xóm, hay chôm 
đồ của nhà mình như gạo, bánh tét,về nuôi cả nhà 
nên từ dạo đó hai nhà tuyệt giao. Khi mình về thăm 
Đà Lạt có lên nhà Ấm Thảo thăm bà lớn, bà nhỏ 
thì về Saigon sinh sống trước 75. Đời cha ăn mặn 
đời con khát nước nên thằng Thọ, con ông ta ngày 
nay vẫn chưa lấy vợ sống với bà lớn.  

Bên kia đường hẻm cạnh nhà mình là nhà của ông 
Hiển, bố của Lâm Đồng, Nghĩa (Sanh) học Yersin. 
Ông Hiển này thì người Nam, hay nhậu hàng ngày 
với ông Hai “Lục Lộ” và ông Đỗ Cao Luận, bố của 
tướng Đổ Cao Trí, sau này bị sơ gan nên nằm nhà 
thương rồi qua đời. Bà Hiển làm nghề cho vay tiền 

nên mỗi ngày cầm cái giỏ đi một vòng qua chợ nhỏ 
ở đường Phan Đình Phùng rồi ra chợ lớn thâu tiền 
lời nơi các người bán hàng ở chợ. Mình không bao 
giờ thấy bà sang thăm hỏi nhà hàng xóm, chỉ biết ai 
đến thăm bà là những người cần mượn tiền. Sau khi 
ông Hiển qua đời thì bà trả nhà lại cho chính phủ 
rồi cắm dùi miếng đất bên cạnh xây căn nhà hai 
tầng to nhất trong xóm.  

Bà Hiển có người con trai đầu tên Kiệt làm An 
Ninh Quân Đội, cắm dùi ở sân nhà bà Ron, bên 
cạnh làm nhà ở và bán kẹo bánh nên cả xóm cứ 
nghe hai bên chửi lộn hoài. Ông Ron thì ở với vợ bé 
nên ít khi ghé lại nhà, cuối cùng tên Kiệt vác súng 
bắn loạn xà ngầu nên bà Ron thôi chửi. Tên Kiệt 
này về quê ông Hiển lấy một cô vợ thuộc loại 
chuyên chính sinh sản nên mỗi năm đều sản xuất 
như gà. Mỗi lần bà vợ có bầu là tên Kiệt đi giăng 
câu nên vợ chồng cãi nhau tối ngày. Có lần mình 
thấy bà vợ cầm con dao phay nhọn rượt theo tên 
Kiệt. Tên này chạy xuống nhà bà mẹ thì bà vợ rượt 
theo thì bỗng nhiên ngưng lại. Bà này sống lên theo 
nền văn hoá của miền sông nước nên con cái khi 
nào ị là cứ cho ra sân làm một bãi để con chó đi 
thâu dọn chiến trường sau nên đang chạy theo tên 
chồng thì đạp nhằm bãi mìn của con mình nên 
ngưng lại rồi phóng con dao theo thằng chồng. 
Mình chỉ thấy con dao bay theo rồi nghe tên Kiệt 
kêu cái hự và con dao rớt xuống đường thì ra cái 
cán trúng cái lưng ông chồng nên từ đó mình tự 
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nhủ lớn lên không nên lấy vợ miền Nam. Ghen thì 
ghen nhưng vợ tên Kiệt cứ đẻ năm một, cãi nhau 
rồi xưng anh em ngọt sớt rồi tiếp tục sản xuất. Có 
dạo xăng lên giá và khan hiếm trong thời kiệm ước, 
tên này qua nhà mình ban đêm ăn cắp xăng trong 
xe của ông cụ mình nên hai nhà không đối thoại từ 
dạo ấy. Sau 75, nghe nói gia đình này trốn về Định 
Quán sinh sống chớ ở lại thì dân CM30 đì cho chết 
về tội an ninh quân đội.  

Còn nhà bà Ron thì cũng hay nghe nhiều cuộc cãi 
nhau vì ghen. Cuối tháng ông Ron lãnh lương nên 
đem về rồi lại đi thì hay nghe chửi nhau vì thiếu 
tiền. Bà Ron có 4 con gái và một tên con trai, có 
một cô con gái bị câm, sau 75 không biết thương tên 
nào mang cái bầu về cho bà Ron nuôi. Sau này, 
lương ông Ron đưa ít nên bà Ron phải ra chợ lớn 
bán cơm, nổi tiếng rất ngon nên sau này xây nhà 
cho thằng con trai độc nhất tên Long. Nghe kể nay 
về Saigon sống với đứa con gái đầu tên Phương học 
Bùi Thị Xuân với cô em mình.  

Có lẽ trận ghen nổi tiếng ở xóm mình là một tên 
lính nào mà mình không nhớ tên. Tên này mê chị 
H, con ông Q, nhà đối diện nhà ông Hiển. Nhà này 
có mấy cô con gái xinh lắm nhưng con trai thì toàn 
du đảng du thực, có người đâm chết người bị đầy ra 
Côn Đảo. Anh lính này trồng cây si chị H nhưng 
mối tình hữu nghị của hắn không được đáp lại nên 
một sáng tinh sương vừa hết giới nghiêm, anh chàng 
đứng ngay cột điện trước nhà người đẹp, để lại lá 

thư tuyệt mạng, sông cạn núi mòn nhưng tình yêu 
anh dành cho em bất diệt rồi cho nổ trái lựu đạn 
như Taliban để lên thiên đàng có 72 trinh nữ đang 
đợi. Mình có xuống đường xem xác thì bay mất gần 
hết cái đầu. Nghe nói bay lên nhà Thanh Tịnh vì 
cột điện nằm ngay trước nhà của cô này. Mình mất 
5-6 năm trời mới quên hình ảnh đó, mỗi lần tối về 
đi ngang cái trụ điện nơi tên lính thất tình tự tử 
khiến mình thấy ớn ớn tưởng tượng vong hồn ông 
này lãng vãng trước nhà chị H, nhất là khi bóng đèn 
bị cháy hay bể. Dạo đó dân nằm vùng hay xúi con 
nít lấy ná bắn bể bóng đèn đường. Cũng trước nhà 
ông Q mình từng chứng kiến mấy tên đi tán con gái 
nhà này rồi đánh nhau vì đụng hàng.  

Có hôm đi học về mình thấy mẹ con bà Tư Thân 
đứng trước cửa nhà mình chửi bới chị người làm 
nên mình nhảy vào bênh, chửi mấy mẹ con này. Gia 
đình ông Tư Thân ở trên số 4, ông làm ở tiệm thuốc 
tây Quang ở đường Minh Mạng cạnh phòng bác sĩ 
Soyer. Hồi Mậu Thân thì gia đình ông Tư Thân 
chạy giặc xuống ngụ lại nhà bà Tước trong xóm 
mình. Ông này không có con trai, bà vợ và mấy cô 
con gái ăn rất khoẻ nên mấy mẹ con rất to con. Ông 
Nhạc làm thợ thiếc ở xóm cư xá địa dư muốn cưới 
chị người làm nhà mình cho em trai của ông ta vào 
Tết năm đó. Mình thấy anh chàng này hay lên nhà 
mình chơi để đả thông tư tưởng chị Gấm bỗng 
nhiên nghe mẹ con ông Tư Thân đến nhà chửi bảo 
chị này đi cướp cha, dụ chồng họ lại đánh hội đồng, 
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nắm tóc trong khi không có ai ở nhà khiến mình 
điên tiết nhảy vào chửi lại. Sau này mới vỡ lẽ ông 
Tư Thân hủ hoá với chị này lúc nào bị cấn thai nên 
bà cụ mình lo đưa về Huế để lo chuyện sinh nở. Sau 
này nghe chị ấy sinh con trai nên vợ ông Tư Thân 
về Huế năn nỉ xin người con trai đem về nuôi. Gia 
đình chị Gấm làm dữ không chịu nhưng sau nghĩ lại 
vào Đà Lạt thì tương lai còn hy vọng khá hơn chớ ở 
làng thì chỉ có chết đói nên cho thằng con vào Đà 
Lạt ở với gia đình ông Thân nay làm thợ mộc ở trên 
số 4.  

Có lần có mấy ông thầy được biệt phái về dạy ở 
trường Trần Hưng Đạo, ăn cơm tháng ở nhà bà 
Tước có 7 cô con gái xinh nhất xóm, sau đó thì 
mình thấy họ ăn cơm tháng ở nhà bà H ở đường 
Hai bà Trưng. Nhà bà này có 4-5 cô con gái và hai 
thằng con trai tên đặt theo vần H như tên của ông 
bố. Bà này hay lên nhà mình chơi với mấy cô con 
gái, cô con đầu hơn mình 3 tuổi học Việt Anh, cô 
kế tuổi dê, hơn mình một tuổi học Văn Học thì vài 
tháng sau mình nghe lấy chồng. Lúc đầu mình 
tưởng cô chị ai ngờ lại cô em lúc đó đâu 16 tuổi thì 
phải. Hoá ra một ông thầy ăn cơm tháng rồi phụ 
đạo về sinh lý làm phải cưới như chạy tang. Minh có 
gặp cô chị và gia đình này lại ở Saigon trước khi đi 
Tây.  

Bên cạnh nhà có gia đình ông bà Tước người Huế, 
có một người cháu học kiến trúc ở Saigon, lên Đà 

Lạt chơi gặp chị Mẫn, con ông bà Phúc, hàng xóm 
mình ở nhà bà Ron sau này gia đình dọn sang đường 
Phan Đình Phùng, đối diện khách sạn Mimosa, 
cạnh tiệm may của ông Ba Hoà, chuyên may liễng 
đám ma. Mỗi lần anh chàng này lên Đà lạt chơi là 
đám con nít trong xóm đứng rình nhìn qua cửa sổ 
xem hai anh chị mớm nhau. Hai người này sau này 
lấy nhau đến sau 75 thì mình nhận thư của ông 
chồng ở Mỹ gửi cho mình ở Paris, nhờ chuyển thư 
về cho gia đình vì dạo đó chưa có bưu điện giữa Mỹ 
và VN. Mình làm bưu điện bất đất dĩ, mua tem gửi 
về VN rồi lại gửi sang Mỹ, rồi không thấy nhờ gửi 
nữa chắc cả hai đã được đoàn tụ.  

Sau này về thăm lại xóm xưa thì cứ như Từ Thức, 
không nhận ra ai cả. Nhà cửa thì xây cất đầy hết 
còn hàng xóm thì thay đổi, lớp chết lớp đi xứ khác 
làm ăn. Con cháu họ thì không nhận ra mình ngoại 
trừ thằng Thọ khi xưa hay chơi bắn bi với mình, 
nay làm thợ mộc đóng bàn ghế ở nhà. Con Chi lấy 
chồng, chặt mấy cây ăn trái nơi vườn để làm nhà 
nuôi con. Bà Ấm Thảo lớn thì bắt đầu lẫn nên cũng 
không nhớ thời vàng son đánh ghen của mình. 
Nhiều khi tự hỏi nếu khi xưa biết được kết cục của 
cuộc đời sau này thì Có lẽ hai bà đã không đánh 
ghen nhau vì tất cả là phù du.  

10/22/13 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Những Mảnh Tình Thơ Dại 
“Ngày xưa tui mê bà chết bỏ luôn.” Võ Hoàng Đa 
chỉ mặt Mai Thanh và nói lên những tâm tư thầm 
kín đã ôm ấp, cất giữ từ 40 năm qua. Đa chỉ mình 
và Hùng con cua nói: “hai thằng mày sướng chết bà 
đi du học, còn tụi tao ở lại khổ chết mẹ. Chắc là tại 
cái số! Sướng thì chết mà khổ cũng chết.”  Mình 
sống ở hải ngoại gần 40 năm, sống ở nhiều quốc gia 
nhưng không thấy người ngoại quốc than là trời đã 
định đoạt số phận của họ trong khi người mình 
trong đau khổ, loạn lạc, chiến tranh đều nói “chắc 
tại cái số mình vậy” để rồi tự an ủi chấp nhận như 
bài giải của một phương trình có nhiều ẩn số. CNA 
có lần viết email nói học cùng thầy, cùng trường, 
cùng thời gian nhưng mỗi học sinh trong lớp đều có 
một cuộc đời khác nhau. Tên nào khá thì cái ẩn số 
(x) của phương trình được gán là có Phước Đức của 
ông bà để lại còn tên nào lận đận thì ẩn số ấy là kiếp 
trước vụng tu nên cái nghiệp nay còn nặng.  

Dạo về VN lần đầu nghe gia đình kể lại những gì 
xẩy ra sau ngày đi Tây. Thấy mọi người đều khổ, 
Sơn không muốn tìm gặp ai. Nước mắt Sơn đã tuôn 
“ như hạt mưa sa trên ngọn cờ đỏ” của Trần Dần 
ngày nào, khi thấy mấy người em gái dù học giỏi 
nhưng “học tài thi lý lịch” không được học thêm, 
phải ở nhà đan len. Bây giờ khi nghe bạn Trần Ngọc 

Hiệp tâm tình, vì gia cảnh phải nghỉ học, thích hát 
nhạc thời học trò của Thanh Sơn như Nỗi Buồn 
Hoa Phượng đã khiến mình xúc động. Những thăng 
trầm, vất vả mà Sơn đã trải qua ở đất người để lấy 
được một mảnh bằng đại học thật không thấm gì 
với những hệ lụy mà bố mẹ và mấy đứa em phải 
sống qua trong thời ngăn sông cấm chợ, đánh tư 
sản, đổi tiền, bao cấp. Em út có đứa còn bị đày lên 
kinh tế mới để trải nghiệm thực tế, thăm nuôi ông 
cụ mình suốt 15 năm! Có sống qua những kinh 
nghiệm, những thống khổ thì mới hiểu được những 
đớn đau. Mình cảm thấy xấu hổ khi gia đình gặp 
khó khăn lại không có mặt bên cạnh để lo cho em 
út. Nhưng nghĩ lại nếu không có Sơn tiếp tế từ bên 
Tây về chắc còn khổ hơn nữa. Mình như một “kẻ 
ngoại cuộc” đứng ngoài nhìn gia đình, bạn bè; 
những “kẻ thua cuộc,” cắn răng chịu sự hành hạ 
của “kẻ thắng cuộc” như đoàn lữ thứ vô vọng đi 
trong đêm sa mạc. Trước 75, ban nhạc Phượng 
Hoàng có bài “mặt trời đen” như một đìềm xấu báo 
hiệu trước cho giới trẻ một cuộc sống trong tăm tối.  

Nhà văn Albert Camus từng nói về cuộc chiến 
tranh dành độc lập của Algerie, xứ sở của ông ta:” 
khi một số đông nhân danh công lý để tranh đấu thì 
vô hình trung tạo nên một sự bất công khác.”  
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Không lẽ lại lấy oán báo oán! Những mảnh đời đói 
rách như Hoàng Cầm, Hữu Loan hay Phùng Quán. 
Tôi thấy có lần trên bàn thờ của tác giả “Những đồi 
hoa sim” có thờ chữ “Tâm” mà khi xưa ông Nguyễn 
Du đã từng nói “ chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” 
gợi lên ánh sáng một con đường không hận thù, 
không muốn gây thêm một sự bất công nào dù là 
đối với kẻ đã hãm hại gia đình ta. Những lần về sau 
này, Sơn có đến thăm những gia đình CM30, họ là 
những người đã từng tố cáo gia đình Sơn, viết thư 
nặc danh để mong mỏi chiếm được căn nhà của gia 
đình. Họ là những người đã cướp hết tài sản của gia 
đình Sơn khi di tản. Sau này hết được trọng dụng, 
đến ngửa tay xin tiền thì gia đình Sơn vẫn giúp đỡ. 
Hai đứa con Sơn mỗi ngày sau khi đi bơi hai tiếng, 
đi lượm lon để đổi lấy tiền gửi tặng học bỗng cho 
sinh viên nghèo ở bên nhà. Vào lễ Giáng Sinh, các 
cháu tham gia chương trình phát quà cho trẻ em 
nghèo bên Mỹ. Đúng vậy, bên này cũng có nhiều gia 
đình nghèo. Chính phủ cũng như những nhà mạnh 
thường quân có những kế hoạch giúp các em đi lên, 
hướng thiện và không gây hận thù, đưa các em 
thoát ra cảnh tăm tối của mặt trời đen.  

Những ngày về lại Đà Lạt, mình có cảm tưởng như 
mọi người lên án mình, nên không muốn tìm gặp lại 
bạn bè xưa. Ngoài ra cũng vì sợ làm họ đau khổ 
thêm khi gặp lại một tên bạn Việt Kiều ở Tây ở Mỹ 
về. Có anh bạn học tên Đào Văn Quý ở Tăng Bạt 
Hổ, cạnh nhà Xí Rổ, một du đảng nổi tiếng một 

thời chém Đại Ca Thay ở Vũ trường La Tulipe, sau 
phải nhờ hai anh em Lai, Thái xin lỗi khi Đại Ca 
Thay đem đàn em từ Saigon lên lùng khắp nơi. 
Ngày xưa có dạo Sơn chơi rất thân với Quý, tên này 
học rất giỏi lại chăm chỉ, có ghé lại nhà thăm khi 
nghe tin Sơn về. Ngày nay chạy xe ôm, sau khi đi 
chăn bò lâm nghiệp một thời gian. Lần đó, trước 
ngày đi về lại Mỹ, Sơn chạy vội xuống Hồ Than 
Thở tìm Nguyễn Đình Tài vì sợ mất một cơ hội 
nhưng không gặp nên chạy qua hẻm Ngọc Hiệp, 
kiếm Nguyễn Hùng vì biết tìm được tên này thì ra 
Tài. Nhưng không gặp ai cả, lại gặp ông thần Lê 
Hùng Sơn. Có chạy ra ấp Hà Đông tìm Ngô Văn 
Thủy nhưng cũng không gặp nên sau này về lại Đà 
Lạt mình cũng không tìm kiếm ai nữa. Có dạo tình 
cờ gặp lại Dương Quang Trí, kể về vài người bạn 
học chung xưa còn ở Đà Lạt nhưng Trí không vồn 
vã lắm nên Sơn cũng không liên lạc khi về những 
lần sau này. Khi gặp lại bạn cũ ở bên Mỹ, Sơn đều 
nói cứ chặt 3 khúc, lấy khúc đầu (thời đi học 
chung) bỏ khúc giữa (thời sau 75) và giữ khúc đuôi 
từ nay về sau. Nếu không, bạn bè cũ gặp lại nhau sẽ 
không tránh khỏi sự so sánh về thời điểm 30/4 đến 
nay.  

Đa kể chuyện, nói chắc là cái số, dạo đang chuẩn bị 
vượt biển thì ngoài gia đình Đa ra vẫn còn có 3 chỗ 
trống. Một chỗ dành cho Nguyễn Trung Thiện còn 
một chỗ dành cho Mai Thanh. Anh chàng Đa chạy 
lên Đà Lạt để hỏi ý cô nàng dạo đó đang làm cho 
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khách sạn Du Parc đối diện bưu điện, cạnh nhà thờ 
con gà. Hôm đó, Mai Thanh bận công việc nên 
không tiếp chuyện được. Đa bèn đi chơi với một 
anh bạn nhà bán mì ở Cẩm Đô. Anh này rủ thêm 
Liên, hàng xóm Ngọc Hiền và một cô bạn đi chùa 
Trúc Lâm. Anh chàng bán mì mê Liên nên đèo cô 
này còn Đa tiếp thu cô bạn. Đến chùa lạy Phật xin 
xăm, ông thầy phán cái xăm của Đa và Liên sau này 
lấy nhau sống đến bạc đầu. Anh chàng Đa đổi đối 
tượng rồi bàn bạc với Liên chuyện vượt biển của 
mình và hỏi có muốn đi tìm Tạ Tốn với Đồ Long 
Đao chung không? Sau này khi tàu bè được bố trí 
hết thì Thiện lên Đà Lạt làm giấy tờ giả để đem 
Liên xuống Rạch Giá và lấy nhau đến bây giờ. Sau 
này khi Đa về VN làm ăn, tình cờ gặp lại Mai 
Thanh ở Vũng Tàu. Đa muốn khóc khi thấy cô 
nàng ở trong một cái nhà do nhà nước cấp nhưng 
ván đã đóng thuyền. Đa còn kể một thời đi dọn 
hàng cho H. Lúc sau khi về Saigon thì mỗi chiều 
đều đến thăm cô nàng, lâu lâu được người đẹp cho 
một chút xăng vì cô nàng dạo ấy bán xăng lẻ. 
Tương lai nhìn trước nhìn sau mịt mù nên đành gạt 
lệ đưa sáo sang sông.  

Kể xong thì anh chàng chỉ Phi Nga và Hùng Con 
Cua nói: “Hai ông bà này ngày xưa nắm tay nắm 
cẳng hoài, thằng Ngô Văn Thủy nó căm thù mày!” 
rồi chỉ ma soeur MT nói về Nguyễn đình Tài. Lúc 
đó mình mới nhớ lại cặp mắt của Nguyễn đình Tài 
như kẻ tội đồ, van lơn tên bạo chúa tha cho ma 

soeur khi mình hay Đa (bạo chúa) chọc Minh 
Trang. Tên này kín thật! Mai Thanh lại nhắc 
những lần được ma soeur MT lái xe cho quá giang 
về vì nhà các nàng ở gần nhau. Sơn thì nhớ chuyện 
có lần đi thăm Minh Trang lần đầu ở hải ngoại với 
một đối tượng. Khi ra về em bảo: “bạn học của anh 
sao em thấy như bạn của má em vậy?” vì dạo ấy cô 
nàng đẫy đà như bà Phán trong Xuân tóc đỏ. Đến 
lúc mình nhờ MT đi hỏi vợ cho mình thì cô nàng 
bảo: “được, nhưng đừng có giới thiệu tôi là mẹ ông.”  
Dạo này lên chức bà ngoại, đi hát hò, ốm bớt 17 kí 
lô nên đẹp lão ra. Minh Trang vẫn hay gây sự với 
thiên hạ nếu họ không làm vừa lòng mình, nghe cô 
nàng kể chuyện gây gỗ làm mọi người cười nắc nẻ. 
Đa quay qua MT và nói: “ Bà này ngày xưa thường 
được gọi là “T sexy”.T hỏi làm sao ông biết tui sexy? 
nghe bà con nói là đàn bà có lông tay thì sexy chớ 
có biết con mẹ gì đâu!.  

Đa tính khơi chuyện của Sơn nhưng Phi Nga nói 
không được, để dịp khác, vì có đồng chí vợ của Sơn 
ở nhà. Sơn vẫn còn cuốn Album hình của các đối 
tượng ngày xưa nên lâu lâu đồng chí gái mà giận thì 
cứ lôi cuốn Album ra kêu mấy bà đó sao ngày xưa 
khôn thế không rước của nợ đi để bà ấy lãnh. Nếu 
ai có bị hắc xì thì xin chắp tay cầu nguyện cho Sơn 
qua cơn hoạn nạn.:))))  

 Phi Nga kể về Tết 74, cả đám lấy xe Dodge Batman 
của ba Dương Quang Trí chở nhau xuống biển 
Ninh Chữ, Phan Rang. Dạo đó đi xa phải chở theo 
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bình xăng để sau xe, vì ít có cây xăng ở dọc đường. 
Đến nơi thì bánh mì thịt đem theo bị bình xăng 
đóng nắp không kỹ đổ ướt hết nên không ăn được, 
làm cả đám đói meo râu. Sau đó thì xe lại bị lún trên 
cát, 4 thằng nhảy xuống đẩy xe ra bãi cát rồi chạy về 
Song Pha ghé cái quán bên đường giải lao. Mình 
nhớ băng trước có Trí lái xe, bên cạnh là Nga “chè 
Mây Hồng” rồi đến Bích Thủy và mình. Phía sau thì 
có Hùng Con Cua làm Kim Trọng ngồi giữa hai chị 
em Thuý Kiều (Phi Nga), Mai Thanh (Thúy Vân), 
Đa và Tài. Lâu quá rồi không nhớ hết, mình chỉ 
nhớ diễn viên chính thôi với mái tóc Beatles và cái 
bớt đỏ, hề hề.  

Đến phiên Sơn lái xe thì ông thần Trí rút tờ giấy 
chôm đâu một bài thơ đọc cho cả đám nghe, tuy hơi 
cải lương một tí nhưng rất phê. Phi Nga nói nhạc 
của Christophe hay đệm thêm lời tiếng Anh. Trong 
xe, mọi người ngồi bên cạnh “người yêu dấu,” đều 
thả hồn theo mấy cuốn băng cassette nhạc trẻ, thổn 
thức khi nghe Christophe réo gọi những nỗi đau của 
những cuộc tình chớm nở qua bản “Mal” Mal, au 
fond du coeur, oui j'ai mal....đớn đau khi thấy mấy 
thằng “khốn nạn” có gan hơn mình nói chuyện với 
người mình “kết” hay không dám mơ tưởng vì nàng 
quá đẹp “elle était si jolie” của Alain Barrière, “ elle 
était si jolie que je n’osais pas l'aimer vv. Những bản 
nhạc diễn tả đúng tâm trạng của les amourettes như 
Mai Thanh nhắc tới, hay Françoise Hardy vời vợi 
tous les garçons et les filles de mon âge se 

promènent dans les rues. Sau này mình vẫn nghe lại 
những bản nhạc này lại nhưng không bao giờ thấy 
xúc động như ngày ấy.  

Hùng con cua như một người trong coma 40 năm 
mới thức tỉnh nên chả nhớ gì cả. Sơn đã từng bị 
như vậy khi gặp lại mấy người em ở Paris nhưng chỉ 
có 10 năm, trong khi Khương Đại Vệ chính hiệu 
con cua này thì đến 40 năm vẫn chưa tỉnh. Mọi 
người đều nói sao Sơn nhớ nhiều vậy. Thật ra mình 
đâu có tài cán gì đâu, nhưng khi xem hình ảnh trên 
mạng rồi viết email cho Chị Cả thì tự nhiên mọi thứ 
ở đâu cuồn cuộn về như thác lũ trôi về dòng sông 
tuổi thơ. Không gian, thời gian 40 năm qua như một 
tấm tranh bị xé ra thành nhiều mảnh và mỗi người 
trong chúng ta chôn dấu một vài miếng. Những câu 
chuyện cũ như những mảnh vụn của bức tranh xưa, 
dần dần được ráp lại. Dù không hoàn hảo nhưng 
vẫn đủ để thấy lại hình ảnh đẹp nhất khi xưa của 
tuổi mộng mơ. Biến cố 30/4 cùng với những hệ lụy 
của cuộc đời đã đi qua. Xin giữ những không gian 
và thời gian ấy làm kỷ niệm, kỷ niệm của một thời 
để yêu và một thời để nhớ. Không hiểu sao trong 
đầu Sơn vẫn nhớ bài thơ “Bastos Luxe” mà Dương 
Quang Trí đọc cho cả đám nghe 40 năm về trước. 
Xin ghi xuống để nhớ lại tình bạn và những mảnh 
tình năm xưa.  

Buồn những lúc cô đơn gối chiếc  
Ánh lửa tù đốt cháy cả tương lai  
Song cửa sắt ngăn đôi đời du đãng  
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Tiếc làm gì khi mối tình ta tan vỡ  
Ôi dĩ vãng tương lai và hiện tại  
Sống làm gì với kiếp lang thang  
Lời hẹn ước năm xưa em còn nhớ  
U sầu buồn hỡi cố nhân  
Xe hoa đón rước người em gái 
 Em đã sang ngang lỗi hẹn thề. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Những Con Hẻm Khi Xưa 
Dạo còn bé, mình hay đi qua các con hẻm trong 
phố, đi tắt để tránh đi vòng vòng, đường xa nên 
những hình ảnh của những con hẻm khi xưa còn 
ghi lại cho mình nhiều dấu ấn. Ngày nay về thì hẻm 
hóc ở Đà Lạt mọc như nấm, nhà cửa xây khắp nơi 
nên không biết đâu là bến bờ. Tên đường đổi thay 
vào đó những tên tuổi mà ngay dân địa phương 
không biết tiểu sử của những tên này.  

Hẻm mà mình hay đi nhất là những con hẻm nối 
liền đường Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng. Gần 
nhà mình có một con hẻm nối với ngã ba chùa, phải 
đi từ nhà ông Lào, cư xá Địa Dư băng qua con suối 
bằng chiếc cầu khỉ rồi xuyên qua vườn ông Ba Đà 
rồi mở ra đường Phan Đình Phùng, ngay góc cây 
xăng Ngã Ba Chùa, cạnh bên nhà một tên học 
Yersin khi xưa, hay đi chiếc xe Honda Monkey mà 
không nhớ tên, hình như Cường thì phải. Ngày 
mình về thì nghe bà cụ kể mới đi đám bà Ba Đà, thọ 
trên 90 tuổi còn ông chồng thì qua đời cách đây 5,6 
năm. Khi xưa ông làm vườn, nhiều khi thấy thương 
ông ta mỗi lần mưa, con suối chảy từ số 4 về làm 
ngập lụt lênh láng khu vườn trồng rau của ông ta. 
Sau 75, thì ông ta lấy luôn đất mướn của gia đình 
Võ Đình Dung, sau này bán đất cho thiên hạ làm 
nhà nên con cháu ông ta khá giả.  

Khu này thì họ xây làm bờ thành bằng đá ong ở hai 
ven suối chảy theo nhiều nất thang nên tránh lụt 
nhưng khi mưa thì xem nước chảy rất xiết, nghe nói 
nếu mưa lâu thì Đà Lạt có những nơi sẽ bị lụt, có lẽ 
khúc Cường Để và khúc đi về thác Camly vì khi 
xưa hay bị ngập lụt vùng này. Nói đến đường Cường 
Để thì nghe nói họ sẽ làm lại cái bùng binh này vì xe 
cộ chạy tới đây là loạn cả lên. Hôm qua, mình đi bộ 
với ông cụ từ nhà ra hồ Xuân Hương, ngang qua 
đây mới hiểu cách băng qua đường ở Việt Nam.  

Ấp Ánh Sáng bị giải toả một phần, nay họ trồng 
hoa tạm trong khi chờ đợi mua luôn phần còn lại để 
xây nhà cửa phố xá nhưng chắc là để tàn phá vẻ 
đẹp của Đà Lạt như toà thị chính ở đường Yersin, 
khi xưa là rừng cây thông, có một căn nhà kiếng, 
nay 4 cục 6,7 tầng chi đó nhìn là chới với. Đứng 
ngay cầu Ông Đạo, thấy 4 khối to chình ình vô 
cảm, trong khi rừng thông từ trường Nazareth kéo 
dài đến đường Bà Triệu biến mất.  

Con hẻm thứ hai, nối liền Hai Bà Trưng và Phan 
Đình Phùng. Bắt đầu từ mấy thang cấp trước khu vệ 
sinh của cư xá Địa Dư, có gia đình PNL và VTP 
(Yersin) ở, băng qua chiếc cầu do hướng đạo Lâm 
Viên xây dựng. Mình nhớ hồi nhỏ chỉ có hai tấm 
ván, bắc ngang con suối, có vài miếng gỗ nhỏ đóng 
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ngang tấm ván để khỏi trơn trợt, té xuống suối, mỗi 
lần đi ngang thì hai tấm váng bung lên cong xuống, 
có nhiều tên ba de hay nhảy lên để làm thiên hạ yếu 
bóng vía té xuống suối. Có một bà bị “lại” nên mỗi 
lần gặp đám con nít hay chọc kêu thả xuống, thả 
xuống thế là bà ta quăng gánh xuống, đổ đồ tùm 
lum thấy tội.  

Mình và cô em kế hay dắt nhau ra đây ngồi vào buổi 
chiều, đợi bà cụ đi chợ về. Sau này, thấy anh Ngữ, 
con của ông bà Ấm Thảo, gần nhà mình, trưởng đội 
của hướng đạo Lâm Viên và cậu Đằng, huynh 
trưởng Lâm Viên, điều khiển các đoàn sinh, xây 
dựng cái cầu bằng gỗ rộng độ 1.5m. Chiếc cầu này 
mình đi qua nhiều nhất khi còn bé sau này có xe 
Honda thì hết ngoại trừ khi đi học về. Hôm qua đi 
đến nhà PMC thì mình tính ra là mất 10 phút đi bộ 
từ nhà đến trường Văn Học. Để trả lời câu hỏi của 
ông thần 2b, trên đồi của ty quan thuế thì còn đúng 
hai cây mới trồng sau này.  

Từ cư xá Đia Dư, đi xuống mấy thang cấp lằng 
nhằng, làm bằng đá ong thì băng qua con suối với 
chiếc cầu gỗ. Con suối này vào mùa khô thì đầy rác 
của dân cư ở xóm Địa Dư đến mùa mưa thì nước 
chảy bị nghẹt nên gây lụt nên nhà ở xóm Địa Dư 
được xây trên nền móng khá cao độ một thước tây 
với những thang cấp để nước lụt không vào nhà. 
Nếu mình không lầm thì 3 dãy cư xá này được xây 
hai tầng. Tầng dưới có một hộ và tầng trên có một 
hộ, nhà vệ sinh chung thì có đâu 4 nam 4 nữ thêm 

chỗ máy nước để giặt quần áo dơ. Dân cư xá hay 
chơi pétanque ở đây còn con nít thì bắn bi, tạt 
lon.Ngày nay thì chỉ thấy nhà và nhà cao 2, 3 tầng, 
tiệm ăn, hàng quán đầy. Hôm trước đi kiếm nhà tên 
VTP nhưng mò không ra.  

Từ cái cầu gỗ thì có con đường đất đi băng qua mấy 
cái vườn mà bên trái là nhà Cậu Liễu, anh bà con 
với bà cụ, bán thuốc Cẩm Lệ. Con đường đất dẫn 
đến một con suối khác nhỏ hơn nên cái cầu bắt 
ngang chỉ có 2 tấm ván. Suối cũng nghẹt rác vào 
mùa khô và gây lụt lội vào mùa mưa. Nhà của dân 
cư ở xóm này đều xây cái tường nhỏ độ 30 cm, ngay 
cửa để cản mưa khỏi vào nhà khi mùa mưa lụt đến. 
Qua cái cầu khỉ thì dẫn đến con hẻm nhỏ mà mỗi 
sáng đều có chợ mà người ta hay gọi Chợ Nhỏ, dẫn 
đến đường Phan Đình Phúng, bên trái có tiệm 
thuốc tây Lâm Viên còn bên phải là nhà may liễng 
Viên Quang của ông Ba Hoà, người Huế, ngày nay 
vẫn còn do mấy người con tiếp thu, cạnh bên là nhà 
bán gạo của Liên Thái Cực Đạo, học Bùi Thị Xuân 
mà mình có gặp một lần khi cô nàng chở vợ chồng 
2b đi mua nhà.  

Nơi xóm Địa Dư, ngay con hẻm đi qua Phan Đình 
Phùng thì ngược lại, người đi từ PĐP về thì có con 
hẻm từ cư xá Địa Dư lên đường Thi Sách, phải 
bước qua mấy tấm đan xi măng đậy che cái cống từ 
các nhà xung quanh đổ xuống. Khi lên tới Thi Sách 
thì bên trái là nhà của thằng Thạch, lớn tuổi hơn 
mình và nhà ông Tác làm cho Địa Dư, có chiếc xe 
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lam chở gạo của bà cụ đi giao hàng sáng sớm để 
tránh bị bắt vì bà cụ mình không có môn bài bán 
gạo. Nhà tên Thạch này khi xưa là động tiên nâu, 
dân nghiện thuốc phiện là vô đây, nhà này không 
bao giờ thấy mở cửa sổ, có cây lựu mà đám con nít 
hay trèo hàng rào vào ăn cắp trái non. Hôm trước đi 
ngang thì mình thấy bảng đề bán căn nhà mục nát, 
nghe nói đâu $50 ngàn, chắc là miếng đất vì căn 
nhà gỗ được xây khá lâu trước khi mình ra đời.  

Trên đường Hai Bà Trưng, khúc nhà mình có con 
hẻm đi từ Hai Bà Trưng qua Thi Sách lên đến 
đường Calmette, chỗ nhà thương Nhi Đồng, ngoài 
ra còn có con hẻm đi từ dốc Hai Bà Trưng, khu cư 
xá Bưu Điện, đi lên đường Thi Sách. Trong xóm 
này có hai nhà may Sơn và Tánh mà khi xưa đám 
trẻ hay đến đây may quần áo, nay thấy nhà may 
Tánh ở đường Minh Mạng gần nhà may Văn Gừng 
khi xưa. Nếu mình không lầm thì khúc hãng cưa xu 
Tiến ở Phan Đình Phùng, có một đường tắt, băng 
qua khu vườn sú đến đường Hai Bà Trưng nhưng 
mình ít đi khu đi, nhà thầy HTT ở trong xóm này, 
nay họ làm con đường hẻm thẳng tuốt qua đường 
PĐP.  

Cũng trên đường Hai Bà Trưng, góc Trường Nữ 
Công Gia Chánh, có hai con hẻm, nối liền đường 
Thi Sách, nơi anh em Lai và Thái, nổi tiếng du đảng 
ở khu này, bà mẹ bán thức ăn ngoài chợ cá. Cũng 
gần đây có con hẻm từ khu nhà do thương phế 
binh, chiếm đóng, cắm dùi, xây nhà gỗ đi ngang qua 

nhà NH, NĐT, LNS, LHS đến tiệm mỳ quảng của 
cây xăng Ngọc Hiệp. Nghe nói LNS ngày nay có mở 
tiệm mì ở Blao khá thành công.  

Đi tới cuối dốc Hai Bà Trưng thì có con hẻm gần 
nhà thầy Thành Bắp Sú, có con hẻm đi lên nhà 
thương, mình ít khi vào đây. Tới cầu Cẩm Đô thì rẽ 
trái để ra phố, có hẻm mà mình đi qua để ra phố 
còn được gọi là dốc Nhà Làng, của đường Nguyễn 
Biểu nối liền Tăng Bạt Hổ và đường Minh Mạng. 
Con hẻm bắt đầu từ Minh Mạng rồi được tẻ ra làm 
hai nhánh; một nhánh rẽ phải là đi xuống Cẩm Đô 
của đường Cầu Quẹo hay Phan Đình Phùng, một 
nhánh rẽ trái đi lên đường Duy Tân. Từ Góc tiệm 
Cẩm Đô đi lên dốc Nhà Làng thì bên phải có một 
bãi đất hoang, sau này tiệm chụp hình Mỹ Dung và 
ông Đoàn, vua đốn cây rừng, xây 4 căn nhà trước 75 
nên chắc sau này mất hết.  

Bên trái là một dãy nhà hai tầng có đường cống đen 
ngòm vào mùa nắng thì thì bốc thối còn mùa mưa 
thì tương đối sạch hơn. Chỗ mấy thang cấp chỗ nhà 
hàng Cẩm Đô nhìn sang thì có một con hẻm nhỏ và 
ngắn hơn nối với đường Minh Mạng và Tăng Bạt 
Hổ, nơi chú thím Lìn, bán mì và cà phê kế hàng bà 
cụ mình.  

Từ đường Hàm Nghi, bến xe Tùng Nghĩa, cạnh phở 
Tùng, một lần bị cháy sau Mậu Thân, có con hẻm 
nhỏ đi xuống dốc, khá cao đến góc Minh Mạng và 
Phan Đình Phùng, có công ty bảo hiểm Rồng Vàng 
của bác Hoè, cựu vô địch bóng bàn Đà Lạt và tiệm 



161 

 

uốn tóc Ba Lê, bên trái là tiệm kem Thuỷ Tinh và 
tiệm chụp hình. Ngày nay thì tiệm uốn tóc Ba Lê 
vẫn còn chắc con cháu bà chủ tiếp thu chức năng 
nghiệp vụ bồi dưỡng đời sống văn hoá cho phụ nữ 
Đà Lạt.  

Hồi bé mình có học hè với ông giáo Kim ở Phan 
Đình Phùng, ngay khách sạn Mimosa thì có con 
hẻm đi lên đường Hàm Nghi, ngay chỗ nhà thờ Tin 
Lành. Mình chỉ nhớ con hẻm này là có ống cống 
nên khá hôi, mùa mưa thì trơn trợt, nay thì họ có 
tráng xi măng nên xe Honda có thể chạy lên xuống. 
Nói chung thì có ống cống chính ở đường nên trong 
nhà, xài nước thì nước bẫn chạy thẳng ra ống cống 
của ngoài đường nên hết thấy cống rảnh như xưa 
với ruồi bu, nhặng đậu. Thêm họ có xe rác nên tạm 
ổn vấn đề vệ sinh. Mỗi khu phố, có một chiếc thùng 
rác to, mọi người đem rác ra đổ ở đấy rồi trong tuần 
có xe rác to đến xúc, mang đi.  

Đường Phan đình Phùng thì có hẻm trường Tân 
Sanh nhưng mình ít khi có dịp vào đó ngoại trừ đi 
giao hàng của bà cụ vì không quen ai. Cạnh rạp 
Ngọc Hiệp, bên phải cũng có cái hẻm nhỏ mà ngày 
nay vẫn còn. Gần đó, có cây xăng Ngọc Hiệp, có 
con hẻm đi vào nhà NĐT, NH, LNS, LHS. Ở đầu 
ngỏ có quán mì quảng trứ danh của ông bắc kỳ với 
hiệu Thanh Bình. Ngày nay thì thấy quán ăn Như 
Ý, khi xưa nằm cạnh tiệm Kim Linh, nay được dời 
vào hẻm này.  

Đối diện rạp Ngọc Hiệp, có một cái hẻm cụt nhỏ đi 
vào nhà của Sỹ, học THĐ, anh họ của NĐT, gần 
tiệm tắm nước nóng Minh Tâm, ngày nay là phía 
ngoài là tiệm phở Phi Thuyền. Trong đó có nhà của 
chú Cương, làm an ninh quân đội, dượng của NĐT. 
Đi xa một tí là có cái hẻm cạnh nhà bảo sanh Hiền 
Chi, có cái hẻm cụt nhỏ mà trong đó có nhà của 
VHĐ bên cạnh là phòng mạch của bác sĩ Phán, nơi 
mình được ra đời.  

Ở ngã ba chùa thì có con hẻm cụt nhỏ mà TTT, 
dân Tùng Nghĩa ở trọ ở đây, cạnh nhà NLĐ, đối 
diện là con hẻm cụt bên cạnh hãng cưa Xu Huệ. Bà 
dì mình ở trong này nên mùa mưa là lụt, xình lầy 
kinh hoàng lắm, nay vẫn còn, tương đối ít bùn và 
lụt. Thật ra Bà Dì lấy ông chồng cắt tóc, ở ngoài 
đường, cạnh nhà NĐT nay ở Gia Nã Đại nhưng rồi 
sau này bán nhà chui vào hẻm trong, mới qua đời 
năm nay.  

Từ ngã ba chùa đi về phía mả thánh thì bên phải có 
con hẻm đi vào ấp Mỹ Lộc. Mình ít khi vào xóm này 
vì dân đây khá dữ, gốc Quảng hơi nhiều. Năm Mậu 
Thân thì VC xây lô cốt trên đồi này và xiềng chân 
cán binh vào lô cốt nên phải tử thủ. Từ nhà mình 
nhìn sang thấy lính Võ bị đánh từ dưới đồi đánh 
lên, súng trong lô cốt bắn ra như mưa đến khi hết 
đạn thì lính Võ Bị đến nhặt súng như phim Vic 
Morrow. Đi lại một chúc, khúc gần hãng cưa Xu 
Tiến, đối diện hãng này có một con hẻm mà thầy 
HTT ở trong đó, mình có ghé vào thăm với NVT 
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vài lần. Sau khúc này lên tới mả thánh thì toàn 
vườn bắp sú không, cuối đường thì có hai căn nhà 
của gia đình Trần Văn Tiến, từ Kỹ thuật La San 
qua Văn Học, nghe nói sau 75 thì không ai gặp mặt 
lại.  

Trên đường Võ Tánh, có vài hẻm nhưng mình chỉ 
biết hẻm Tăng Văn Danh vì nhà PTN và ĐQD ở 
trong khu này, phía trong có vài tên khá du côn nên 
mình chỉ đến nhà tên PTN, sau này thì hắn đi du 
học ở Ottawa còn ĐQD nay ở San Jose. Hẻm này 
gần trường Bùi Thị Xuân nên trưa chiều, nữ sinh 
trường này đi học về thì chả có tên nào dám lãng 
vãng tới khu vực để bắt chước Phạm Thiên Thư 
làm thơ Ngày Xưa Hoàng Thị, toàn con gái nên 
chúng dữ lắm. Nói đến nữ sinh BTX, ĐQD có chỉ 
cho mình xem một cô tên Nhung ở Phạm Ngũ Lão 
mà hôm trước gặp HTNH ở xóm này, lại quên hỏi 
về cô này. Cô này có cặp mắt thiên thần nhưng hơi 
mập.  

Hồi bé nhà mình làm vườn thì cuối tuần phải vác 
cuốc vào Suối Tía làm rẫy nên hay đi vào Dốc Nhà 
Bò, đường Đào Duy Từ, cạnh Tiểu Khu, với hàng 
rào chống B40 dọc đường Pasteur mà Cô Thuỷ kể 
ngoài Bắc họ gọi là nơi chích chó vì ai bị chó cắn thì 
phải lại cơ quan này để chích ngừa chó dại. Hôm 
Tết, gặp NTV học Yersin trên mình một lớp, sau 
này đi lính, khi xưa ở trong xóm này.  

Ấp Xuân An thì mình chỉ vào những ngày Tết và kỵ 
giỗ của bên ngoại mình vì chú ruột của bà cụ ở 

trong này. Chỉ nhớ là nơi này khá trơn trợt, mấy 
con đường mòn không có lót đá, chỉ toàn đường đất 
nên khi mưa là cả một vấn đề, bù lại thì được ăn ổi, 
mận. Nghe nói nay mận Trại Hầm bị tuyệt giống vì 
họ phá hết để trồng cà phê. TVĐ nay làm vườn 
trồng cà phê, hắn nói chêm vào mấy cây bơ. Lu bu 
quá nên quên đi viếng vườn hắn để xem. Trên 
tuyến đường từ Đà Lạt về Nha Trang thì có thấy 
khá nhiều khu đất họ trồng cà phê. Năm nay người 
ta dự đoán El Nino sẽ đến thì giá cà phê sẽ lên giá, 
năm sau TVĐ trồng cà phê chắc sẽ trúng mùa.  

Ấp An Lạc nằm chỗ đường Bá Đa Lộc đi vào 
trường Lasan Adran, tới khúc Trung Tâm Thẩm 
Vấn thì có đường nhỏ rẽ xuống là Ấp An Lạc. Khu 
này là dân nằm vùng nhiều lắm, có lần họ tấn công 
TTTV, sáng hôm sau thấy xác chết nằm la liệt, ruồi 
nhặng bu đen xịt nhưng không có gia đinh nào đến 
nhận xác.  

Ngày nay về thì chịu thua, nhà cửa mọc đầy, nhà 
3,4 tầng cạnh mấy cái lều, tạo nên một không gian 
khá siêu thực. Cái hay là không phân chia giai cấp 
như bên Mỹ, nhà khu giàu, khu nghèo mặc dù 
chính phủ luôn luôn tránh tình trạng sự cách biệt 
nên các trường học đều gồm học sinh khu nghèo và 
khu giàu, khu trừ những khu nào quá giàu thì thôi. 
Ở Việt Nam thì trên con đường hay hẻm, có căn 
nhà xây cao 4 tầng bên cạnh đống rác hay căn lều 
xiêu vẹo, làm bằng tôn.  
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Trên đường Hai Bà Trưng mình có thấy trên đồi, 
khu cư xá Kiến Thiết xưa, có một căn nhà làm bằng 
gỗ, nằm trơ trọi trên dãy nhà 3 tầng, tiệm ở lầu 1, 
còn dân ở trên hai tầng trên hay khách sạn và nhà 
nghỉ. Ông cụ mình bảo là cán bộ vào chiếm sau 75, 
nên chắc sau này sẽ bán để chủ sẽ lấy đất của đồi ra, 
để xây mấy tầng lầu như bên cạnh. Có về VN thì 
mới hiểu lý do dân gốc Việt ở vùng Bolsa, hay xây 
những căn nhà to tổ chảng bên cạnh những căn hộ 
bình thường mà 20 năm chưa chắc bán lấy được 
vốn lại mà phải trả tiền thuế địa ốc quá cao.  

Ai xa Đà Lạt lâu ngày mà về thăm lại nơi mình đã 
lớn lên thì không thể nào nhận ra đâu là đâu. Nhà 

cửa, phố xá mọc lên bú xua la mua. Mình may có về 
năm 1992 nên có thấy Đà Lạt như thời mình đi 
Tây, Đà Lạt dạo đó như được phủ lên một màu rong 
rêu, cũ nát sau gần 20 năm kinh qua thời Bao cấp, 
nhưng ngày nay thì đủ trò. Các kiến trúc thiết kế thì 
bắt chước kiểu Hậu Hiện Đại của Âu Mỹ mà 40 
năm trước khi mình còn là sinh viên Kiến Trúc khá 
phổ thông, chỉ khác là các kiến trúc sư sở tại, có lẽ 
không am hiểu rõ về các căn bản của kiến trúc Âu 
châu nên bắt chước mà không đúng trông rất ngây 
ngô, lại không hợp với không gian hay khí hậu 
nhưng đã nói lên văn hoá bắt chước, không có tư 
duy đột phá gì. 
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MÁI TRƯỜNG XƯA THÀNH PHỐ XƯA 
Văn Học Xưa 
Cám ơn Nhất Anh đã gửi cái link về hội ngộ Văn 
Học. Các hình ảnh xưa đưa Sơn về những kỷ niệm 
của những năm 11B và 12 B.  

Sơn nhớ vợ thầy Viêm lái xe trong trường Việt Anh 
ra tông xe mình. May ông cụ mình quen thầy nếu 
không cũng mệt vì dạo đó chưa có bằng lái xe. 
Trong giờ Việt Văn, thầy An cứ lên án đàn bà mà 
không hiểu nguyên do đến khi lập gia đình thì mới 
hiểu!  

Thầy Diễm có câu bất hủ “đàn bà nói có là không, 
nói đi là ở, lấy chồng đi tu”. 

Thầy Tuyến thì giảng đạo đức với cuốn “bố già” của 
Mario puzzo. Có lẽ bị ảnh hưởng của mấy thầy này 
mà Sơn lập gia đình trễ. :) .  

Thầy Nguyên khuyên Sơn ráng đi du học.  

Ngô Văn Thủy hay rủ Sơn đến nhà thầy Soạn và 
thầy Tâm mượn sách để đọc hay lên Chủng Hoàng 
Học Viện, tập nói Anh ngữ với cha Leahy. Ngày 
nay, nhìn lại thì cảm thấy cuộc đời mình bị ảnh 
hưởng rất nhiều bởi các thầy. Một câu nói nào đó 
của các thầy lại làm mình nhớ mãi và lối sống của 
mình nương theo những câu nói ấy mà không nhận 
ra.  

Kỷ niệm vui nhất có lẽ là tổ chức quán Văn Nghệ. 
Hai lớp 12C và 12B họp lại nấu chè bán cho học 
sinh trong giờ ra chơi và văn nghệ bỏ túi. 11B thì 
con gái độ 30 người. có Vi Thị Thu Thủy thường 
được gọi là VT Tam thừa, có roomate là Hà, 
Nguyễn thị Ri, Phạm thị Gái. Có một chị tên Đức 
cứ nhờ mình đưa thư cho Hiệp thủ môn 11A, sau 
này đi lính. Có Trịnh Ngọc Dũng ở Phan Rang với 
người đẹp Song Pha. Có Hiệp lớn tuổi hơn mình sau 
cũng đi lính. Có chị Hường, hướng đạo sinh và 
Thanh Tịnh ở cùng xóm nhưng không bao giờ nói 
chuyện. Sau này về thăm Đà Lạt, nhà Thanh Tịnh 
là trụ sở của công an khu vực. 12 B chỉ có một nữ 
sinh độc nhất học chung tên Kim. Chị này quyên 
tiền cho bão lụt miền trung nhiều nhất trường.  

Có nhiều bạn học kêu Sơn là thầy cúng vì Sơn hay 
đặt tên các chị 12 C như Phạm Thị Mai Anh là “chị 
Sui,” “chị Hai” con gái rạp Ngọc Lan, Minh Trang 
là ma soeur từ Saigon lên học. Nhất Anh là “chị 
Cả,” CNA là “anh 2,” CTA là “anh 3,” Tứ Anh là 
“chị Tư", 12 C có một chị hát ở đài phát thanh. 12 
A thì có Phạm Minh Cường hay viết thư cho đài 
phát thanh, chương trình nhạc yêu cầu để tặng các 
bạn học. Hình như có một chị tên Ngọ vì dạo đó 
giới học trò thích bản nhạc “Ngày Xưa Hoàng Thị” 
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nên hay chọc chị ấy. Cuối năm 11 thì có đi trại hè 
do trường tổ chức. Ra tới Phan Rang thì không 
được ở nhà nghỉ mát của Ty Thanh Niên vì ông 
Thiệu về thăm quê. Thầy Nguyên và một thầy dạy 
lớp 10 không nhớ tên đành cho cả đám cắm trại 
trên cát, rồi thay phiên nhau đi ăn tối lúc gần 10 giờ 
đêm.  

Trong nhóm có Tiến ở gần mã thánh bơi nhái rất 
giỏi, Sơn học bơi cũng từ anh này. Có Phạm thị Gái 
mà ai cũng gọi là “Gái đen”.Nếu Sơn không lầm thì 
chị ấy xinh nhất 11B. Nhờ nấu chè, làm văn nghệ 
mà bọn con gái và con trai mới dám rủ nhau đi 
picnic ở thung lũng tình yêu. Dạo đó hay đi chung 
có hai chị em Phi Nga, Mai Thanh, Hàng thị Ngọc 
Hiền, Phan Thị Bích Thủy, Hoa chè Mây Hồng, 
Kim Chi, Đào.  

Có lẽ lớp 73-74 có nhiều người đi du học nhất. Năm 
đó có Hùng con cua đi Canada xong thì đến lượt 
Sơn (Pháp), Phạm Thành Nguyên (Canada), 4 chị 
em nhà họ Chử (Hoa Kỳ), 12 A hay C thì Sơn 
không biết. Dạo đó Phước Long mất nên có sổ 
thông hành là lên máy bay không chào ai cả. Không 
ngờ năm 74 là năm cuối cùng của VNCH.  

Sau đó gia đình ly tán, ông cụ Sơn bị 15 năm cải 
tạo, em thì đứa ở vùng kinh tế mới, đứa vượt biên, 
đứa buôn bán. Cho nên cũng không có thì giờ nghĩ 
đến bạn bè. Sau này về lại Đà Lạt thì mới hiểu tâm 
trạng Lưu Nguyễn, không nhận ra dấu vết của 40 
năm trước. Đường Hải Thượng thì người ta xây nhà 

đầy. Nhà của gia đình chị Cả được làm viện mồ côi. 
Đường Hai Bà Trưng hay các sân đánh bóng chuyền 
của trường Việt Anh cũng toàn là nhà. Dạo đó dân 
cư có khoảng 30 ngàn nay lên đến 700 ngàn mà 
50% là dân di cư 75 vào.  

Hồi còn sinh viên ở Paris thì Sơn hay liên lạc với gia 
đình thầy Chử Bá Anh và gia đình Phạm Thành 
Nguyên ở Canada. Sau này sang Mỹ làm việc thì 
liên lạc được với Võ Hoàng Đa 12 B và Nguyễn Thị 
Minh Trang 12 A ở nam Cali, ngoài ra thì không 
gặp lại ai cả. Có gặp lại thầy Hứa Hoành ở San 
Antonio khi ghé thăm CTA dạo ấy đang đi làm ở 
Austin. Sau này về thăm Đà Lạt thì có gặp Lê Hùng 
Sơn 12 A trong xóm phía sau cây xăng Ngọc Hiệp 
và Dương Quang Trí 12 B thì đã có cháu nội, ngoại. 
Có nghe nói là Nguyễn Đắc Hớn, Nguyễn Văn 
Thuận và Nguyễn Đình Tài còn sinh sống tại Đà 
Lạt nhưng không gặp được.  

Có lần thầy Bá Anh đưa ra phi trường nói buồn khi 
tiễn người đi, không ngờ đó là lần cuối gặp lại thầy. 
Mấy năm trước ghé DC thăm gia đình CTA, Nhất 
Anh và CNA rồi qua Canada thăm gia đình Phạm 
Thành Nguyên thì mấy tháng sau Nguyên mất vì 
ung thư rồi đến CTA cũng ra đi trong sự ngỡ ngàng 
của mọi người.  

Cám ơn Chị Cả đã gửi cho cái link. Sơn sẽ cố gắng 
đi San Jose, vợ lúc đó đi công tác ở Memphis nên có 
lẽ không dự được.  
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Chương Hai: Dế Mèn Phiêu Lưu 

MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 

Ký Ức Lưu Vong 
Có lần thằng con nói: mình không giống như cha 
của tụi bạn gốc mít của nó. Mình hỏi sao nó nghĩ 
vậy thì thằng con cho hay cách đối xử của mình khá 
cấp tiến so với cha mẹ của mấy đứa bạn. Mình nói 
có lẽ bố, sinh sống bên Âu Châu trên 12 năm trước 
khi sang Mỹ nên đầu óc hơi khác với những người 
đi định cư từ Việt Nam thẳng đến Hoa Kỳ.  

Nhận xét của thằng con khiến mình suy nghĩ, tìm 
hiểu về bản thể, căn cước của mình. Một kẻ lưu 
vong, tha phương cầu thực tại nhiều quốc gia trước 
khi lập nghiệp tại Hoa Kỳ. Nói như Homer, cuộc 
đời của một kẻ lưu vong như Ulyssus là một bi kịch 
vì không có ai muốn, tự chọn cuộc đời lưu vong. 
Đối với mình thì cuộc đời lưu vong là một điều may 
mắn, nhất là học về ngành kiến trúc, nghệ thuật.  

Lưu vong là phiêu lưu. Phiêu lưu vào một nước 
khác, một nền văn hoá mới, một ngôn ngữ mới, một 
cảm xúc khác, một suy nghĩ khác, một tư duy khác. 
May mắn vì dạo đó mình còn trẻ, như cái giá vẽ còn 
nguyên trắng, chưa bị các nét cọ, bay lượn những 
màu mè, định kiến, được nhét vào ký ức. Khi đến 
Pháp, mình như kẻ khát đi trong sa mạc, gặp một 

giếng nước văn hoá nên tìm tòi, uống nước từ dòng 
sông văn hoá Pháp, học hỏi dân bản xứ, tìm đọc 
những áng văn mà khi xưa từng được nghe ai nói 
đến.  

Dạo còn sinh viên, mỗi hè mình đeo ba lô, quá 
Giang xe, đi khắp Âu Châu, vẽ tranh bán kiếm tiền 
độ nhật. Những chuyến đi kiểu Tây ba lô này như 
những cuộc phiêu lưu qua các nền văn hoá, khá đột 
xuất vì mình chỉ đến và đi như cơn mưa rào nhưng 
cũng để lại cho mình nhiều dấu ấn, kỷ niệm của 
tuổi trẻ nên sau này mình cho thằng con đi Âu 
Châu, Nhật vào hè.  

Một may mắn khác là mình chọn học môn kiến 
trúc, nghệ thuật nên được phiêu lưu, bơi lội trong 
vùng sáng tạo vô biên. Người sáng tạo phải cần 
đứng ở vị trí, có khoảng cách với tập thể để có một 
cái nhìn chung của xã hội, cộng đồng để sáng tạo ra 
những cái gì cho tương lai với kỹ thuật tân tiến. 
Sống xa gia đình nhưng nhờ được phiêu lưu trong 
những nền văn hoá khác, môi trường khác, khát 
khao tìm hiểu cuộc đời, nghệ thuật. nên cũng bớt 
cảm thấy lẻ loi hay cô đơn.  
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Khi ra trường, nhất là khi hai người em vượt biển 
sang định cư tại Pháp thì bỗng nhiên mình cảm thấy 
như bị lôi cuốn về dòng sông văn hoá Việt. Trước 
đó, ít khi gặp người gốc Việt nên ít nói tiếng Việt 
nên đầu óc mình bắt đầu suy nghĩ theo ngôn ngữ 
của nước sở tại. Mình lại ngỡ ngàng khi nghe mấy 
người em dùng những từ xa lạ, hậu 75 làm mình 
càng hoang mang, đã đánh mất bản sắc Việt của 
mình.  

Cuộc phiêu lưu của mình bị ì ạch, trì chậm lại như 
thể kéo theo nền văn hoá gốc Việt. Mình bắt đầu 
nhận ra sự khác biệt của mình và mấy người bạn 
Tây đầm. Sự dị biệt của màu da. Cái di sản mà bao 
năm nay từ khi sang Tây, mình không để ý bỗng 
chốc kéo về mà mình không thể nào cắt bỏ để lại 
sau lưng. Vì nếu bỏ thì mình bỏ đi một phần của 
chính mình, một phần của bản sắc của mình. Như 
ai đã nói “Mình là những gì mình nhớ”.Ra đường 
tuy có quốc tịch Pháp nhưng Tây đầm vẫn hỏi mình 
là người gì. Mình không thể dứt bỏ được bản sắc 
Việt của mình.  

Nhưng mình lại mù tịt về Văn hoá Việt, lịch sử 
Việt,nên phải tìm sách báo Việt ngữ để đọc, hiểu 
thêm về Việt Nam. Bắt đầu tham gia vào các sinh 
hoạt của cộng đồng người Việt nơi mình cư ngụ 
như Ý, Thuỵ Sĩ, Anh quốc hay New York.  

Bi kịch của kẻ lưu vong như Homer đã kể trong 
Ulyssus, khi ông ta tìm về cố hương thì cảm thấy xa 
lạ tương tự như Lưu Nguyễn về lại quê xưa. Bao 

nhiêu năm, khắc khoải để trở về, ngủ trong mái nhà 
xưa ở Đà Lạt thì mình nhận thấy trống vắng, rất xa 
lạ với những cảnh cũ. Những món ăn mà mình 
thèm khi còn bé nay làm mình lo ngại, sợ bị đau 
bụng.  

Quang cảnh khi xưa, nay mình thấy rất dơ bẩn, ruồi 
bu. Những hình ảnh mà mình ấp ủ từ lúc ra đi nay 
thấy tầm thường. Thật ra mình muốn tìm lại quê 
hương trong ký ức, hay đúng hơn, quê hương là ký 
ức.  

Trong phim 1900 của đạo diễn Bernardo Bertolucci, 
nói về hai người bạn một thời, lớn lên đi hai ngã rồi 
khi về già, gặp nhau lại, Gerarld Depardieu nói là 
mình muốn thay đổi cuộc đời nhưng không ngờ 
cuộc đời đã thay đổi mình. Ngày nay, mình đã thay 
đổi, đeo một lăng kính khác với tuổi đời trưởng 
thành tại hải ngoại như một cái cây được bứng khỏi 
Việt Nam để rồi trồng ở Mỹ với phong thổ, kỹ thuật 
cách trồng trọt khác nhau.  

Một người lưu vong được gọi Franco-Vietnamien 
nếu ở Pháp hay Vietnamese-American ở Hoa Kỳ. 
Cái gạch nối giữa cụm từ Franco và Vietnamien hay 
giữa Vietnamese và American nói lên vị trí, hoàn 
cảnh của người Việt lưu vong, đứng trong không 
gian giữa hai nền Văn hoá Việt và của nước sở tại. 
Người Việt lưu vong đóng vai một người khách trú 
như người Minh Hương khi xưa lưu lạc đến Việt 
Nam. Họ nói tiếng của nước sở tại với giọng Khách 
Trú Made in Vietnam, đứng mé mé bên lề của nền 
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Văn hoá sở tại. Họ không hoàn toàn bơi lội trong 
nền Văn hoá sở tại, vẫn bị những ràng buộc của văn 
hoá của quê hương, nơi đã sinh ra và lớn lên níu 
kéo lại.  

Lập gia đình rồi định cư tại Hoa Kỳ, mình lại khám 
phá ra không phải một mà có nhiều cái gạch nối văn 
hoá khác với căn cước của mình.  

Mình từng sống tại Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ, Anh quốc, 
vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nên đeo thêm nhiều lăng 
kính của nhiều văn hoá khác nhau. Thay vì 
Vietnamese-American như vợ mình thì lại có 
những gạch nối như Vietnamese- French-Italian-
British..., mà những di sản văn hoá này mình không 
thể từ bỏ được.  

Hôm trước, trong xe cô con gái hỏi sao mình hay 
nghe nhạc Tây, Ý, Đức, Tây ban nha, mình chỉ biết 
trả lời đó là những bài mà trong quá khứ, mình đã 
cảm nhận được trong một không gian và thời gian, 
để lại cho mình nhiều dấu ấn và kỷ niệm. Mình vẫn 
liên lạc qua điện thư đám bạn khi xưa ở Âu Châu, 
đọc sách báo Âu Châu để tìm chút gì sưởi ấm bản 
sắc của mình tương tự như đọc tin tức về xã hội 
Việt Nam hiện tại.  

Đã lưu vong thì con người cảm thấy như mất cảm 
giác: thuộc về một cái gì vì trong thâm tâm, mình 
vẫn biết vĩnh viễn sẽ không phải là người Mỹ chính 
gốc nhưng khi về lại Pháp hay cố hương, nói rõ hơn 
là Đà Lạt thì mình cảm thấy bơ vơ nơi sinh và lớn 
lên vì người bản địa nhìn mình như một Việt Kiều, 
cách ăn cách nói của mình khác, dùng từ vựng của 
VNCH. Ngày nay mình mới hiểu cái bi kịch Hy Lạp 
mà tác giả Homer đã nói khi mình học dạo ở trung 
học. Bi kịch của một kẻ lưu vong, lững lờ giữa hai 
luồng Văn Hoá, không biết đâu là nhà.  

Có lẽ vì vậy, nhiều người lưu vong, muốn con mình 
sinh ra tại đất Mỹ, được dạy dỗ như Mỹ, không nói 
tiếng Việt ở nhà, muốn trở thành người Mỹ thuần 
tuý. Thằng con mình khi nạp đơn vào đại học, có 
viết tiểu luận về cái đàn bầu mà hắn tập chơi cùng 
với vĩ cầm, guitar, trumpet.  

Hắn kể là lần đầu tiên, khi nghe tiếng đàn bầu thì 
hắn nhận ra ngay âm thanh ấy, có gì quen thuộc 
nhưng không hiểu từ đâu nên tập đàn bầu đến khi 
khẩy đúng nốt nhạc, âm điệu đó thì hắn khám phá 
nguồn cội Việt, nằm trong hắn tự bao giờ. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Charette 
Tháng 9 năm 75, mình vào học trường Cao Đẳng 
Quốc Gia Mỹ Thuật ở Paris sau 3 tháng hè làm culi 
ở Mantes la Jolie. Mình sang Pháp đầu năm 75, vài 
tháng sau thì Sàigòn đầu hàng. Có người giới thiệu 
ông Jean Marco, người gốc Algerie mà Tây gọi là 
Pied Noir; những người có quốc tịch Tây nhưng 
sinh đẻ ở Phi Châu. Gia đình ông này cũng tương tự 
như người Việt mình, chạy tị nạn sang Pháp. Năm 
1963, chính phủ DeGaulle trao trả độc lập lại cho 
dân Algerie, thì chính quyền mới của xứ này đuổi 
cổ dân Tây dù sinh đẻ mấy đời tại phi châu về Pháp. 
Trong đó có gia đình của Enrico Macias đã làm bài 
hát nổi tiếng “Adieu mon pays”.J'ai quitté mon pays. 
J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie..  

Ông Marco đến Pháp với bàn tay trắng, làm xây cất 
rồi từ từ ông ta thầu mấy công trường lớn nên sống 
sung túc. Ông kêu mình về Mantes La Jolie, ở trong 
công xưởng của hãng ông ta, có thêm một gia đình 
gốc Lào. Mình đưa tiền cho gia đình Lào này để ăn 
cơm tháng với họ. Ban ngày thì đi làm khuân vác, 
giao hàng cho khách hàng của một siêu thị Parunis. 
Mình và tên tài xế, thong thả. Sáng và sau cơm trưa 
đến lãnh đồ, chất lên xe camion rồi đi giao hàng. Có 
hôm chỉ có một chuyến giao hàng. Đến nơi thì 
thang máy hư, nên hai thằng phải vác cái giường lên 

22 tầng lầu bằng cầu thang. Nhớ đời! Hết làm culi 
thì về Paris làm nègre (nô lệ). Nègre ở đây, tiếng 
lóng là những người vẽ cho những tên sinh viên 
năm khác. Trường cao đẳng Mỹ thuật chia ra nhiều 
phân khoa như hội họa, điêu khắc, kiến trúc.  

Cơ cấu của các phân khoa tương tự nhau, chỉ có 
phân khoa kiến trúc thì đông sinh viên hơn nên có 
nhiều atelier phải mướn chỗ ở ngoài khung viên của 
trường.  

Các môn toán lý hay lịch sử thì các sinh viên học 
chung ở lớp tại trường nhưng về phần kiến trúc, hội 
họa thì được phân chia theo các atelier.  

Mỗi atelier, tạm gọi là “lò,” có một giáo sư kiến trúc 
sư đứng đầu mà sinh viên gọi là Patron, thêm vài 
phụ tá giáo sư về kiến trúc và một phụ tá về hội họa 
điêu khắc. Phụ tá kiến trúc thì dạy sinh viên vẽ 
perspective, phong cảnh còn phụ tá kia thì vẽ khoả 
thân và điêu khắc.  

Giáo sư chính của mình là Xavier Arsene Henry, 
người gốc Bordeaux, bạn của ông Chaban Delmas, 
tỉnh trưởng thành phố này. Ông ta là khôi nguyên 
giải La Mã trước ông Ngô Viết Thụ 5 năm. Ông là 
kiến trúc sư chính cho thành phố này.  
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Sau 1968 thì giáo dục nước Pháp được cải tổ nên 
trường cao đẳng mỹ thuật cũng được cải tổ. Có 
những kiến trúc sư thiên tả, không muốn dạy sinh 
viên vẽ mà chỉ giảng dạy về xã hội học. Nên họ 
thành lập những Lò mà sinh viên không biết vẽ. 
Những giáo sư bảo thủ thì vẫn tiếp tục giảng dạy 
kiểu xưa như atelier của mình, phải biết vẽ thì mới 
hình thành được ý tưởng của mình trong đầu. Nên 
khi một hãng kiến trúc cần sinh viên vẽ cho kịp thời 
hạn thì họ kiếm những sinh viên của atelier của 
mình nên sinh viên có thể kiếm tiền thêm. Cái khổ 
là đi làm, kiếm được tiền thì một số đông sinh viên 
bỏ học hoặc ra trường trễ sau 10-12 năm.  

Năm mình vào học thì có 22 ma mới, sau năm thứ 
nhất thì còn lại đâu 12 tên, đến khi mình ra trường 
thì chỉ có hai người; mình và một thằng Tây, tên 
Jeff, gốc Pied noir ở Leucate, miền Nam nước Pháp. 
Mấy người khác bỏ cuộc hay xin chuyển trường qua 
các Unité Pédagogique khác dễ hơn. Nhờ biết vẽ 
mà sau này ra trường, mình đi tứ xứ, được các hãng 
kiến trúc ở Âu châu và Mỹ mướn dù dốt tiếng nước 
sở tại, nhất là lương cao hơn. Các nước khác đào 
tạo kiến trúc sư theo chương trình kỹ sư thêm phần 
hội họa nên đa số không biết vẽ ngoại trừ một số có 
khiếu.  

Lúc mới vào học thì bị bọn đàn anh ăn hiếp, sai đủ 
thứ, cực khổ như nô lệ; đi mua dụng cụ, ăn uống, 
quét nhà, nhất là phải thức khuya vẽ cho bọn chúng 
trong những Charrette. Theo kể lại thì mỗi lần, các 

sinh viên phải nộp đồ án thì tới giờ, có chiếc xe thổ 
mộ (charrette), đi vòng vòng các lò ở ngoài phạm vi 
của trường, sinh viên mang đồ án ra nộp để tên lái 
ngựa chở về trường cho giám khảo chấm. Một tên 
ma mới thường được cử, canh ở ngoài đường; khi 
nào thấy xe ngựa từ xa thì kêu “Charrette” để các 
sinh viên khác đem đồ án xuống đường nộp vì nếu 
không tên lái ngựa sẽ không đợi.  

Theo truyền thống, thì trước ngày nộp thì mọi 
người bỏ việc làm ở sở, tụ về lò của mình để giúp 
những sinh viên khác vẽ cho xong đồ án. Một mình 
thì vẽ không kịp nên phải cần những tên sinh viên 
khác năm vẽ phụ, làm mô hình,những người vẽ phụ 
được gọi là nègre.  

Thông thường là phải nhờ trước đó mấy ngày. Tối 
đó cả lò rủ nhau đi ăn tiệm để những tên có đồ án 
nộp cho ngày mai, bao ăn uống đám nègre của họ. 
Nhiều khi có tên uống rượu nhiều quá, say nên chả 
vẽ viết gì cả hay mấy anh chị nào chịu đèn nhau, 
sau khi ăn uống lại dắt nhau đi chơi.  

Cho nên phải kiếm những tên hay đầm nào mà 
mình tin tưởng nếu không vừa tốn tiền, trả tiền ăn 
cho họ nhưng họ say hay bỏ về nữa chừng là mệt. 
Những năm đầu thì mình chưa biết gì thì mấy tên 
đàn anh chỉ cho cách tô màu, vẽ cây vẽ cối, người, 
làm mô hình,rồi cứ thế sau này mình truyền lại cho 
tụi đàn em.  
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Có lần mình đi làm nhưng có một tên nhờ mình 
phụ hắn nên tối đó ghé lại vẽ cho hắn suốt đêm. 
Sáng hôm sau thì phải đi làm, sợ buồn ngủ nên mua 
một ly cà phê uống cho tỉnh người. Ai ngờ tối đó về 
nhà, không ngủ được, hai con mắt cứ láo láo nên 
mình sợ đến già không bao giờ đụng đến cà phê 

nữa. Sau này,những đêm phải thức để vẽ, mình leo 
lên bàn vẽ, nằm ngủ hai tiếng đồng hồ thì sau đó 
khỏe, lấy sức vẽ tiếp vì khoảng 2-3 giờ sáng là mắt 
mờ và lạnh. Lâu lâu cứ nhớ thằngh Jeff, học chung 
khi xưa hét “Charette, Bordel!" 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
14 Juillet  
Mình nhớ hồi nhỏ học trường tây, có lẽ mình mê 
nhất là giờ sử địa (histoire géographie) của một ông 
Tây không nhớ tên. Ông này say mê kể về La 
Révolution, Liberté, égalité et fraternité, nào nhóm 
Jacobins, nhóm Sans-culottes, nào Robespierre với 
La terreur. Ông ta say mê kể tác giả bài La 
Marseillaise, Rouget de Lisle, làm bài hát này để 
động viên các người yêu nước lên đường tòng 
chinh, đánh quân Đức xâm chiếm hai vùng Alsace, 
Lorraine, bị chặt đầu mà tây gọi là La guillotine, lấy 
tên của ông bác sĩ Guillotin, người đề nghị dùng 
máy chém do ông Antoine Louis sáng chế mà người 
dân thường gọi “la louisette”. 

Ông Tây mê kể đến nổi sùi bọt mép, văng nước 
miếng. Mình nhớ ông ta bắt cả lớp đi xem phim 
Waterloo đang chiếu ở rạp Ngọc Lan, rồi để ông 
khảo bài. Coi phim phụ đề tiếng Việt, đọc chữ được 
chữ mất mà ông Tây cứ hỏi mấy ông tướng của 
Napoleon tên gì thì bố thằng tây nào biết nên cả lớp 
im lặng như sau cách mạng mùa thu. Ông tây xì nẹc 
la lối om sòm khiến mình ghét Tây từ dạo đó.  

Có lẽ cuốn sách Les Misérables của Victor Hugo đã 
giúp mình hiểu lý do về cách mạng 1789 của Pháp 
hơn là những bài giảng của ông Tây trong lớp. Một 
người vượt ngục hoàn lương, nhưng vẫn bị chính 

quyền lùng kiếm nên chỉ có làm cách mạng thì mới 
thay đổi cuộc đời của mình như 3 chữ Liberté, 
égalité et fraternité.  

Bên Tây, ngày này 14 juillet, dân chúng ăn mừng, 
khắp phố, tối đến có các buổi dạ vũ ngoài đường gọi 
Bal Populaire hay mấy trụ sở cứu hỏa cũng tổ chức 
Bal des pompiers. Họ hay mời ban nhạc kèn đồng 
(fanfare) của trường mình chơi nên nếu ở Paris thì 
mình hay đi theo. Thường thường thì ngày đó hay 
mưa, buổi sáng tổng thống Pháp dự lễ duyệt binh 
trên đại lộ Champs Elysees, cạnh Khải hoàn môn 
được hoàng đế Napoleon cho xây để kỷ niệm trận 
đánh Austerlitz, ngày 2/12/1805 mà người ta còn gọi 
la bataille des trois empereurs (pháp, áo và Nga Sô), 
may là Anh quốc trốn đánh trận này nếu không thì 
sẽ không còn quân để đánh trận Waterloo sau này 
thì nước Pháp chắc sẽ giàu mạnh hơn nay. Vào ngày 
2/12 mỗi năm vào đúng 5 giờ chiều thì người ta 
đứng trên đại lộ Champs Elysees, đúng hơn là ở 
Jardin des Tuileries thì sẽ thấy mặt trời lặn phía sau 
Khải hoàn môn, phía vùng La Defense, Nanterre. 
Có lẽ ông Tây dạy sử địa nói nhiều về trận đánh này 
vì Napoleon thắng oai hùng chớ không thua te tua 
như ở Waterloo. Đa số dân tây vẫn tin là Napoleon 
thắng trận này. Khi mình viếng nước Bỉ thì việc đầu 
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tiên là chạy đến thăm địa điểm của trận đánh lịch 
sử này và Bastogne, nơi mà quân đội đồng minh đã 
đánh sống chết với quân đội Đức trong đệ nhị thế 
chiến.  

Ông Tây hay kể về Marianne, nữ thần tự do của 
nền cộng hoà Pháp khiến khi sang Tây mình phải 
bò ra Place des Nations để xem bức tượng của nữ 
thần này. Vào lớp, ông ta thao thao kể về 
Maximilien Robespierre, một luật sư có tài hùng 
biện, thuộc nhóm Jacobins, sau này nắm chính 
quyền, dùng máy chém chặt đầu mấy chục ngàn 
người ngay cả tác giả bài La Marseillaise mà người ta 
gọi giai đoạn Thanh trừng (La Terreur). Ai mà lộn 
xộn là đem lên đoạn lầu đài chém. Mình không hiểu 
sao ông Tây lại khen ông Robespierre, bảo không có 
ông này thì cách mạng sẽ mất đi dấu ấn của nó.  

Ông ta bảo Égalité vì lần đầu tiên dân hạ cấp Sans-
culottes được ngồi chung với dân quý tộc, trưởng 
giả. Ngày xưa, dân quý tộc Âu châu hay bận 
culottes, loại quần ngắn, mang vớ cao còn dân bình 
dân thì bận quần dài (pantalon) nên được gọi Sans-
culottes mà dạo đó mình cứ tưởng dân Tây nghèo 
không có quần đùi (culottes) bận như người Việt 
thời xưa, kiểu Trần Minh Khố chuối. Nhóm 
Jacobins này còn được gọi là Montagnards vì khi 
vào họp, họ hay ngồi khu có ghế cao. Dạo đó mình 
cứ lộn với người Thượng nên cứ ngơ ngơ ngáo ngáo 
nghe ông Tây giảng. Người Việt Nam Mới là 
Jacobins. Ngu chi mà ngu lạ.  

Ông ta còn nói cách mạng 14/7 chỉ là khởi đầu cho 
những cuộc cách mạng sau này như Cách mạng Âu 
Châu 1848, La Commune 1871 dẫn đến cách mạng 
thành công của giai cấp vô sản ở Nga năm 1917. 
Nội ông Robespierre không, đã chém trên 17 ngàn 
cái đầu, là mình nghe đã khiếp, ông Tây lại bồi 
thêm mấy cuộc cách mạng khác khiến mình đã ngu 
đâm ra khờ. Cũng may, còn nhớ lỏm bỏm nên khi 
qua Tây cũng hiểu chút ít khi tây nói chuyện.  

Mình hay thắc mắc là sau khi cách mạng thành 
công thì nước Pháp bị cuốn vào La Terreur. Không 
những tại Pháp mà ngay tại Nga với Stalin hay 
những nước nào có cuộc cách mạng là vị chi sẽ có 
thanh trừng, chỉnh lý như VNCH năm xưa, sau khi 
quân đội đảo chánh lật đổ ông Diệm thì bao nhiêu 
cuộc chỉnh lý liên tục đến khi ông NCK lên, đem ra 
bắn Tạ Vinh thì mới êm ấm một chút. Các cuộc 
biểu tình, bạo động vẫn tiếp diễn nhưng do Hà Nội 
chủ mưu phía sau.  

Cuối cùng ông Robespierre bị chém đầu rồi nhà độc 
tài khác, ông Bonaparte lên nắm quyền rồi chơi 
luôn vai hoàng đế. Bao nhiêu người chết để lật đổ 
chế độ quân chủ để rồi quỳ lạy trước hoàng đế 
Napoleon.  

Ông này lại vác lính đi chinh phạt khắp nơi, độ trên 
500 ngàn chết bỏ xác ở các nước khác rất nhiều, 
dẫn đến sự suy yếu của đế quốc Pháp và bị Anh 
quốc qua mặt. Vào thế kỷ 19, dân số của Pháp 
tương đương nước Nhật nhưng can qua đã giết biết 
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bao binh lính Pháp mà ngày nay dân số Pháp thua 
gấp đôi dân số Nhật Bản.  

Mình hay tự hỏi là tại sao các cuộc cách mạng đều 
phải giết kẻ đối lập.  

Nước Pháp, chém đầu ông vua Louis 16 và bà vợ 
Marie Antoinette, hay chơi trò cô bé chăn cừu ở 
cung điện Versailles, ai ngờ đám nông dân mà bà ta 
muốn tìm hiểu đời sống theo trường phái lãng mạn 
thời đó, đã đem bà ra chém đầu. Họ kêu gọi, nhân 
danh dân bần cùng để thay đổi xã hội công bằng, 
bình đẳng Liberté, égalité et fraternité. Để rồi nhân 
danh 3 cái danh nghĩa này, họ giết người. Ông Rick 
Santorum, ứng cử viên Cộng Hoà năm 2012 có nói 
đến tình trạng hỗn loạn, thiếu vắng thượng đế của 
những năm tháng cách mạng lật đổ nền quân chủ 
đã đưa đến tình trạng khủng bố (la terreur) và ông 
nhấn mạnh nếu Hoa Kỳ đi theo vết chân của ông 
Obama sẽ dẫn đến tình trạng ấy vô hình trung ông 
ta lập lại những gì mà các sử gia về gia đoạn 1794 sẽ 
lập lại trong tương lai.  

Ông Santorum nói khá chí lý, vì khi con người 
không sợ bị trừng phạt bởi một đấng tối cao nào thì 
họ như con thú tranh mồi, sẽ giết đồng chủng nếu 
lo sợ bị mất. Sau khi mất nước, cộng đồng người 
Việt hải ngoại lâm vào tình trạng hỗn loạn, vô luật 
lệ. Họ đổi lỗi cho nhau làm mất nước, không ai 
nghe ai, chửi bới đánh đấm, nhiều người bị sát hại. 
Trẻ thì không nghe già, già thì chửi trẻ là mất gốc. 
Quay đi quay lại, vì không biết tranh luận nên cứ 

chụp nón cối cho nhau. Ai cũng kêu gọi hợp tác với 
nhau dưới sự lãnh đạo của họ dù không có tài cán gì 
cả.  

Hai phong trào Occupy Wall Street và TEA Party 
nổi lên cùng một thời điểm khiến các sử gia lo ngại 
sẽ tái diễn những bạo động của những năm thời 
Robespierre cầm quyền nhưng cuộc khủng hoảng 
kinh tế đã dập tắc ngọn lửa cách mạng. Ngược lại, ở 
Trung Đông thì ngày nay ta thấy tình trạng hổn 
loạn ở Syria, Iraq, Libya, nhưng cường độ tàn khốc 
hơn thời Robespierre.  

Juillet 1979, chỉ thay đổi về mặt chính trị còn về 
mặt xã hội vẫn như xưa. Có lẽ cuộc cách mạng này 
đánh dấu khởi đầu cho cuộc cách mạng công 
nghiệp, biến các quốc gia Âu châu từ nền văn minh 
canh nông sang nền văn minh công nghiệp. Thay vì 
các gia đình quý tộc, vua nắm chính quyền thì 
nhường lại cho nhóm giàu có, chủ hãng xưởng. 
Thay vì các nông dân bị bóc lột bởi giới quý tộc thì 
nay con cháu họ bị bóc lột sức lao động trong các 
nhà máy để làm giàu cho giai cấp mới, kỹ nghệ gia. 
Tương tự như cuộc nội chiến Hoa Kỳ là giới công 
nghiệp muốn nắm chính quyền thay vì các đại điền 
chủ miền Nam, nô lệ chỉ là cái cớ vì thời đó có 
nhiều điền chủ da đen sở hữu nô lệ ngay cả nô lệ da 
trắng.  

Ở Pháp các chính trị gia, đa số thuộc các gia đình 
có tiếng tăm giàu có.  
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Mình nhớ dạo sang Tây thì đã thấy ông Jacques 
Chirac mà đến 40 năm sau, vẫn thấy ông ta tuy đã 
về hưu nhưng vẫn ở phía sau hậu trường chính trị 
của Pháp. Có lẽ cuộc cách mạng 1789 chỉ giúp được 
một quốc gia độc nhất trên thế giới thể hiện 
Liberté, égalité et fraternité, là Hoa Kỳ. Tuy không 
hoàn toàn lắm nhưng tất cả mọi người từ nhiều 
tầng lớp, nam nữ chủng tộc, màu da vv,  đều có một 

cơ hội để tạo dựng được giấc mơ của mình. Liberté, 
égalité et fraternité không thể nào giúp một anh 
chàng da đen gốc Phi châu, anh rệp gốc trung đông 
hay anh da vàng ở Pháp, có thể một ngày trở thành 
tổng thống như ông Obama. Ước gì mình gặp lại 
ông thầy Tây dạy sử để hàn huyên chuyện đời xưa 
và nay. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Đi Anh 
Mình đi Anh lần đầu khi học năm thứ 4. Thấy 
trong trường có quảng cáo chương trình ăn ở với 
người địa phương giúp sinh viên trau dồi Anh ngữ 
nên mình ghi tên đi hai tuần. Mình lấy xe lửa đến 
Rouen, cảng vùng Normandie rồi đi tàu qua vịnh 
Manche đến Plymouth rồi được ban tổ chức rước 
lên xe buýt chở về Luân Đôn. Thật ra là vùng ngoại 
ô, cách trung tâm thành phố độ 30 km. Xe chạy 
trên xa lộ thấy hơi lạ vì chạy bên trái nhưng không 
hiểu lý do còn bên Nhật thì chạy xe bên trái vì khi 
xưa các kiếm khách luôn luôn đi bên trái để thủ và 
dễ rút kiếm. Có sách nói là ngày xưa khắp Âu Châu 
ai cũng đi ngựa bên trái vì thuận tay phải nên dễ rút 
gươm ra nhưng sau này Hoàng đế Napoleon lại 
thuận tay trái nên ông bắt lính Pháp đi bên phải để 
dễ nhìn nên từ đó các nước Âu Châu chạy xe ngựa 
bên phải còn Anh quốc thì vẫn giữa bên trái. Các 
thuộc địa cũ của Anh quốc đều lái xe bên trái ngoại 
trừ Hoa Kỳ vì chính phủ cách mạng muốn tẩy hết 
dấu vết của Anh quốc.  

Xe buýt thả mình và các sinh viên khác tại một 
trung tâm thể thao của thành phố để họ duyệt danh 
sách rồi cho xe đưa mình về nhà trọ của người địa 
phương. Ban tổ chức trả tiền cho các người già về 

hưu, có nhà cửa và muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền 
nên tham gia chương trình này.  

Mỗi ngày gia đình nơi mình trú ngụ sẽ cho ăn ba 
bữa cơm nhưng thường thì tối mình ăn ngoài với 
đám sinh viên học chung vì London cách nhà khá 
xa nên đi về ăn không tiện. Mình được đưa về nhà 
một bà goá, chồng chết trong thời kỳ Đức quốc xã 
bỏ bom để lại cái nhà semidetached trong khu phố, 
một loại nhà khá bình dân trong khu lao động.  

Phải nói thật là mình chỉ thấy toàn là nhà gạch và 
gạch và gạch nhiều nhất là gạch màu nâu hay đen 
khác với các nước latinh như Pháp, Ý, Tây Ban 
Nha. Sau này đi các nước Anglo-saxon như Đức, 
Hoà Lan.  

thì dân địa phương dùng gạch để xây nhà nhiều 
nhất trong khi các nước la tinh thì dùng đá ong 
nhiều hơn. Ngoài gạch thì thấy cây cỏ xanh rì do 
khí hậu mưa quanh năm. Xứ sương mù này là hải 
đảo nên bị mưa khá nhiều. Ra đường là phải đem 
theo cái ô.  

Nhà bà goá này đại loại có hai tầng, 3 phòng ngủ, 
hai phòng tắm. Mình chào hỏi xong thì được chỉ 
định lên lầu, ngoài phòng bà ta ra thì có hai phòng 
khác. Mình chọn phòng lớn nhất. Hai tiếng sau thì 
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có một cô sinh viên Tây Ban Nha đến lấy phòng còn 
lại. Cô này tên Teresa từ thành phố Madrid. Phải 
công nhận cơm ăng lê dở thật. Họ chỉ có món Fish 
& Chip và Sheperd Pie là nổi tiếng ngoài ra thì các 
tiệm cơm tàu và ấn độ takeaway đầy đường. Ở 
London, mình có tên làm chung gốc Hongkong giới 
thiệu một tiệm bán vịt quay ơ Notting Hill mà nghe 
hắn bảo là ngon nhất London và ngay Hongkong 
cũng không bằng nên mình hay đi ăn ở tiệm này. 
Khu này khi xưa rất nghèo nàn nhưng sau này được 
tân trang nên khá sang, dân cư thay đổi mà Hugh 
Grant và Julia Robert có đóng trong phim Notting 
Hill. Sau này sang làm việc ở New York, mình hay 
đến ăn món vịt quay ở phố Tàu mà ông thị trưởng 
Koch hay đưa các nguyên thủ trên thế giới đến tiệm 
này. Nếu ai đi New York thì đừng quên ghé lại tiệm 
này. Phải leo lên cầu thang nhỏ, họ đem con vịt 
quay ra rồi khứa cái da vịt ra cho mình cuốn bánh 
bao, chấm tương tuyệt cú mèo. Hồi mình đi làm ở 
HongKong thì không ngon bằng ở đây nhưng điểm 
xấm ở Hongkong thì tuyệt cú mèo. Dân di cư Ấn 
rất đông nên các tiệm ăn Ấn độ rất nhiều cho nên 
dạo mình làm việc ở London thì đi ăn ngoài chỉ có 
cơm Tàu và Ấn. Nhớ lần đầu tiên ăn cơm Ấn độ 
với một tên người Pháp ở Monaco. Tên này là bạn 
thân với hoàng tử Albert, sau này mình có xuống ở 
nhà hắn ở Monaco vài ngày trên đường qua Ý. Sau 
này mất liên lạc nghe nói hắn làm cố vấn cho vua 
Albert khi vua Rainier chết. Nghe mấy người bạn 
Ấn độ nói là cơm ấn độ ngon nhất là ở Anh quốc 

tương tự cơm VN là ở Cali. Sau cơm tối thì mình có 
dịp thực tập Anh ngữ với cô Tây ban nha nên chán 
mớ đời, hai đứa cứ xổ tiếng Anh bồi ra cho nhau 
cộng thêm múa tay múa cẳng.  

Sáng hôm sau thì đi học chung với Teresa tại trường 
học gần đó. Đa số sinh viên đến là từ Pháp, Tây ban 
nha và Ý. Chương trình học từ 9:001: 00 sau đó thì 
đi viếng thăm các địa danh của Luân Đôn và viện 
bảo tàng. Học thì đàm thoại là chính, bà giáo bắt 
mỗi ngày coi một chương trình truyền hình rồi viết 
kể sơ lược cho cả lớp nghe rồi bà ta cho một đề tài 
rồi cả lớp đâu 10 người khua tay múa chân nói cho 
nên mình nghe giọng Ý, Tây ban nha nhiều hơn là 
giọng Anh chính gốc con Nai vàng.  

Nói sang Luân Đôn để học tiếng anh, nhưng không 
may mình lại ở trọ nhà một bà gốc Tô Cách Lan, 
nổi tiếng trùm sò nên ăn uống không có gì là đặc sắc 
lắm. Khổ nhất là không hiểu bà ta nói gì vì giọng Tô 
Cách Lan rất khó nghe tương tự dân ngoại quốc 
nghe giọng Quảng nôm. Luận Đôn có nhiều loại 
người sinh sống như Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, 
Wales gần Anh Quốc cùng nói anh ngữ nhưng 
giọng nói rất khác ngoài ra còn tàn dư của thuộc địa 
cũ như Ấn độ, phi châu, Úc Châu, Á Châu nói 
chung trong Cộng đồng Commonwealth.  

Chiều thì có một sinh viên người anh tên Nigel, dẫn 
sinh viên đi viếng các viện bảo tàng như British 
museum, Tate gallery hay Piccaddily circus, 
Trafalgar square có cái tượng của Duke Wellington, 
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người đã đánh bại Hoàng đế Napoleon ở Waterloo 
rồi bỏ tù ở Sainte Helene. Có lần hắn dẫn mình đi 
viếng vận động trường Wembley nên cuối tuần đó 
mình dù đi coi trận Arsenal đấu với Liverpool có 
Stapleton và Ian Rush chỏi nhau. Mình không biết 
nên mua vé đứng phía cổ động viên đội Arsenal mà 
lại cổ võ cho Liverpool có Keegan nên sợ toát mồ 
hôi vì thấy mấy tên hooligan nhìn mình với cặp mắt 
như hai viên đạn đồng AK nên không dám reo hò. 
Sau này sinh sống tại đây hai năm thì mình có đến 
Wembley xem đại hội nhạc Band AIDS của ca sĩ 
Bono làm hai concert liên tục trong một ngày New 
York và London. Hát ở Wembley xong là anh chàng 
bay sang New York bằng máy bay Concorde nên coi 
anh chàng này hát lại trực tiếp trên màn ảnh lớn 
của sân khấu. Vận động trường chứa dạo đó khoảng 
90 ngàn người, giới trẻ ngồi trên sân cỏ picnic nghe 
nhạc. Đó là lần đầu tiên mình nghe Bruce 
Springsteen hát “Born in USA “mà dân Âu Châu 
rất mê. Mình đi xem đá banh khắp Âu Châu nhưng 
có lẽ hai vận động trường làm mình sợ nhất là Nou 
camp của đội Barcelona và San Bernabeu của đội 
Real Madrid. Parc des Princes của đội Paris St 
Germain thì thường, San Siro của AC Milano cũng 
bình thường, vận động trường Munich thì rất đẹp 
dùng làm thế vận hội 1972 mà nhóm Tháng 9 đen, 
đột nhập vào làng thế vận hội để giết đội tuyển Do 
Thái.  

Sinh viên gồm Ý, Pháp và Tây ban nha thì đám 
Pháp chơi với nhau trong khi đám Ý và Tây ban 
Nha đi chơi chung nên sau khi viếng London vào 
buổi chiều thì mình hay đi chơi với đám ý và Tây 
ban nha để có dịp đàm thoại anh ngữ vì đám Tây 
thì nói tiếng Pháp với nhau nên uổng tiền đi xa để 
nói tiếng Tây. Tối thì tụi này hay vào các pub để ăn 
uống cho rẻ vì vật giá London đắt nhất Âu Châu rồi 
kéo nhau đi nghe nhạc trong các pub. Dạo đó Punk 
bắt đầu thịnh hành nên nghe nhạc khá ồn ào, thấy 
trai gái nhuộm tóc đủ màu cũng ớn. Trong đám sinh 
viên Ý thì mình thân hai cô còn đám Tây ban nha 
thì thân với Teresa và hai cô bạn của cô này.  

Khi mình sang thăm Madrid thì chỉ gặp Maria vì 
Teresa đã lên xe hoa.  

Nhờ quen mấy cô này mà mình bắt đầu giang hồ đi 
thăm bạn hiền.  

Lần thứ hai sang Anh Quốc với một cô người Mỹ, 
sinh viên kiến trúc sang ở chơi Paris một năm, học 
tiếng Tây quen với một gia đình tây. Họ giới thiệu 
mình để cô nàng tìm hiểu thêm về kiến trúc sinh 
hoạt của sinh viên Pháp. Cô này rủ mình đi london 
vì sợ đi một mình nên mình gọi cho bà người Tô 
Cách Lan mà mình trọ lại nhà khi xưa xem bà tính 
bao nhiêu rồi đi xe lửa sang. Mình cũng đi lại viếng 
các viện bảo tàng với cô nàng, đi xem Evita, một 
show ở West End, nói về cuộc đời của bà Evita 
Peron, vợ của tổng thống Á Can Đình. Thường 
thường thì các show này được trình diễn ở London 
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trước, nếu đắt khách thì sẽ đem qua New York ở 
Broadway như Miss Saigon. Sau này mình đi Giang 
hồ với Alice đến 6 tháng khắp nơi, có dịp sẽ kể.  

Mình sang Anh quốc lần thứ 3 theo lời mời một tên 
đồng nghiệp quen bên Thụy Sĩ. Tên này làm cho 
hãng GDS, phần mềm vẽ họa đồ, được hãng này 
phái sang Thụy Sĩ huấn luyện cho vài thợ vẽ trong 
hãng của mình đang làm. Mình không được xếp cho 
học nhưng buổi chiều sau khi làm, xếp về thì mình 
nhờ tên này chỉ thêm nên vài tuần sau là vẽ được 
nên xếp cho mình sử dụng máy vi tính để vẽ luôn 
nhờ vậy sau này mình đi tới nước nào cũng xin 
được việc vì dạo đó dân tình ít ai biết vẽ bằng máy 
vi tính nhất là không gian 3 chiều. Nhà hắn ở 
Oxford nên rủ mình sang đó chơi vài ngày cho biết 
một trong những đại học nổi tiếng trên thế giới.  

Đi ngoài đường thì nhận ra các sinh viên liền vì ai 
nấy đều khoác áo đen, hay đi xe đạp. Hình như khi 
đi thi thì phải bận áo khoác đen mới được vào 
phòng thi. Sau này mình có đi viếng thành phố 
Cambridge cũng có đại học nổi tiếng và thường 
được xem là đối thủ của Oxford. Mình chỉ thấy sự 
khác biệt giữa hai thành phố là màu gạch; Oxford 
thì màu vàng còn Cambridge thì màu nâu và đen 
nhiều. Oxford có vẻ thành thị hơn Cambridge mà 
trong phim Charriots of Fire có kể mấy sinh viên 
chạy bộ của trường này đoạt huy chương vàng thế 
vận hội. Nói chung thì Oxford thiên về nhân văn 
còn Cambridge thì về khoa học. Sinh viên nữ hình 

như mới được nhận theo học toàn thời gian ở hai 
trường này sau thế chiến thứ 2 tương tự các Pub 
ngày xưa chỉ dành cho đàn ông còn đàn bà thì có 
các câu lạc bộ dành riêng để uống trà nhưng từ khi 
phụ nữ được xem là bình đẳng thì đàn bà Anh quốc 
rất mạnh điển hình là bà Maggie Thatcher mà mình 
có dịp nhìn từ xa khi làm việc ở London. Hôm đó 
mình theo ông xếp đi trình bày đồ án cho các nhân 
viên chính phủ nên có thấy bà ta từ xa trong phòng 
nhưng không được bắt tay như ông xếp mình. Có 
lần mình cũng thấy hoàng tử Charles khi theo đi 
theo xếp mình tường trình về đồ án. Ông hoàng tử 
này chả có gì làm nên tụi cận thần xúi làm cái hội 
chống kiến trúc đương đại nên mỗi lần công ty 
mình vẽ là phải ra cái hội đồng của ông hoàng tử 
này để duyệt xét và hôm đó có công nương Diana đi 
theo, họ ghé đâu có năm phút nói vớ va vớ vẩn gì 
đó rồi đi nhưng phải công nhận công nương Diana 
cao lại chơi thêm đôi giày cao gót nhưng phải nói 
rất đẹp.  

Hồi nhỏ mình nghe kể dân Anh uống trà nhưng khi 
qua đó thì dân tình họ uống cà phê nhiều, ít ai uống 
trà. Dân London thường hay ghé cửa hàng Harrods, 
lên tầng cuối ăn cơm hay ghé cửa hàng Fortnum 
and Mason để uống trà và ăn bánh. Mỗi lần về Paris 
thăm mấy người em thì mình hay mua quà ở đây vì 
họ gói miễn phí lại rất đẹp tương tự ở Nhật họ gói 
quà rất đẹp, nói lên văn hoá rất cao của họ. Họ kêu 
dân thuộc địa trồng trà rồi bán khắp thế giới kiếm 
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tiền. Tương tự VN, ai cũng đòi uống cà phê phin 
của Pháp. Pháp đâu có trồng cà phê, họ mua của Ba 
Tây hay thuộc địa cũ bờ biển Ngà rồi pha uống mà 
đa số dân Tây lại uống cà phê kiểu Ý hay cà phê 
Thổ Nhĩ Kỳ cho nên hồi ở VN nghe cà phê Tây hay 
sang Cali thấy các tiệm cà phê quảng cáo cà phê 
Tây hảo hạng nên mình thấy lạ lạ cái huyền thoại 
này. Mình có quen mấy tên Ấn độ nên họ căm thù 
Anh quốc lắm vì dân này bị tiếp thị nên uống trà vì 
nghĩ là được thành dân cai trị, thượng lưu trong vài 
phút khi uống trà. Sau này họ khám phá ra nước 
Anh chỉ tạo ra huyền thoại để buôn bán nhất là 
khám phá là trà đen rất độc cho sức khoẻ.  

Mình làm việc hai năm ở Thụy Sĩ thì bắt đầu chán 
vì xứ này buồn chả có cái gì hấp dẫn cả dù đời sống 
rất cao thì có tên bạn làm chung người Hoà Lan rủ 
đi Glasgow học một chương trình gì một năm nhưng 
mình không thích học nữa dù Lenin có bảo là học, 
học học mãi thì được tin cô bạn người Mỹ, sinh viên 
kiến trúc ở Saint Louis rủ sang Mỹ làm việc. Mình 
đang tính ra toà đai sứ Mỹ xin chiếu khán thì nhận 
cú điện thoại từ London, mời sang làm việc cho 
hãng vì một tên bạn quen nay làm ở đó và hãng cần 
người nên hắn nghĩ đến mình. Hôm sau mình bay 
sang London để interview và tuần sau bắt đầu làm 
việc ở London đúng hai năm.  

Ở Âu Châu người ta hay nói là thành phố Paris 
dành riêng cho phụ nữ còn London là dành cho đàn 
ông. Sinh sống ở đây thì mới biết là đàn ông nước 

này ăn diện rất nhiều còn mình thì làm việc ngày 
10-12 tiếng nên chả có thì giờ đi đâu. Lâu lâu thì tụi 
trong hãng rủ đi ăn, đánh golf cho biết. Cũng tại đây 
mình đánh tennis lần đầu tiên trên sân cỏ và hay đá 
banh trong công viên Hyde Park với đám trong 
vùng. Mình có đi xem Wimbledon vài lần vào buổi 
chiều sau khi tan sở nên vé rẻ hơn, nhưng xứ này 
hay mưa nên các trận đấu hay bị dời lại. Dạo đó có 
Jimmy Connors, Djon Borg.. Mình rất thích coi 
Chris Evert đánh với bà người Tiệp khắc Martina.  

Mình thích nhất là coi Opera và musical kiểu 
Broadway ở đây rất rẻ.  

Mua vé nguyên mùa nên chỉ tốn độ 15 bảng Anh, 
dạo đó khoảng 20 đô nên tuần nào mình cũng đi 
xem. ở Anh hình như họ bình dân hoá nghệ thuật 
nên khá rẻ dân mọi thành phần đều được đi xem, 
khỏi cần phải ăn bận tuxedo như ở Paris hay 
Milano. Dân Anh rất thoáng nên họ cho xem Philip 
Glass,chớ ở bên Pháp thì toàn tuồng tích cũ nhai đi 
nhai lại cho nên xứ này xuất khẩu các show về ca 
vũ nhạc kịch qua Mỹ rồi từ đó truyền bá khắp thế 
giới. Sau này các chương trình truyền hình như 
American Idol là cũng nhập khẩu từ Anh Quốc 
ngoại trừ The Voice là từ Hoà Lan. Các kiến trúc sư 
Anh quốc như ông chủ mình Norman Foster là tiên 
phong về kiến trúc High Tech tương tự như Rogers 
và Piano thiết kế trung tâm văn hoá Pompidou ở 
Paris. Ở London cũng có một trung tâm văn hoá 
tương tự như Pompidou nhưng dân tham dự có vẽ 
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chọn lọc hơn. Tại đây mình xem các phim của Nam 
Hàn, Phi luật Tân hay TQ.  

Các chương trình không hạn hẹp như ở Paris và là 
nơi mình học nhân sinh quan của dân Anglo Saxon. 
Có lẽ triều đình không bị chi phối bởi Công giáo 
nên tinh thần của người Anh rất thoáng, không bị 
gò bó trong khuôn khổ đạo đức quản lý bởi Nhà 
thờ. Mình sống ở đây hai năm nhưng có lẽ mình bị 
ảnh hưởng nhiều nhất vì khi qua Hoa Kỳ thì nói 
chung thì xã hội bị quản thúc bởi các Nhà thờ đạo 
Tin Lành nên xã hội đa dạng nên phát triển khá xa 
về kinh tế. Ở Âu Châu mình nhớ là ra biển, đàn bà 
toàn là topless có nơi là cứ như Thiên đàng của ông 
bà Adam và Eva. Mình có lần đi biển ở vùng 
Camargue của Tây thì vào trại khoả thân thì phải 
cầm cái khăn nhỏ để lót khi ngồi ghế còn cứ nhộng 
nhông không có gì đặc biệt. Đàn bà hấp dẫn khi bận 
trang phục vì mình tò mò chớ khi cởi trần thì nhiều 
khi không có gì đặc biệt lại dị òm. Mình nhớ có lần 
trên bãi biển, một con đầm topless đeo một cái khay 
trước ngực đi bán cà rem làm mình phải ăn kem 
mấy lần. Nghe nói mấy cô đầm sinh viên, mùa hè ra 
biển bán cà rem là giàu. Cô nào có bộ ngực đẹp là 
bán đắt hơn.  

Ở London thì có nhiều giống dân tứ xứ như Paris 
nên khá hỗn tạp, nhưng mình có thể nhận ra ai có 
gốc London bằng giọng Cockney của vùng đông của 
London, giới thợ thuyền ở vùng này khá đông mà 
dân địa phương thường gọi là East End nên dạo đó 

có phim bộ soap opera có tựa “Eastenders” được dân 
Anh coi khá lâu. Dạo đó mình làm cho KTS 
Norman Foster sau này đoạt giải Pritzker tương tự 
giải Nobel về kiến trúc về Ngân hàng Hongkong 
Shanghai Bank ở Hongkong và phi trường Stansted 
ở ngoại ô London. Say này, hãng này có vẽ phi 
trường Bắc Kinh để chuẩn bị cho thế vận hội 2008.  

Mình có dự Tết do Cộng đồng VN tại đây tổ chức. 
Thành phần ở đây có hai loại: gốc miền Nam và gốc 
miền Bắc. Gốc miền Bắc đa số là người gốc Hoa, 
năm 1979 bị đuổi về TQ rồi trốn sang HongKong 
xin tị nạn qua Anh. Dân tị nạn VN đã không thống 
nhất lắm mà xứ này lại có dân đi từ miền Bắc nên 
gặp nhau thì không hợp nhau lắm. Dân miền Bắc 
thì quen vẫn kêu dân miền Nam là bọn ngụy quyền, 
hát quốc ca của Văn Cao, còn dân đi từ miền Nam 
thì đòi hát tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước 
nên gây lộn hoài cuối cùng thì thất trí là không hát 
quốc ca, không treo cờ. Văn nghệ thì dân miền Bắc 
hát trường Sơn Đông nhớ trường Sơn Tây còn miền 
Nam hát Bình Long Anh Dũng, chán mớ đời.  

Có lần mình có đi dự một buổi văn nghệ mà ông 
Phạm Duy ra mắt tập nhạc Lá Diêu Bông. Cũng 
nhờ Phạm Duy thuyết minh về bài thơ này mà ông 
Hoàng Cầm bị đi tù hai năm cho nên sau này mình 
rất ngại đọc các bài suy diễn về văn chương.  

Lần chót mình ghé London với vợ con năm 2006 
trên đường về Pháp dự lễ thành hôn 60 năm của 
một cặp vợ chồng người Pháp mà mình xem như 
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cha mẹ nuôi. Dạo đó các nước đang vận động để 
được quyền tổ chức thế vận hội nên London và 
Paris được trang hoàng rất hoành tráng để giới chức 
của thế vận hội quốc tế đến khảo sát. Điều mình 
cảm nhận ngay là dân số ở đây đông hơn khi xưa 
nhất là các sắc tộc. 20 năm trước khi mình sinh 
sống tại đây thì dân di cư đa số là dân gốc da trắng 
của Tô Cách Lan, Ái Nhĩ Lan nhưng nay thì dân 
gốc Ấn Độ, Pakistan, Phi Châu hay vùng Trung Mỹ. 
Sau đệ nhị thế chiến thì các nước Âu Châu được 
chương trình Marshall bơm tiền vào để phát triển 
đất nước, chạy đua với nhóm Liên Sô cho nên các 
nhà máy cần nhân công nên họ cho dân thuộc địa 
cũ di cư sang. Nhóm này sang thì bảo lãnh cha mẹ, 
họ hàng rồi thời cuộc thay đổi, các công ty tự động 
hoá nên họ bị thất nghiệp, ăn trợ cấp rồi con cháu 
của họ lang thang phá xóm phá làng. Đi ngoài 

đường mình có cảm tưởng như đi vào khu Bronx 
của New York hay Atlanta. Dẫn vợ con đi coi Miss 
Saigon và viếng các địa danh nổi tiếng. Trong 
khách sạn thì dân gốc Ba Lan làm việc rất nhiều. Từ 
ngày bức màn sắt xụp đổ thì dân Ba Lan chạy qua 
các nước Tây Âu sinh sống khá đông vì nước này là 
thành viên của thị trường chung Âu Châu.  

Có một cái thú ở London là mua cái pass xe buýt rồi 
leo lên tầng hai của xe, ngồi phía trước xem thắng 
cảnh tới cuối trạm rồi đổi xe. Dạo mình đi làm ở đây 
thì cuối tuần hay leo lên xe buýt rồi đi lang bang 
khắp nơi.  

Rời London gia đình mình bay sang Venice thì 
chiều hôm đó coi TV thấy khủng bố đặt chất nổ 
trong subway cách khách sạn mà gia đình mình ngụ 
tối hôm trước có 200m. Hú vía!  
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MỘT Mình NƠI ĐẤT LẠ 
Đi Hoà Lan 
Dạo còn sinh viên mình hay làm hướng dẫn viên 
cho hội “Auberges de la jeunesse” ở Paris vào dịp 
nghỉ lễ. Bên Âu Châu, có hệ thống “quán trọ thanh 
niên” tại các tỉnh để giúp giới trẻ đi du lịch rẻ tiền. 
Chỉ cần làm thẻ hội viên là có thể ngủ lại các quán 
trọ này. Nhiều khi phải quét nhà, chùi dọn phòng 
tắm khi ghé lại các nơi này nhưng cái thú là rẻ và 
gặp nhiều nhóm trẻ khác, để chia sẻ kinh nghiệm du 
lịch nhiều khi rủ nhau đi chung một chặn đường. 
Mình gặp nhiều người mà sau 40 năm vẫn còn liên 
lạc. Công việc của hướng dẫn viên thì không có gì 
khó khăn, chỉ cần biết ngoại ngữ để hỏi đường, lo 
giấy tờ, chia phòng cho các nhóm trẻ đi du lịch, 
trong xe buýt thì kể về lịch sử các thành phố thăm 
viếng, kể chuyện tếu lâm, làm cho không khí trong 
xe vui vẻ, giúp mọi người làm quen nhau. Vừa được 
đi chơi vừa được trả tiền.  

Nhìn lại thì thấy lạ, trong xe buýt thì cả đám Tây 
đầm lại nghe một tên mít nói chuyện về lịch sử Âu 
Châu. Thật ra thì dân trí của Tây nói chung thì 
không khá lắm, ngoại trừ dân tốt nghiệp đại học. 
Dạo vào dân Tây, mình phải đi trình diện quân dịch 
3 ngày để khám sức khoẻ. Vô trại lính thấy chung 
quanh dân Tây bằng tuổi mình ngố ngố, nói cười 
khá thô tục khiến mình cảm thấy lạc lõng như vào 

xứ nào ấy. Lúc đó mới hiểu mình chỉ quen giới sinh 
viên nên tưởng lầm dân Tây đều là thông thái. May 
có một thằng Tây cũng sinh viên, cùng cảnh ngộ 
nên hai thằng gặp nhau mừng quá nên đi đâu cũng 
như hình với bóng. Khi vào gặp tên bác sĩ thì mình 
nói tôi sinh đẻ ở VN trong chiến tranh nên sợ súng 
đạn nên tên này gạch tên mình khỏi phải đi quân 
dịch.  

Chuyến đi đầu tiên làm hướng dẫn viên là 
Amsterdam, hải cảng nổi tiếng và là trung tâm tài 
chánh của Hoà Lan. Thành phố này được xem là 
thủ đô của nước Hoà Lan nhưng thành phố chính 
trị, nơi chính phủ, quốc hội họp mặt là Den Haag, 
nơi có toà án quốc tế để xử các tù nhân, can phạm 
mang tội ác diệt chủng. Lúc mới đến Hoà Lan thì 
điều mình cảm nhận đầu tiên là dân bản xứ rất là 
cao, chắc là nhờ uống sữa và ăn pho mát nhiều. Đối 
với dân Tây thì mình thuộc loại trung bình nhưng 
với dân Hoà Lan thì thua cả cái đầu. Sau này mình 
có một tên bạn thân người Hoà Lan ở thành phố 
Maestricht thì thấy hắn uống mỗi ngày một lít sữa. 
Dân ở đây rất cấp tiến, ngày xưa cũng có nhiều 
thuộc địa nên ngày nay có đủ loại dân từ Surinam, 
Nam Dương, đến lập nghiệp. Xứ này lấy màu cam 
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làm màu của đất nước nên đi đâu cũng thấy màu 
cam.  

Vào thế kỷ 16 là đất của vua Tây Ban Nha, sau 
đóng thuế quá nặng và bị bạc đãi đạo Tin Lành nên 
dân chúng nổi dậy dành độc lập còn được gọi cuộc 
chiến 80 năm.  

Đi chuyến này chỉ có 3 ngày nên chỉ chạy qua vài 
địa danh của xứ này nhưng không có thì giờ ngừng 
lại nhiều. Mình thường nghe dân Tây gọi xứ này là 
Pays Bas nhưng không hiểu sau này được dân địa 
phương giải thích là Holland do hai từ Hol Land, 
nghĩa là thấp và đất vì có nhiều nơi đất thấp hơn 
mặt biển như Rotterdam dưới 7m. Dạo đó chạy xe 
trong các hầm xây dưới biển thì thấy vĩ đại sau này 
Âu Châu xây đường xe lửa dưới eo biển Manche nối 
liền Anh quốc và Pháp. Nước Hoà Lan bị ảnh 
hưởng bởi bờ biển nên các đê chấn nước rất nhiều 
nên kỹ thuật của họ rất cao. Khi xưa thì họ dùng 
các máy cối xay quạt gió để đóng và mở nên ngày 
nay vẫn còn thấy các cối xay này nhưng không được 
sử dụng nữa. Khi đê ở Louisanne, Hoa Kỳ bị vỡ thì 
kỹ sư Mỹ phải thuê kỹ sư Hoà Lan làm tư vấn để 
thiết kế lại.  

Nhóm ở lại quán trọ thanh niên của Amsterdam. 
Amsterdam tương tự Bruges của Bỉ mà dân Âu 
Châu hay gọi Venise của miền Bắc, có nhiều con 
kênh cho thuyền di chuyển. Vào mùa Đông thường 
bị đóng băng nên dân xứ này trượt băng trên các 
con kênh khiến môn này được xem là môn thể thao 

mùa Đông của nước này. Phải công nhận dân xứ 
này giỏi sinh ngữ vì gặp học sinh trung học đều nói 
Anh ngữ rất chuẩn. Lối dạy sinh ngữ trong trường 
chuyên về thực hành hơn là chương trình của Tây, 
nặng về viết, văn phạm nhiều hơn. Mình có tên bạn 
KTS quen khi làm việc chung ở Thụy Sĩ thì ngoài 
tiếng Hoà Lan, hắn nói rất thông thạo Đức ngữ, 
Anh ngữ còn Pháp ngữ thì yếu nhất. Có lần hai 
thằng đi xe lửa từ Basel đến Lausanne thì hắn nói 
tiếng Pháp trong khi mình nói tiếng Đức khiến 
trong toa xe dân Thụy sĩ cứ nghĩ bọn này điên. Hắn 
muốn thực tập tiếng Pháp còn mình thì tiếng Đức.  

Đến Amsterdam thì ai cũng phải đi xem khu phố 
màu đỏ vì trong cửa hiệu nhà thổ, có mấy cái ghế và 
các cô ngồi ăn bận rất hở hang chớ không đứng 
đường như ở Paris khu Saint Denis. Ai thích thì mở 
cửa đi vào thương lượng, nếu ok thì lên lầu, đưa 
nhau lên đỉnh yêu đương.  

Hôm sau thì xe chở cả đoàn đi thăm một cái đập 
cao hơn mặt đất rồi đi xem các cánh đồng hoa 
Tulipe. Nước này nổi tiếng về hoa Tulipe được gia 
nhập vào thế kỷ 18 bởi đại sứ Thổ Nhỉ Kỳ. Xe chạy 
qua những cánh đồng mênh mông toàn là hoa 
Tulipe rồi ghé lại các Trung tâm bán hoa và pho 
mát, nơi có dân địa phương bận đồ xưa, mang guốc 
gỗ chào mời, múa nhạc cổ truyền. Xứ này hay được 
nhắc đến Tulipmania vì có dạo dân chúng khắp Âu 
Châu thích trồng Hoa Tulipe vì bán rất có lời tương 
tự ở VN có thời chim cút. thiên hạ rủ nhau nuôi 
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chim cút để làm giàu và bị sạt nghiệp nhiều về vụ 
này. Tulipmania là vụ đầu tiên bên Âu Châu. Ngày 
nay Hoà Lan có kỹ nghệ trồng hoa tulipe, hồng vv,  
để sản xuất cho toàn thế giới, nghe nói 90% hoa ở 
Âu châu được mua từ Hoà Lan.  

Lần thứ hai mình ghé Hoà Lan thăm tên bạn ở 
Maestricht, nơi có trụ sở của cộng đồng Âu Châu. 
Mình lấy xe lửa đến thành phố Liège, nước Bỉ gần 
biên giới Hoà Lan. Tên bạn từ Hoà Lan sang Bỉ đón 
mình về thăm gia đình hắn rồi chở đi thăm các 
thành phố khác. Nhà cửa tương tự như bên Anh 
quốc, xây bằng gạch nhưng sạch sẽ hơn, có lẽ xứ 
này chuyên buôn bán nên ít thấy các ống khói kỹ 
nghệ. Có điều rất lạ là cửa sổ trước nhà rất to 
nhưng họ không làm màn để che nên ở ngoài đều 
nhìn thấy các sinh hoạt trong nhà, nói lên tính tình 
cởi mở, thoáng của dân địa phương. Họ ăn tương tự 
như dân Bỉ, buổi sáng jambon, xúc xích, pho mát 
với bánh mì, trưa thì họ ăn buổi chính vì tối thì ăn 
nhẹ. Nói chung thì đồ ăn của họ không ngon bằng 
dân Latinh.  

Tên bạn chở mình đi viếng thành phố Delphs nơi 
hắn tốt nghiệp trường kiến trúc. Thành phố này rất 
sinh động vì ngoài đường gặp toàn sinh viên, tương 
tự như khi đến Cambridge hay Oxford. Thành phố 
này được mệnh danh là Venise du nord vì có nhiều 
con kênh cho tàu bè di chuyển.  

Mùa đông thì dân tình đi trượt thiết hài vì bị đóng 
băng.  

Ở đây vài ngày sau đó thì mình lấy xe lửa về lại 
Paris,rồi sang Anh quốc làm việc. Tên bạn có ghé 
thăm khi lên Glasgow học thêm về thiết kế đô thị 
sau đó thì mình sang Mỹ làm việc rồi dọn nhà nên 
mất tin tức của hắn. Gần đây, mình dò trên 
LinkedIn thì tìm ra hắn, mừng hết lớn. Hắn không 
lập gia đình, ở với chung nhà do bố mẹ hắn để lại 
với cô em gái đã ly dị vì bệnh trầm cảm lâu rồi. Bố 
mẹ hắn đã qua đời còn hắn thì có một văn phòng 
kiến trúc nhỏ ở Maestricht. Hi vọng năm tới, mình 
về thăm Âu châu sẽ ghé lại thăm hắn và vài người 
bạn ở Đức, Ý, Áo.. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Đi Hy Lạp 
Mỗi lần nói đến Hy Lạp là mình nhớ đến cuốn phim 
“La colère d' Achille “ và “Les canons de Navarone” 
xem ở rạp Hoà Bình. Mình mê nhất cuốn đầu nói 
về Achille, mình đồng da sắt vì hồi nhỏ mẹ ông ta 
tắm ông ta trên một dòng sông Styx. Sau ông ta đi 
đánh thành Troie rồi cãi nhau với Amagamnon, 
không thèm ra trận nên người bạn Patrocle lấy áo 
giáp của ông ta ra trận bị giết khiến ông ta nổi giận 
hét ầm ĩ khiến binh lính đối phương run sợ và giết 
hoàng tử Hector trước thành Troie và cuối cùng 
chết vì Pâris bắn tên vào gót chân theo lời chỉ dẫn 
của thần Apollo. Sau này học Andromaque của 
Jean Racine kể về nỗi lòng của Andromaque, vợ của 
hoàng tử Hector và vua Priam khi thấy Achille kéo 
xác con ông ta trước thành Troie và xin xác con 
Hector về chôn. Có lẽ mình mê cuốn Iliade của 
Homère nhiều nhất. Cuốn này giúp mình mơ về 
những xứ thần thoại này khiến mình mơ thành 
Ulysse đi giang hồ sau này. Mình nhớ khi đi Sicily 
thì có chạy ngang những đảo mà trong truyện kể 
các ngư nữ réo gọi khiến Ulysse bắt các thủy thủ 
trói mình lại để đừng nghe những lời dụ dỗ của các 
ngư nữ.  

Ngày xưa mình ghét học văn chương Pháp nhưng 
không ngờ Molière, Jean Racine, Pierre Corneille. 

vô hình trung đã ảnh hưởng nhiều về nhân sinh 
quan của mình sau này. Mình nhớ xem phim Le Cid 
ở rạp Hoà Bình có Sophia Loren đóng vai Chimène, 
có cha bị giết bởi người mình yêu Rodriguez do 
Charlton Heston đóng. Nền văn minh Tây phương 
bị ảnh hưởng rất sâu đậm bởi các huyền thoại của 
Văn Minh Hy Lạp cho nên trong văn chương hay 
đối thoại thường ngày, người Tây phương dùng các 
điển tích, nhân vật của nền Văn mình hy lạp như 
Meduse, Muse, minotaur..nên những gì mình ghét 
học khi xưa lại giúp mình hiểu thêm khi học kiến 
trúc hay khi nói chuyện với người Tây phương.  

Năm 1982 khi mới ra trường thì chưa biết làm gì thì 
có cô bạn sinh viên kiến trúc bên Mỹ sang Pháp 
chơi một năm. Cô này rủ mình đi chơi vòng Âu 
Châu nên tụi này quyết định viếng Hy Lạp trước. 
Dạo đó mới có tuyến đường xe buýt đi từ Paris sang 
Hy Lạp nhưng phải đi ngang qua các nước Cộng sản 
như Nam Tư, Albanie khiến mình hơi run nhưng có 
cô bạn đi theo nên hai đứa đeo ba lô lên đường. Xe 
buýt này thuộc loại mới nên có couchette, ban ngày 
thì ngồi, đêm thì đổi qua giường để ngủ, có phòng 
vệ sinh nên chạy không cần nghỉ thường xuyên.  

Xe chạy qua biên giới Ý rồi đến Trieste là thành phố 
trước 1945 thuộc nước Ý nên dân ở đây vẫn nói thổ 
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ngữ Ý. Nam Tư là nước Cộng sản đầu tiên mình vào 
nên rất sợ và hoang man. Mình nhớ năm 11, học 
lịch sử hai thế chiến thì thầy Hồ Thanh Tâm nói là 
thế chiến thứ nhất bắt đầu vì ông bá tước Franz 
Ferdinand của Áo quốc bị ám sát tại Sarajevo thì 
ghi nhận nhưng không hiểu lý do, lại thêm không có 
sách vở để tra cứu.  

Nhiều nhà sử học nói cuộc chiến này khởi đầu bởi 
cuộc ám sát đã làm 9 triệu người chết và 20 triệu 
người bị thương ở Âu Châu vì vũ khí hơi ngạt được 
xử dụng lần đầu mà gần đây ông Spielberg mới làm 
cuốn phim “War horse” nói lên sự kinh hoàng của 
trận chiến này. Thật sự cuộc chiến này chấp dứt 
năm 1989 khi bức tường Bá Linh bị phá đổ.  

Cuộc chiến này đã làm tan rã 4 đế quốc sau này ta 
thấy nước Nam Tư được tạm thời bình an dưới thời 
thống chế Tito vì sau khi ông này qua đời thì Cộng 
Hoà Liên bang Nam Tư bị tan rã, chia ra 6-8 nước 
sau một cuộc nội chiến đẫm máu nếu Mỹ không can 
thiệp thì có lẽ sẽ có cuộc diệt chủng.  

Mình có tên bạn dạy chung ở đại học Lausanne, 
người Serbia nên hiểu một tí về xứ này. Sau này 
nghe đến những cuộc tàn sát tập thể, Kosovo,các 
binh lính đánh chiếm dành đất nhau, giết hết đàn 
ông và con trai rồi hiếp phụ nữ để họ sinh đẻ ra để 
tránh sự trả thù sau này như khi xưa các đạo quân 
chiến thắng của Attila, Mông cổ tàn sát khi chiếm 
đóng một nước khác. Phải công nhận xứ này phức 
tạp vì nhiều thổ dân khác nhau thêm Tôn giáo như 

Thiên chúa giáo chính thống, hồi giáo, Thiên chúa 
giá La Mã, nên choảng nhau vì mối thù truyền kiếp, 
chỉ cần khơi lại tro tàn sau khi ông Tito qua đời. Hy 
vọng có ngày mình trở lại mấy xứ này vì phong cảnh 
và kiến trúc rất đẹp.  

Nhìn lính và cảnh sát khắp nơi, thành phố ít xe, có 
cái gì ảm đạm dù thành phố này chỉ cách biên giới Ý 
có vài cây số. Xe chạy dọc vùng biển Adriatic qua 
các địa danh như Dubronik, sau đó chạy qua xứ 
Albanie, một nước Cộng sản dưới bàn tay thép của 
Enver Hoxha, một Stalin của xứ này có thủ đô là 
Tirana mà xe buýt chỉ chạy ngang nhưng không 
được ngừng lại đổ xăng vì chế độ bao cấp. Hy vọng 
có ngày ghé thăm xứ này. Cuối cùng thì xe qua biên 
giới Hy Lạp làm mình vui không thể tả và ngừng ở 
thành phố Thesaloniki của vùng Macedonia, thành 
phố lớn thứ nhì của Hy Lạp, vương quốc của vua 
Philip, cha của đại đế Alexander khi xưa.  

Ở Paris, trong khu Latinh có nhiều tiệm ăn Hy Lạp 
nên mình có ăn vài lần. Đại loại thì có souvlaki, loại 
thịt cừu được rôti rồi họ thái từng miếng nhỏ, bỏ 
vào bánh mì Pitta thêm xà lách kiểu burito của Mễ. 
Món tráng miệng thì baclava gồm hạt nhân nấu với 
mật ong. Mình thích nhất là xà lách Hy Lạp vì có 
phố mát làm bằng sữa cừu còn rượu thì họ uống 
ouzo. Nói chung thì đồ ăn Hy Lạp không có gì đặc 
biệt lắm. Điều mà Alice cô bạn nhận thấy là trong 
các quán cà phê thì tuyệt nhiên không thấy bóng 
đàn bà nên khi tụi này đi vào quán cà phê thì thiên 
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hạ nhìn như trên trời xuống. Có điều may mắn là 
khi xưa học toán nên biết nhận ra alpha, beta, nên 
đọc được chữ Hy Lạp nhưng hiểu thì chịu thua. Tụi 
này ở chơi thành phố này hai đêm, viếng mấy cái 
viện bảo tàng và di tích cổ của đế quốc La Mã vì 
nguyên thủy của Hy Lạp thì không còn bao nhiêu.  

Tụi này mướn xe hơi của hãng Avis để chạy vòng 
Hy Lạp. Mình không hiểu tại sao cô Mỹ lại muốn 
mướn xe của hãng Mỹ trong khi các hãng Tây hay 
Hy Lạp thì rẻ hơn, sau này sang Mỹ thì mới hiểu lý 
do. Trong xe buýt mình có làm quen một tên gốc 
Hy Lạp sang Tây làm việc về nghỉ hè, hắn có mời 
tụi này ghé thăm nhà hắn chơi ở Larisa. Dân Hy 
Lạp dạo đó được xem là hiếu khách nhất Âu Châu, 
phong tục của họ là giúp đỡ những người đi đường 
dù không quen biết nhưng sau này khi du lịch phát 
triển thì dân tình bớt cái tính hiếu khách đó. Tụi 
này chạy xe tà tà vì đường xá không tốt lắm, thích 
chỗ nào thì ghé lại ăn cơm hay vẽ, chụp hình. Chiều 
thì ghé lại các nhà dân mướn phòng ngũ cho rẻ. Vệ 
sinh thì không được sạch lắm, nhưng có cái thú 
riêng là sống trong nhà người dân sở tại, nói chuyện 
thì ra dấu nhiều hơn. Một số người có tuổi thì nói 
được tiếng Đức vì trong thời chiến tranh thì nước 
này là đồng minh với Đức quốc xã còn mình thì có 
cuốn sách học tiếng Hy lạp của Berlitz nên rất hạn 
chế.  

Có lẽ mình không bao giờ quên hôm đi trượt tuyết ở 
núi Olympus. Đang chạy xe xuống miền Nam thì 

thấy bảng chỉ đường về núi Olympus nơi mà ông 
Homère đã kể về 12 vị thần trong đó Zeus ngự trị 
nơi đây sau khi đánh tan đám Titan. Mình kể cho 
Alice nghe về bi hùng ca Iliad nên rủ cô nàng đi 
viếng. Đến nơi thì thấy tuyết đang rơi và có một 
trạm trượt tuyết mới mở mà không có ai cả ngoài tụi 
này nên mướn giày và đồ trượt tuyết. Xe kéo lên 
đỉnh tuy không nhìn được xa nhưng mình có cảm 
tưởng các vị thần đang nhìn bọn này lượn trên 
tuyết.  

Dạo mình mới sang Pháp thì nước này bị một nhóm 
quân phiệt thống trị tương tự như ở Nam Hàn, Chí 
Lợi, Á Can Đình,đồng minh của Hoa Kỳ mà nhà 
đạo diễn Costa Gavras có làm mấy cuốn phim nổi 
tiếng như Z, nhưng Hoa Kỳ buộc các nước này dân 
chủ hoá từ từ để phát triển nên dạo mình sang là 
lúc đó đảng xã hội đưa ông Pappapoulos lên cầm 
quyền nên ngoại quốc bắt đầu đầu tư vào Hy Lạp 
cho nên vùng trượt tuyết này mới được xây dựng và 
không có ai trong tuần. Nhìn lại thì các nước do 
quân phiệt nắm quyền rồi từ từ được dân chủ hoá 
nên ngày nay họ giàu có Văn Minh như Nam Hàn, 
Đài Loan, Chí Lợi. những nước mà tài nguyên 
không có.  

Mình đến thành phố Larissa nên ghé nhà anh chàng 
quen trên xe buýt thì gia đình họ mời ở lại vài ngày. 
May là Anh này nói tiếng Tây nên giải thích thêm 
về phong tục của xứ này. Theo truyền thuyết thì 
Achille sinh tại đây và ông thánh y khoa Hippocrate 
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chết tại thành phố này. Ở Âu Châu, muốn làm 
quen ai là cứ nói về đội banh của họ thì nói chuyện 
đến sáng luôn. Vùng này có đội Panatikos, dạo đó so 
với các nước khác thì rất yếu nhưng mình phải 
khen vài cầu thủ của họ nên dân tình quý mình 
lắm, cứ kêu có một cổ động viên nhật của đội, chỉ 
khổ là tiếng Hy Lạp made in Berlitz của mình rất 
hạn chế còn họ tiếng Anh hay Tây cũng không rành 
cho nên câu chuyện có tính một bi hài kịch Hy lạp.  

Rời Larissa thì mình đi viếng thành phố Sparta, nổi 
tiếng khi xưa về những đội quân với tinh thần sắt 
đá tương tự quân đội của nước Prussia khi xưa. 
Theo ông tướng Xenophon, gửi con trai tới trường 
này học thì con trai từ 7 tuổi đã được đăng lính như 
thiếu sinh quân và được huấn luyện trở thành 
những binh sĩ tinh nhuệ nên khi xưa nước này rất 
mạnh trong vùng. Các thiếu sinh quân được ăn vừa 
đủ để họ hăng hái, siêng năng học tập. Có lần ông 
vua Leonidas cùng với 300 lính tinh nhuệ của ông 
ta và một số lính trong vùng đánh lính của Ba Tư 
mà mấy năm trước Hollywood có ra cuốn phim 
“300” kể lại trận đánh kinh hoàng trong lịch sử của 
Hy Lạp. Ngày nay nơi đây chỉ còn lại vài tích lịch sử 
với những tường đổ nát nên khó tưởng tượng về 
quá khứ của nước này. Tụi này có ghé thành phố 
Marathon cách Athens 40 km mà có lần một người 
lính chạy từ thành phố này về Athens để báo là 
quân đội Hy Lạp đã đánh bại quân Ba Tư mà sau 
này trong các cuộc tranh tài của thế vận hội đều có 

cuộc đua đường trương mang tên thành phố này để 
bế mạc thế vận hội.  

Sau đó thì ghé lại Delphi, nơi còn xót một 
amphitheater rất đẹp. Ngày xưa người ta giỏi đã 
nghiên cứu cách xây các thang cấp để khi tiếng nói 
nơi sân khấu được tỏa đi khắp nơi rất rõ ràng không 
cần microphone.  

Trong Iliad thì nói đến thần Apollo và con rồng 
trấn giữ lòng đất ở đây.  

Tụi này muốn đi viếng đảo Rhodes nơi có một tu 
viện của Thiên chúa giáo chóng thống Hy Lạp 
nhưng đàn bà không được lên đó nên đành hẹn kiếp 
sau.  

Sau đó tụi này đi đến vùng bán đảo Peloponnese 
phía nam của Athens sau này có con kênh Corinth 
được đào để tàu bè đi chuyển nên được gọi là hòn 
đảo Pelops, vị anh hùng của đảo này. Mình ghé lại 
tỉnh đầu tiên là Patras có món ăn gà nổi tiếng rất 
cay sau đó đi viếng Epidaurus, Naplion rồi đến 
Olympia nơi khi xưa tổ chức các cuộc tranh tài thể 
thao. Mình nhớ có ghé vào một nhà của dân chăn 
cừu đến mướn phòng ngủ lại qua đêm. Họ cho nằm 
trong cái chòi khá hôi mùi cừu nhưng ăn cơm với 
họ với thịt cừu nướng rất ngon. Cũng tại đảo này 
mình ăn cá mòi nướng ngon nhất trong đời. Đang 
chạy xe trên đường ven biển thì thấy một người đàn 
bà ngồi với đứa con bên đường nên ngừng lại thì 
thấy bà ta bán cá mòi mà ông chồng mới câu hồi 
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sáng nên mua mấy con nhờ bà ta nướng ăn đến nay 
vẫn còn nhớ.  

Cuối cùng mình ghé lại cảng Pyrheus rồi vào thủ đô 
Athens. Tại đây mình ngủ lại nhà cô bạn kiến trúc 
sư mà mình quen bên Tây. Cô này dẫn mình đi xem 
văn phòng và những đồ án của cô ta rồi giới thiệu 
bạn trai, Zorba một họa sĩ học bên Đức về. Tối hắn 
mời mình đi ăn cơm ngoài thành phố tại một tiệm 
cơm dành cho dân khá giả tại địa phương, không có 
một bóng du khách. Bữa cơm đó ngon nhất trong 
chuyến đi hy Lạp.  

Ăn xong thì mình thấy bồi bàn đem một chồng đĩa 
khoản 50 cái cho mỗi người rồi nhạc cổ truyền khởi 
đầu với một ban nhạc chơi Bouzouki. Mọi người ra 
sân đi theo vòng tròn, vừa đi vừa múa theo điệu 
Sirtaki mà Anthony Quinn làm bất tử trong phim 
Zorba the Greek khi ông ta nhảy theo điệu nhạc của 
nhạc sĩ Mikis Theodorakis. Zorba kéo mình và Alice 
ra nhảy với thực khách còn tên bạn của hắn người 
đức không ra. Lúc đầu thì mỗi người khoác tay lên 
vai nhảy vòng sau đó thì vuốt chân như Anthony 
Quin nên mình cũng làm theo. Họ nhảy chậm nên 
mình làm theo rất dễ, cuối cùng thì mọi người lấy 
chồng đĩa trên bàn rồi tuần tự ném từng đĩa xuống 
vào phía giữa rồi mọi người về bàn uống uazo trong 
khi bồi bàn quét dọn đĩa bể. Sau đó lại tiếp tục nhảy 
và quăng đĩa đến 4 giờ sáng mới về. Theo mình hiểu 
thì họ đập bể đĩa để xoá những xui xẻo như người 

quăng ly vào lò lửa sau khi uống rựou Champagne. 
Khi về mình hơi sợ vì tên bạn Hy Lạp say nên chạy 
xe vượt đèn đỏ trong khi tên người đức tái mặt bảo 
là đèn đỏ. Hắn bảo đèn đỏ ở Hy Lạp là dành cho 
người bộ hành.  

Hôm sau mình đi vẽ Parthenon, phải công nhận cái 
đồi này quá đẹp để xây tượng đài thờ. Mình ở lại vài 
ngày đi chơi thêm rồi lấy tàu sang đảo Creta, nơi có 
nền văn minh cổ hơn Hy Lạp.  

Tại đây mình mướn xe đi viếng khắp đảo nhưng chỉ 
có một di tích Knossos mà trên 2500 năm trước 
công nguyên vẫn còn thấy màu đỏ sơn từ xưa. Đảo 
này nhớ hồi nhỏ học nói về nền văn minh Minoe, 
quê hương của thần Artemis và Appollo. Ngồi vẽ 
cái đền Knossos thì phải công nhận cái đền này quá 
đẹp, nhất là các kích thước. Có thể gọi là nguồn 
kiến trúc của Tây phương vì các kiến trúc sư của Hy 
Lạp bắt chước nền kiến trúc này rồi thay đổi theo 
kỹ thuật của họ rồi đế quốc La Mã bắt chước của 
Hy Lạp để tạo nên kiến trúc của họ....Ở đây mình ra 
biển thư giãn một tuần rồi lấy Tàu về lại Athens. 
Tụi này không biết là hôm đó là thay đổi giờ mùa hè 
nên khi ra bến Heraklion thì thấy con tàu đã rơi 
khơi nên phải đợi đêm sau lấy tàu. Mình bị say sóng 
nên lên tàu là uống thuốc say sóng rồi leo lên 
couchette để mơ về Achille, người hùng mà mình 
mơ khi còn bé. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Đi Maroc 
Hè năm sau mình quyết định đi Maroc, Phi Châu 
nên sau niên học là chuẩn bị ba lô lên đường. Hồi 
nhỏ có coi phim L' homme de Marrakech ở rạp 
Ngọc Lan, sau này qua Tây có coi phim Casablanca 
nên cứ khắc khoải đi viếng xứ này cho thỏa chí.  

Từ Paris mình đi xe lửa xuống miền nam đến 
Avignon, mùa hè thành phố này có festival về kịch 
nghệ nhất là để xem cái cầu mà hồi nhỏ mấy bà 
thầy dạy hát Sur le pont d'Avignon, on y danse. Cái 
cầu này ngày xưa có 22 nhịp nhưng nay còn lại có 4 
nhịp. Mình có ngồi bên bờ sông Rhône để vẽ thành 
phố cổ này mà thời Trung cổ là nơi các Đức giáo 
Hoàng cư ngụ sau này vì tranh dành quyền hành, 
chống đối Nội Bộ, bầu bán hai đức giáo hoàng một 
sống tại đây và một sống bên Ý và nhóm ở bên Tây 
mất dần ảnh hưởng nên công giáo Tây Âu ngày nay 
chỉ còn một người đứng đầu của giáo hội nên các 
Đức giáo Hoàng sau này cư ngụ tại Vatican đến 
ngày nay. Dạo ông Hoàng đế Constantinople của 
Đế Quốc La Mã dời đô về thành phố mang tên ông 
ở Thổ Nhĩ Kỳ  mà sau này người hồi giáo đổi tên lại 
Istanbul rồi đến thế kỷ 11 thì Thiên Chúa Giáo bị 
chia ra hai phái: phái bị ảnh hưởng văn minh La Mã 
ở phía Tây Âu sau này du nhập vào VN. Phái kia bị 
ảnh hưởng của văn minh Byzantine thuộc Đông Âu 

và Hy Lạp mà sau này mình có dịp thăm viếng để 
tìm hiểu thêm vì kiến trúc của Âu châu bị ảnh 
hưởng sâu đậm bởi Thiên Chúa Giáo cho nên kiến 
trúc Đông Tây khá khác biệt thêm bị chiến tranh 
lạnh chia đôi.  

Phong cảnh của vùng Vaucluse rất đẹp khiến mình 
ở lại thêm mấy ngày để vẽ và tối đi coi kịch ngoài 
trời hay nghe hoà nhạc. Mùa hè có festival nên giá 
cả rất đắt nên mình ngụ ở youth hostel. Tại đây 
mình lại làm quen được một tên người Maroc ở 
Casablanca nên xin địa chỉ và hỏi tin tức du lịch 
bên Maroc và hứa sẽ ghé lại thăm gia đình hắn rồi 
đến thành phố Nîmes mà sau này mình có vẽ một 
đồ án Carré d'art ở đây khi làm cho hãng của KTS 
Norman Foster ở Luân Đôn. Mình ngụ lại nhà ông 
“crabe tambour” vì có một phim nói về cuộc đời ông 
này với tựa Le Crabe Tambour do đạo diễn Pierre 
Schoendoerffer thực hiện. Mình quen ông này qua 
hội cựu chiến binh Pháp mà lần đầu tiên gặp, ông 
khuyên mình lánh xa nhóm VN quen, l ý do là nếu 
tụ tập thì những người mất nước sẽ than vãn về quê 
hương xưa gây ảnh hưởng đến sự học hành.  

Mình nghe lời ông ta nên tránh gặp mấy tên bạn 
quen từ Đà Lạt và sau này gặp lại thì mấy người bạn 
này đa số bỏ học đi làm. Ông này không có vợ con 
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lại sống theo lối Á Đông, ông ta để móng tay dài 
như các quan VN xưa mà mình có xem trong các 
tài liệu của Pháp. Ông nằm ngủ trên cái phản, cái 
gối gỗ như cục gạch lõm. Nghe ông ta kể về các 
chuyến viễn du khi thời trai trẻ rất là vui, rồi dẫn đi 
viếng Pont du Gard để vẽ, sau đó ông ta cho địa chỉ 
người cháu ở Marrakech để liên lạc khi tới nơi.  

Ông ta kể thời gia nhập OAS tìm cách ám sát tổng 
thống De Gaulle đã bỏ các thuộc địa nhưng không 
may ông De Gaulle không chết nên có cuộc thanh 
trừng của quân đội pháp dạo ấy rất lớn. Sau này ông 
này qua đời, nhưng mình biết tin trễ gần cả năm 
sau. Bạn bè quân ngũ rất kính nể vì ông ta sống 
theo lý tưởng bảo vệ quốc gia như các người lính 
không am tường về thời cuộc chính trị, không hiểu 
được là Pháp sau đệ nhị thế chiến thì rất yếu về 
kinh tế nên tổng thống Charles De Gaulle phải bỏ 
các thuộc địa để xây dựng lại nước Pháp tàn phá sau 
chiến tranh.  

Hội cựu chiến binh cho mình học bỗng nên hàng 
tháng mình đến nhận tiền, thường được mời ăn 
cơm trưa ở câu lạc bộ nên hay gặp mấy người mà 
VN gọi là có nợ máu với nhân dân như tướng Raoul 
Salan mà lịch sử VN có thể khác nếu ông ta không 
bị thay thế ở chiến trường Đông Dương. Tướng 
Marcel Bigeard, người đầu hàng ở Điện Biên Phủ, 
giải ngủ làm dân biểu cho vùng Moselle nên khi nào 
về Paris họp thì ông ghé lại ăn cơm ở câu lạc bộ cựu 
chiến binh. Bác sĩ Grovin cũng có mặt tại ĐBP, ông 

này mỗi ngày bơi một tiếng đồng hồ nên sau này 
mình bắt chước ông ta bơi mỗi ngày 1 tiếng. Mình 
có gặp ông Bob Denard, thường được gọi là đại tá, 
người lính đánh thuê khét tiếng, soldier of Fortune, 
nổi tiếng giúp các giới chính trị đảo chánh ở Phi 
Châu. Nay ngồi nhớ lại mình cũng làm lạ là mình 
gặp những thành phần rất quái ở đời. Trong nhóm 
này mình phục nhất là ông Yves Gignac, tổng thư 
ký của hội, người viết cuốn sách Le Dragon 
d'Annam. Mỗi tuần ông này đều gặp ông Vĩnh 
Thụy để phỏng vấn để viết dùm hồi ký của vị 
Hoàng Đế cuối cùng của VN. Cũng buồn ông này 
xài không biết bao nhiêu tiền của người dân VN, để 
ông ta sang Tây ăn học mà không biết ông vua này 
có đậu trung học hay tú tài không. Về già ông ta 
sống với bà đầm tên Monique thì phải. Ông ta nói 
tôi là vua nên không thể nào đi làm nên bà 
Monique đi làm nuôi ông ta. Nay về già mình cũng 
bắt chước ông này để vợ lao động vinh quang.  

Mình thấy ông vua Hassan II cũng du học bên Pháp 
cùng thời với ông Bảo Đại nhưng biết lo cho đất 
nước ông ta. Mặc dầu đất nước bị chiến tranh với 
quân Politsario nhưng xứ Maroc tương đối khá phát 
triển. Ông vua Hasan II kêu đại sứ Pháp đến gặp để 
than phiền các giáo sư Pháp cử sang dạy viết tiếng 
Pháp sai văn phạm. Ông Gignac không học hết 
Trung học, sau đi lính qua Đông Dương nhưng sự 
hiểu biết của ông ta về văn chương, lịch sử rất cao, 
ông ta đọc sách rất nhiều. Hà Nội không cấp chiếu 
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khán du lịch cho ông này dù ông ta muốn sang 
thăm lại VN.  

Dạo đó, dân Pháp còn hậm hực thù hận nhau vì 
trong thời Đức quốc xã chiếm đóng thì có người 
theo thống chế Pétain, đầu hàng và hợp tác với 
Hitler, có người thì theo đại tá De Gaulle kháng 
chiến chống lại Nazi tương tự VN mình sau 75 
người ta ghét dân CM30. Nhờ đó mà VN có thể 
thắng trận điện biên phủ và dành độc lập vì quân 
đội Pháp ở Đông Dương rất yếu, họ nhờ Mỹ giúp đỡ 
nhưng Hoa Kỳ có mưu đồ khác. Có một điều lạ là 
nước Algerie và VN đánh bại quân đội Pháp để 
dành lại độc lập thì rất là te tua trong khi các thuộc 
địa cũ của Pháp được trao trả độc lập không tốn 
một viên đạn lại khá hơn. Dạo đó dân chúng vùng 
Magreb tôn sùng ông Khadhafi vì ông này dùng dầu 
hoả để cải tổ đất nước nhưng sau này bị thế giới cô 
lập hoá, chỉ có nhóm cận thần dốt kém cai trị mà ta 
thấy kết cuộc bị kéo Lê lết từ ống cống.  

Rời Nîmes thì mình đến Arles, quê hương thứ hai 
của họa sĩ Van Gogh rồi ghé Aix en Provence rồi 
Riez thăm một người bạn rồi thẳng đường xuống 
Sète để lên tàu thủy qua Maroc. Muốn đi Maroc thì 
có hai cảng là Marseille và Sète nhưng vì ở lại chơi 
thêm với người quen nên mình trễ một tuần theo 
dự định của chuyến du hành nên mua vé tàu đi từ 
Sète thay vì ghé Marseille như dự định. Dạo còn bé 
mình mê đọc truyện của ông Marcel Pagnol nhất là 
cuốn Marius nên muốn ghé lại Marseille để xem hải 

cảng danh tiếng mà phim French Connection được 
quay tại đây nhưng đành khất lại lần khác.  

Trước ngày đi mình ra đứng ở bến tàu để xem 
những con tàu ra khơi để hiểu tâm trạng của nhân 
vật Marius của ông Marcel Pagnol. Mình rất hồ hỡi 
khi lên tàu để ra khơi lần đầu trong đời, nhưng thực 
tế không như mình tưởng vì mới bước lên boong tàu 
là mình phải chạy đi nhà vệ sinh để ói. Hơi mùi dầu 
máy tàu làm mình nôn tới mật xanh. Mua vé rẻ 
nhất nên ngồi nơi ghế nhựa, vật vờn theo con tàu 
lênh đênh trên biển. Không dám đứng dậy vì sợ ói 
rồi ngủ vùi qua đêm khi món Bouillabaise ăn trước 
khi lên tàu đã được ói ra hết. Sáng hôm sau thì lùng 
bùng lềnh bềnh nói chuyện với một tên Tây ngồi 
bên cạnh. Tên này mới ra trường đi cooperant hai 
năm bên Maroc để dạy Toán tương tự mấy ông thầy 
Tây trẻ ngày xưa sang VN dạy thay vì đi quân dịch. 
Bên Tây dạo đó, đàn ông phải đi quân dịch một 
năm còn ai có bằng cấp đại học trở lên thì có thể 
xin đi cooperant ở các nước có liên hệ ngoại giao, 
đa số là các thuộc địa cũ của Pháp. Mình có mấy 
tên bạn học xin đi dạy đại học kiến trúc ở Dakar, 
Senegal nên lúc đi trình diện quân dịch để khám 
sức khoẻ thì có ghi muốn đi cooperant nhưng khi 
được bác sĩ phỏng vấn thì muốn cho chắc ăn nên 
mình nói sinh sống trong chiến tranh VN nên ớn 
quân đội để ông bác sĩ cho mình đi cooperant thay 
vì đi tập quân sự, ai ngờ ông ta cho mình miễn dịch 
luôn nên đỡ mất hai năm.  
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Tên Tây cooperant nói có đem xe sang rủ mình đi 
chung xuống Rabat, thủ đô của Maroc để bớt bỡ 
ngỡ nên mình vui vẻ nhận ngay. Tàu cập bến 
Tangier, hải cảng nổi tiếng nhất Bắc Phi thì đã thấy 
mấy tên Á rập chạy theo lôi kéo ba lô của mấy cô 
gái Đức đi du lịch bụi như mình nên kêu lại đi 
chung với mình ra khỏi cảng rồi lên xe của tên Tây 
đi Rabat.  

Tới toà đại sứ thì có một con đầm thảy cho cái chìa 
khoá phòng của một chung cư nào của Pháp nên 
hai thằng bò về tắm gội. Cũng thảm lắm không có gì 
sang trọng, tên Tây ở tạm trong khi kiếm nhà thuê 
cho hai năm dạy học tới. Mình ở ké với tên Tây vài 
ngày vì căn nhà có thêm mấy phòng ngủ, dân 
cooperant chỉ sang khi gần tới nhập học. Hai thằng 
rủ nhau đi chơi, ăn uống. Tên này cũng mừng nơi 
xứ lạ quê người có một thằng mít nói chuyện cũng 
đỡ buồn. Qua hắn thì mình cũng học thêm về văn 
hoá Bắc Phi vì hắn phải theo học khoá tu nghiệp 
trước khi sang Maroc.  

Sau đó thì mình đi thành phố Casablanca mà 
Humprey Bogard đã làm cho thành phố này nổi 
tiếng qua cuốn phim cùng tên. Mình nhớ trong 
phim Annie, khi cô bé Hemingway hỏi thì ông 
Woody Allen trả lời là chôm câu nói đó trong phim 
Casablanca. Tại đây thì mình liên lạc được với tên 
người Maroc gặp ở Avignon nên gia đình ăn mời lại 
nhà ăn cơm rất ngon. Họ làm mấy món rất lạ và rất 
ngon. Tên này nói ở đây có một kiến trúc sư người 

VN nên mình tò mò kiếm số điện thoại trong niên 
giám. Tên VN đều được dịch ra tiếng Á rập nên 
mình chịu thua, phải bò vào bưu điện hỏi niên giám 
bằng tiếng Tây cho người ngoại quốc đọc thì mới tra 
ra tên tuổi VN. Ông này mời tới công ty của ông ta 
chơi, mới khám phá ra ông ta là bạn học khi xưa với 
Hoàng tử Hassan ở Pháp sau này lên ngôi vua, rủ 
ông ta qua Maroc ở. Ông này người Nam, học ở Tây 
rồi chiến tranh VN nên không dám về nên qua 
Maroc làm được ông vua Hassan II giao cho xây 
Lăng của vua cha rồi vận động trường. Tóm lại là 
các công trình quan trọng của thời đại vua Hassan 
II là do ông này thiết kế, tương tự như Nguyễn An 
xây Cấm Tử Thành ở TQ. Ông này có rủ mình ở lại 
vẽ với ông ta nhưng thấy trả lương rẻ quá nên cám 
ơn hẹn khi khác.  

Sau đó mình lấy xe đò đi Marrakech. Xe đò thì 
tương tự như ở VN nên mình cũng quen, có dê, gà. 
trong xe nên khá hôi nhưng mình cũng không để ý 
lắm xem phong cảnh. Có vài người dân quê tò mò 
hỏi thì mình tếu bảo “ana magrebin lakin tekelem 
arabia” đại khái là tôi là người Magreb nhưng không 
biết nói tiếng á rập. Vùng bắc phi châu gồm ba 
nước; Maroc, Algerie và Tunisie thường được gọi là 
vùng của dân Magreb, giống dân này khác với dân 
vùng trung đông tuy có chung tôn giáo. Số người 
còn nói thổ ngữ Berber thì cũng có một phần ở 
Lybia và Mauritanie. Thành phố Marrakech rất lạ, 
màu đỏ như trong phim L' homme de Marrakech, 



197 

 

kiến trúc cũng khác lạ, dùng đất đỏ để xây tường 
làm mình nhớ đến nhà ông Chiếu, làm ở ty công 
chánh Đà lạt.  

Ông này người Huế, làm công nhân cho ty công 
chánh, chuyên đào đường cuốc đất, có lần mình ghé 
lại Nhà ông ta ở trên số 6, vách nhà làm bằng đất 
sét còn ái thì lợp bằng rơm. Đất rất tốt về cách 
nhiệt nên xứ Maroc này dùng rất nhiều để giúp nhà 
mát vào mùa hè mà ấm vào mùa đông.  

Marrakech là thành lớn thứ 3 của Maroc, gần núi 
Atlas và sa mạc. Dạo đó quân kháng chiến Polisario 
còn hoạt động trong sa mạc Sahara nên du khách 
không dám đi. Mình hy vọng sau này sẽ đi thăm 
vùng này lại để viếng sa mạc Sahara. Vùng này của 
giống dân Berber là dân địa phương tương tự người 
thượng du của mình, họ sống rãi rác, chăn cừu, dê. 
Xuống bến xe thì mình đang ngơ ngác sau mấy tiếng 
ngồi xe với dê, gà thì có một tên hỏi mình kiếm nhà 
nghỉ thì mình gật đầu. Hắn là có nhà nghỉ nói lên 
xe gắn máy hắn chở tới nhà nghỉ rồi hắn đổi ý hỏi 
muốn về nhà hắn ở thì mình đồng ý. Nhà hắn ở khu 
lao động nên vách đất tương tự các khu gần cầu 
Trương Minh Giảng. Hắn giới thiệu với gia đình rồi 
hỏi có thể cho mình ở lại thì bố hắn đồng ý. Họ quý 
mình nên sai thằng con nhỏ chạy đi ra quán mua 
chai Coca Cola mà mình thì không dám uống với đá 
nên chỉ xin uống nước trà. Tiếng của họ là “chai” 
chắc từ chà của Tàu nhưng họ uống với đường và 
pha lá húng. Khi ăn thì đàn bà ngồi trong bếp còn 

đàn ông thì ngoài phòng khách, họ ăn bằng tay 
không có thìa. Ở Costa Mesa có một tiệm ăn Maroc 
có tên là Marrakech được thiết kế như bên trong 
một cái lều, hàng đêm có Vũ nữ múa bụng cũng vui 
lắm nhưng vợ mình không thích đồ ăn của xứ này 
nên ít khi tới. Sáng hôm sau đâu 6 giờ sáng thì mình 
nghe phòng bên cạnh la réo rồi ngoài đường trên cái 
minaret, đài cao của nhà thờ Mosque hồi giáo. Ngày 
xưa thì có một tên có giọng khoẻ leo lên đó réo cả 
làng đi cầu nguyện nhưng ngày nay thì có loa nên 
họ chỉ mở máy kêu gọi giáo dân đi cầu nguyện. Nói 
tới cầu nguyện thì lúc đi xe buýt thì tới giờ cầu 
nguyện thì tài xế đậu xe lại rồi trải chiếu bên đường 
để cầu nguyện. Hành khách cũng xuống cầu nguyện 
ngoại trừ mình và mấy con dê và gà. Mình đang thiu 
thiu ngủ vì trời nóng thì nghe phòng bên cạnh 
người ta la hét nên hoảng chạy ra thì thấy cả gia 
đình đang cầu nguyện.  

Trong ngày tên chở mình về nhà dẫn mình đi xem 
các thùng nhuộm da đủ màu, đi vào Medina, khu 
phố cổ rồi đi tẩm quất kiểu Maroc trong hammam, 
nhà tắm của họ. Món đấm bóp này thú nhất vì 
người tẩm quất bẻ tay, bẻ chân nghe răng rắc. Vô 
trong mấy cái souk, chợ đầy nhiều mầu sắc, nhưng 
kinh nhất là ruồi bu đen nghẹt các đùi dê cừu treo 
lủng lẳng như chợ Đà Lạt. Tại đây mình ăn món 
Tagine ngon nhất đời. Dân Magreb có ăn chính 
món couscous tương tự như kê của VN mình nhưng 
món này mình ăn ngon nhất là ở tiệm ở Nanterre, 
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ngoại ô Paris nhưng món Tagine rất đặc biệt của 
vùng này nấu công phu trong một cái lò đất sét hình 
ống. Mình ăn ngoài chợ, kéo cái đòn như ở chợ Đà 
Lạt, quét chấm với loại bánh mì của thổ dân. Mình 
liên lạc được với cháu của ông Le Crabe Tambour 
nên hắn mời về nhà ăn cơm. Tên này dạy học ở 
trung học theo diện cooperant, lấy vợ người bản xứ. 
Cô này than là ra đường đi với chồng thì dân địa 
phương xem cô ta như gái Nhà thổ, kêu chửi như ở 
VN, người ta khinh các me Tây hay gái bán bar thời 
trước 75.  

Thật ra xứ này nghèo lại có tôn giáo rất khắc nghiệt 
với con gái nên người ngoại quốc sang đây thì mấy 
cô có học đều muốn chài, làm đám cưới để được 
thoát khỏi xã hội này. Ngồi vẽ thấy mấy cô đi qua 
lượn lại nhưng không dám hỏi như gái ở Âu Châu, 
ngại ngùng tương tự như gái VN.  

Mình lấy xe đò đi tiếp Fez. Thành phố này nổi tiếng 
về nhuộm vải, da thú. Mình không biết ông Dante 
Alighieri khi viết Inferno trong cuốn La Comedia có 
tâm trạng gì nhưng đối với mình đi tham quan phố 
cổ của thành phố này để lại cho mình một ác mộng. 
Có lẽ hôm đó trời rất nóng vì mùa hè, đi trong chợ 
thì các màu sắc của gia vị xanh đỏ tím vàng rất là 
đẹp, ruồi bu đầy các miếng thịt treo trong chợ lại 
dốc nữa nên vác ba lô quá mệt, đầu óc mình quay 
cuồng với tiếng động, âm thanh khác lạ, tiếng nói 
của dân địa phương như cãi nhau khiến mắt mình 

mờ luôn nên bò về nhà nghỉ rồi hôm sau quyết định 
rút ngắn thời gian ở Maroc để về Tây ban Nha chơi.  

Mình về lại Casablanca đúng ngày em của tên bạn 
mới quen ở Avignon làm đám cưới nên gia đình mời 
mình đến tham dự. Họ ăn bận cổ truyền, uống trà 
múa nhảy đàn hát tương tự Flamenco nhưng không 
thấy ăn uống gì cả. Đến gần khuya thì nghe tiếng 
vỗtay, đám bồi ở đâu đem mấy cái khay lớn bằng 
đồng ra để trên bàn. Đồ ăn bốc khói thơm lừng lựng 
thì không ai bảo ai mọi người ùa tới chen nhau để 
lấy đồ ăn. Mình nhảy vào bốc một cái đùi gà thì thả 
ngay lại liền vì nóng quá, tự nhủ đợi một tí rồi ăn 
nên chỉ kiếm mấy cái củ cà rốt ăn tạm. Ai ngờ mới 
quay đi quay lại thì mấy mâm cơm sạch bách. Dân 
địa phương họ ăn quen bằng tay nên không sợ bị 
bỏng khiến mình đành ra chợ ăn couscous về đêm 
cũng thú.  

Mình lấy xe đò đi cảng Tangier rồi qua Gilbratar rồi 
về lại Pháp bằng xe lửa. Nếu có dịp mình sẽ trở lại 
Maroc để đi viếng núi Atlas và sa mạc Sahara để 
hưởng cái thú nghe tiếng gió gầm thét như trong 
phim Lawrence of Arabia của David Lean. Sau này 
mình có sang viếng các xứ Trung Đông như 
Lebanon, Saudi Arabia để vẽ các ngân hàng và 
thắng một giải quốc tế thiết kế bộ xã hội của Saudi 
Arabia nhưng mình vẫn mê Marrakech vì cái màu 
đất đỏ và các màu sắc của thành phố. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Đi Tây Ban Nha 
Năm thứ 3 thì mình được lớp cử lo tổ chức đi 
Barcelona một tuần như hàng năm nên phải lo tìm 
nhà trọ, vé xe lửa. Cả lớp quyết định đi Barcelona vì 
gần biên giới Pháp nhất là kiến trúc, nghệ thuật của 
vùng này rất nổi tiếng. Sau này khi làm cho hãng I. 
M. Pei ở New York thì mình có trong đội thiết kế 
một công trình cho thế vận hội được tổ chức ở 
Barcelona năm 1992. Barcelona được coi như thủ 
phủ của vùng Catalunya của Tây ban Nha rất mạnh 
về kinh tế nhờ hải cảng quốc tế và liên hệ với nước 
Pháp và âu châu dễ dàng trong khi thủ đô Madrid 
thì ở trung tâm của đất nước không có gì để phát 
triển kinh tế nên dân vùng Catalunya này muốn tự 
trị. Họ nói thổ ngữ riêng của họ và coi thường dân 
Madrid như dân miền Bắc Ý khinh miệt dân miền 
Nam cho nên khi đội đá banh Barcelona đấu với 
Real Madrid là rất sôi động thường được gọi là El 
classico. Mình dẫn vài đàn em đi thăm Văn phòng 
kiến trúc của nhóm Taller de Ảrquitectura do ông 
Ricardo Bofill cầm đầu, dạo ấy là khá nổi tiếng, 
xong có đi xem dãy nhà Xanadu, ở Calpe gần 
Barcelona nhưng khu này bị bỏ hoang, dột nát tuy 
mới xây cất vài năm trước đó.  

Có đi Tây Ban Nha mình mới hiểu lí do dân đất 
nước này phải đi xứ khác làm ăn vì khí hậu khắc 

nghiệt nên vào thế kỷ 16, họ coi như bá chủ của Âu 
Châu, có nhiều thuộc địa, nghèo quá nên ai cũng 
xin đi Châu Mỹ, kiếm vàng như các Conquistador. 
Sau này vì sự ngu dốt của đám cai trị nên đế quốc 
này xuống dù gần hết miền Trung Nam Châu Mỹ 
ngoại trừ Ba Tây đều nói tiếng Tây Ban Nha. Các 
ông cố đạo gốc Tây ban Nha đã lập nên các giáo xứ 
ở tiểu bang Cali.  

Như các quốc gia khác ở Âu Châu thì nước Tây 
Ban Nha được thành lập bởi các vùng nói thổ ngữ 
khác nhau được nhà độc tài Francisco Franco 
thường được gọi El Caudillo, cai trị trong suốt mấy 
chục năm sau khi thắng cuộc nội chiến mà họa sĩ 
Pablo Picasso vẽ bức tranh Guernica, họa lại vụ bỏ 
bom của đồng minh của ông Franco giết chết khá 
nhiều người trong cái làng này mà mình có ghé qua 
nhưng không gì là đặc biệt cả. Sau khi ông Franco 
chết thì cháu ông ta được lên làm vua Juan Carlos 
muốn dân chủ hoá đất nước vì Tây Ban Nha rất 
nghèo và lạc hậu so với các nước miền Bắc Âu 
Châu. Quân đội không muốn dân chủ hoá, bám lấy 
cái lợi cá nhân nên chiếm đóng quốc hội nhưng ông 
vua Juan Carlos đã đọc một bài diễn văn lịch sử kêu 
gọi các quân nhân trở về trại lính và Tây Ban Nha 
từ từ phát triển từ những năm 80. Sau này mình đi 
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Giang Hồ ở khắp nước này thì có gặp khá đông 
người lớn tuổi còn tiếc nuối thời đại Franco. Hiện 
nay các vùng như Catalunya và Basque, gần biên 
giới Pháp muốn tự trị, nhóm Basque thì đấu tranh, 
khủng bố mấy chục năm nay nhưng nay giới trẻ 
không còn ủng hộ. Tây Ban Nha là thành viên của 
Cộng đồng Âu Châu, giới trẻ học tiếng Anh thay vì 
thổ ngữ cho nên Văn hoá giới trẻ ngày nay được 
quốc tế hoá theo Văn hoá Fast Food.  

Barcelona có một kiến trúc sư tên Antonio Gaudi, 
thiết kế các toà nhà rất khác lạ dị thường, nổi tiếng 
nhất là thánh đường Sagrada Famiglia được thiết kế 
trên 100 năm nhưng chưa xong nay con cháu ông ta 
vẫn tiếp tục vận động các nhà hảo tâm vùng này để 
hoàn thành. Mình thích nhất là Las Ramblas, vĩa hè 
nằm ở giữa hai đường xe chạy, được trồng cây, có 
mấy kiosk nên dân địa phương đi dạo phố xuống tới 
hải cảng có tượng của ông Kha Luân Bố chỉ tay về 
hướng Mỹ châu. Gần đó thì có chiếc tàu nhái theo 
chiếc tàu mà ông Kha Luân Bố đã dùng khi đi khám 
phá Châu Mỹ để du khách lên viếng. Cái tàu này rất 
nhỏ hơn so với các tàu mà thời đô đốc Dương Hạ 
của Trung Hoa đóng trước đó mấy trăm năm.  

Ông này sau bị vua tước quyền, đóng các xưởng 
đóng tàu, tự cô lập nước Trung Hoa.  

Mình có xem một chương trình truyền hình Nhật 
nói về sự thiệt hại của hơn 1000 người của hải quân 
Mông cổ trên đường chinh phạt xứ Phù tang. Họ 
khám phá ra cái cột buồm của các tàu Mông cổ do 

người Hán bị cai trị, đóng đã cố ý làm sai để gặp bảo 
thì không thể xử dụng được nếu không thì Có lẽ 
lịch sử Á châu đã thay đổi. Mình không biết khi ông 
Kha Luân Bố đem theo những thực phẩm gì trên 
đường khám phá ra Châu Mỹ nhưng các tàu của 
dân Anh quốc đưa di dân sau này như con tàu 
Mayflower đem theo lương thực chính là bia hơi. 
Thuyền nhỏ cần dự trữ nước và thức ăn nên họ 
đem theo các thùng bia hơi vì có nước uống và bia 
có chất dinh dưỡng. Lí do chính mà con tàu này đổi 
hướng vì hết bia và chuyện lí thú nhất là nếu ông 
John Rowlands mà bị chết đuối dạo ấy thì nước Mỹ 
đã không có ba ông tổng thống Roosevelt và hai cha 
con ông Bush. Có dịp mình sẽ kể lí do bia và rượu 
đã xây dựng nước Mỹ.  

Mình thích nhất các món ăn gọi là Tapas tương tự 
như mồi cho các bợm nhậu. Vào quán uống bia thì 
thấy nơi quầy có các món nhậu này, cứ kêu đủ món 
ăn khỏi mất công ăn tiệm. Ngoài ra thì thích uống 
Horchate, loại quế rất ngon và mát. Vùng miền 
Nam họ hay ăn Gazpacho, một loại súp cà chua rất 
tốt về mùa nóng. Đồ ăn của xứ này thì không có gì 
đặc biệt ngoài món Paella, cơm nấu với hải sản và 
bột nghệ. Sau này mình có đi một vòng Tây Ban 
Nha thì thấy các tỉnh nhỏ có rất nhiều quán rượu.  

Trước khi ăn cơm chiều thì đàn ông có lệ là đi uống 
bia, rượu đấu láo với bạn bè. Trên một con đường 
nhỏ ở Murcia dài độ 100 thước mà mình đếm đến 
có tới 28 quán rượu. Khi mình đi quá giang xe người 
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ta thì họ đổ mình xuống thành phố này. Trong cuốn 
hướng dẫn du lịch thì không có youth hostel nên 
mình hỏi một ông già có biết một quán trọ rẻ tiền 
thì ông này kêu mình về Nhà ông ta ngủ qua đêm 
không phải trả tiền. Ông này thuộc thành phần ủng 
hộ Nhà độc tài Franco nên chửi bới Cộng sản nên 
thích mình. Trong cái đường nhỏ này, ông ta dẫn 
mình vào đến 28 quán rượu, mỗi nơi uống một ly 
bia nhỏ rồi khện khạng về nhà ăn cơm. Hay ở thành 
phố San Sebastian, vùng đòi tự trị Basque thì cô bạn 
mình dẫn mình đi một con đường có trên 45 tiệm 
rượu. Lúc đó mình mới hiểu lí do xứ này nghèo. 
Ông bà mình hay nói “nhịn thuốc mua trâu, nhịn 
trầu mua ruộng,” cứ bỏ tiền ra uống bia rượu thì 
không bao giờ giàu cả. Có lẽ nhờ nhân dân nát về 
rượu mà ông độc tài Franco đã cầm quyền quá lâu 
năm hay có thể đó là lối chính trị cầm quyền của 
nhà độc tài này như thực dân Pháp khi xưa đã bán 
thuốc phiện cho dân mình và rượu bia để ru ngũ 
lòng yêu nước. Như ông Nguyễn Hải Thần, Vũ 
Hoàng Chương. nghiện tiên nâu thì làm sao mà 
đánh pháp? Các vùng đòi tự trị mà dân địa phương 
cứ uống rượu thì làm gì mà bàn thảo dành độc lập.  

Mình mê Barcelona nên hè năm đó mình đi Giang 
Hồ một mình xứ đấu bò này. Từ Paris mình ghé lại 
Montpellier để thăm một tên bạn học y khoa ở Paris 
nay về làm nội trú bệnh viện đầu tiên được thành 
lập ở Pháp. Anh này quen biết với một khách sạn 
nên họ mua số tranh của mình nên khá dư tiền để 

viếng Tây Ban Nha 3 tháng hè. Mình có ghé 
Carcassone gần đó để xem cái thành cổ nổi tiếng 
này sau đó thì vượt núi Pyrénées ngăn đôi nước 
Pháp và Tây Ban Nha, đến tỉnh Gerona. Tây Ban 
Nha nổi tiếng là xứ đấu bò, miền Nam của Pháp 
cũng hay xem đấu bò như ở Nîmes nhưng ở Tây 
Ban Nha thì thành phố nào cũng có. Chiều đó mình 
đi xem đấu bò “la corrida” lần đầu tiên, bắt chước 
du khách kêu Ole ná thở khi thấy el matador, tên 
đấu bò múa may trước khi giết con bò rừng thì thấy 
có ban nhạc trẻ kèn đồng cũng thổi sau đó mới biết 
là một ban nhạc kèn đồng của một trường Trung 
học ở thành phố Linz, Áo quốc mà mình có lần 
thăm viếng, lại ở cùng youth hostel với mình vì hồi 
chiều khi ngồi vẽ ở đầu phố thì có vài người đến 
xem mình vẽ lại xổ tiếng Đức. Tối đó sau khi ăn 
cơm thì mình hỏi thăm thì dân địa phương chỉ tới 
một quán nhạc Flamenco nên bò vào uống nước, 
nghe mấy tên Tây Ban Nha đánh guita và hát rồi có 
người hứng lên thì múa Flamenco.  

Mình ngồi sớ rớ cũng bị một cô Tây ban nha kéo ra 
nhảy, đang nhảy thì đám người Áo đi vào, sau đó thì 
có vài cô người Áo hỏi chuyện với mình sau này 
mình vẫn liên lạc và có một cô viếng thăm mình khi 
đi làm ở Zurich.  

Rời Gerona thì đi viếng Barcelona lại, có đi xem 
Paco De Lucia, tay đánh guita số một của Tây Ban 
Nha chơi với ban nhạc Santana. Xong rồi có một cô 
người Ái Nhỉ Lan ở chung Youth Hóstel rủ đi xem 
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đội Văn nghệ của Liên Xô, mình thích nhất bài 
Valencia rồi xuống Tảrragona xem các di tích của 
thời La Mã rồi đi xe lửa đến Madrid. Madrid là 
Trung tâm hành chánh của xứ này rất khác với 
Barcelona, dân tình lè phè hơn tương tự miền Nam 
nước Ý. Đàn bà con gái đẹp nức nở. Ở đây mình gặp 
lại các cô bạn quen ở Luân Đôn nên được dẫn đi 
xem dân tình sinh sống, hộp đêm. Có một cô mua 
tặng mình bích chương đấu bò có Matador tên 
Nguyễn Hoàng Sơn, đem về treo trong phòng hách 
sì sằn lắm. Có người xem hỏi mình sang Tây Ban 
Nha đi đấu bò để kiếm tiền ăn học khiến ai cũng 
tin. Ngoài vùng ngoại ô của Madrid có thung lũng 
trận vong (Valle de los Caidos) đền tưởng niệm các 
chiến sĩ chết trong cuộc nội chiến nhằm để hàn gắn 
lại những đổ vở sau cuộc chiến khi anh em trong gia 
đình theo phe khác nhau. Dạo đó đã 35 năm sau 
nội chiến mà hai bên vẫn còn gờm nhau. Nghe kể 
lính cộng hoà (cộng sản) bắt con trai của một ông 
đại tá franquist rồi gọi cho ông ta kêu đầu hàng nếu 
không sẽ giết. Ông đại tá này nói với con trai, hãy 
chết oai hùng như một người con chiên ngoan. Nay 
mình mới hiểu VN sau 40 năm mà kẻ thắng trận và 
kẻ thua trận vẫn chưa thật sự nhìn nhau. Sau này 
ông Francisco Franco được chôn ở đây trong nhà 
thờ, ngôi mộ rất bình thường đề tên của ông ta và 
dấu thập tự. Mình có bắt chước Thung lũng trận 
vong này và vẽ một Đài tưởng niệm chiến tranh VN 
ở mũi Cà Mau, dài 12 km trên biển được hội đồng 
giám khảo khen tặng.  

Sau đó thì có đi viếng nhiều chỗ khác nhưng không 
có ấn tượng nhiều.  

Vùng Andalusia để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm, 
hy vọng có ngày đưa vợ đến đó. Ông nhạc sĩ Bizet, 
người Pháp đã soạn vở kịch opera Carmen để đời ở 
đây. Vùng này bị ảnh hưởng của sự đô hộ của dân Á 
rập hồi giáo 400 năm nhưng có cái điểm hay là khi 
người công giáo đánh đuổi người cai trị Á rập về lại 
Phi Châu thì họ không tàn phá các nhà thờ truyền 
đạo của hồi giáo hay Do Thái giáo và các toà Nhà 
có nền kiến trúc Á rập khác nên ngày nay những di 
tích ấy để lại cái đẹp của một thời Thịnh vượng của 
Văn hoá Á rập. Vùng Andalusia có hai thành phố 
chính là Sevilla và Granada, là nôi của nhạc 
Flamenco. Mỗi tối đi vào các quán nghe hát nhạc 
Flamenco mà dân xứ này gọi là Las Sevillanas hay 
nghe những tình ca fado tương tự của Bồ Đào Nha 
mà mình có đi thăm sau này. Ở Sevilla thì mình ở 
trọ một nhà của hai mẹ con sau này cô con gái dạy 
mình hát hai bài Sevillanas mà sau này khi đi chơi 
với nhóm bạn ở Algerciras được dịp dùng đến, sẽ kể 
sau. Xứ này nóng cho nên trong Nhà, tường đều lót 
gạch men, có bể nước làm con người mát diệu 
xuống. Granada có toà Nhà của vua chúa Á Rập 
khi xưa có tên là Alhambra, đẹp không thể tả, trên 
ngọn đồi. Mình dừng lại đây cả tuần vẽ mà vẫn 
không đã nhưng sau phải đi vì cô bạn quen ở Paris 
hẹn gặp ở đây rồi đi chung về Pháp. Ai ngờ cô nàng 
lại đến với một cô bạn nữa nên khi quá giang xe rất 
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khó vì đông người. Con gái thì dễ đón xe nhưng nếu 
đứng sớ rớ với tên con trai là không xe nào ngừng. 
Mình thử núp trong bụi để hai cô này ngoác xe thì 
xe ngừng lại mà thấy mình nhảy trong bụi ra thì họ 
rú ga chạy mất nên mình nói hai cô nàng ra đứng 
đường ngoác xe đi trước mình sẽ hẹn gặp ở tỉnh 
Burgos. Mình đang đứng sớ rớ, có chiếc xe hơi với 
bảng số Pháp đậu lại, nhảy lên thì gặp hai chị em 
Tây đi xuống miền Nam, rủ mình đi chung cho vui 
nên đồng ý, khiến về Paris bị cô bạn rủa nhừ tử. Cô 
chị là sinh viên ở Toulouse, có một tên sinh viên 
học chung người gốc ở Algeciras tên Juan rủ xuống 
chơi Nhà hắn. Mình đi theo vì tò mò muốn biết 
thành phố này tương tự như mũi Cà Mau của VN. 
Tàu bè đi Phi Châu là khởi hành từ đây, cạnh eo 
biển Gilbratar của Anh quốc hình như đâu 20, 30 
km cách bờ biển Phi Châu.  

Có dịp sẽ kể chuyến đi Phi Châu, Maroc của mình.  

Xe đến Algerciras gần nữa đếm mà tên bạn học 
Juan của cô chị không có nhà nên chạy vòng vòng 
hỏi cuối cùng đâu hai giờ sáng thì gặp hắn trong 
tiệm ăn rồi hắn rủ đi nhảy Flamenco đến 3,4 giờ 
sáng mới được cho về Nhà hắn ngủ. Sáng ra mình 
chào hắn để đi giang hồ tiếp thì hắn không cho bảo 
ở lại chơi thêm vài ngày rồi hắn dẫn đi tắm biển, đi 
thăm vùng này, qua Gilbratar của Anh quốc chơi. 
Tối lại thì đi nghe nhạc thì gặp hai cô Tây ban nha 
hỏi chuyện, nhảy Flamenco. Cuối cùng thì hai cô 
xin về thì mình mới quỳ xuống hát bài Sevillana đại 

khái là “tâm hồn lặng chết khi một người bạn ra đi, 
xin đừng đi vì cây đàn của tôi khóc mỗi khi có 
người nói lời từ biệt...”  bài này hợp tình hợp thời 
gian, không gian làm hai chị em cho quá giang xe và 
tên Juan cười quá cở. Hai cô Tây ban nha hẹn gặp 
lại ngày mai ở quán nào, quên mất nhưng hôm sau 
gặp lại trong ngày thì mình không thấy đẹp như tối 
hôm trước nên uống nước rồi chia tay dù cây đàn có 
rơi lệ.  

Mình đứng ở hải cảng nhìn sang bờ đại dương là Phi 
Châu, chỉ cách có 20 km nên muốn lên tàu đi như 
Marius của nhà văn Marcel Pagnol hàng ngày xem 
các con tàu ra khơi từ bến Marseille nhưng chiều đó 
tên Juan rủ qua nhà một người bạn chơi. Tên này 
con đại gia ở Madrid, gia đình có biệt thự ngoài biển 
để hè ra chơi. Hắn sắp sửa đi du học ở Mỹ nên dẫn 
cô bạn gái ra chơi cùng cô bạn. Ngồi nói chuyện vớ 
va vớ vẫn thì cô bạn hỏi mình có muốn đi tắm với 
cô không, mình ngơ ngác như bò đội nón thì tên 
Juan đẫy mình đi. Cô này là giáo viên nên có cách 
dạy tiếng Tây Ban Nha rất tuyệt vời, cô lấy tay mình 
chỉ từng bộ phận trên người rồi phát âm chậm chậm 
xong rồi bắt mình lập lại. Đầu óc mình trở nên 
minh mẫn vì học tiếng tây ban nha rất nhanh, cả 
tuần sau đó không đi vẽ ngoài, cứ vẽ khoả thân cho 
cô nàng rồi hát bài Capri c'est fini từ giả cả đám tiếp 
tục đi viếng các nơi khác như vùng La Mancha mà 
ông Cervantes đã viết cuốn Don Quixote, Burgos, 
Santiago di Compostela. nhưng không hiểu sao 
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mình không thấy quyến rũ nữa cứ ngơ ngơ như 
người mất hồn rồi về lại Paris bị hai cô bạn rủa như 
chó dại vì đi chơi ra sao suýt bị mấy tên địa phương 
làm hỗn.  

Hai chị em ở Toulouse có viết thư mời mình xuống 
thăm nên hè năm sau trên đường đi xuống thì gặp 
một tên cho quá giang, hắn bảo mình đi Aix En 
Provence, quê hương của họa sĩ Paul Cezanne và 
nhà văn và đạo diễn Marcel Pagnol mà mình ưu 
thích nên bỏ í định đi Toulouse, xuống vẽ núi 
Sainte Victoire của Cezanne, rồi viếng thành phố 
Arles mà họa sĩ Van Gogh, nổi điên cắt tai mình rồi 
lên tàu đi Maroc, sẽ kể sau.  

Đi chơi ở Âu Châu dạo đó có một hệ thống quán 
trọ cho giới trẻ, rẻ tiền nên buổi sáng hay tối ăn 
chung thì gặp nhiều giới trẻ khắp nước, trao đổi 
kinh nghiệm những nơi đã đi qua và hỏi những nơi 
sắp đến nhiều khi mình quen nhiều người như vậy 

đến nay vẫn còn Liên lạc. Có lần mình đi xe đạp 
vùng dòng sông Loire của Pháp gặp hai chị em 
người Thụy Điển rủ đi chung hai tuần sau này mình 
có sang dự đám cưới hai chị em cô ta. Cuộc đời vui 
lắm, đi chơi quen vài người rồi đi chung một đoạn 
đường rồi chia tay. Sau này mình đi chơi với bạn gái 
thì không còn gặp gỡ những người bạn đột xuất 
nữa. Chưa mở miệng là đã bị lườm. Chán mớ đời! 
Dạo còn sinh viên thì mình ở trọ một cái phòng 
không có phòng tắm, lò sưởi nên mùa Đông thì lạnh 
còn mùa hè thì nóng cho nên sau khi ăn cơm ở 
trường thì mình đi học thêm các lớp sinh ngữ về 
đêm ở trong thành phố của mình, học phí rẻ lắm 
nên về tới nhà là leo lên giường ngủ.  

Năm thì học tiếng Ý, năm thì học tiếng Tây Ban 
Nha, rồi Đức. Nay mình đang tự học chữ Nôm 
nhưng sao thấy khó khăn quá. Cứ thấy quá đã! 
2england chắc hiểu.  
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Paris Có Gì Lạ? 
Hôm trước coi trên Netflix phim “Les dames au 6 
ème étage,” nói về những người đàn bà xứ Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha, bỏ quê hương sang Paris làm 
ôsin cho các gia đình Tây. Tương tự mình cũng thấy 
các bà người Phi Luật Tân bỏ xứ sang Hongkong 
làm ôsin khi mình vẽ Hongkong Shanghai Bank ở 
Hongkong. Cứ chiều chủ nhật là các bà người Phi 
ra công viên gần bến tàu để nói chuyện, đọc thư 
nhà cho nhau nghe, thấy thương lắm. Hình như VN 
sau này cũng xuất khẩu ôsin qua Đài Loan. Mình có 
cô em họ ở quê đóng tiền đi lao động ở Liên Xô, gửi 
tiền về cho ông chú họ xây cái nhà, sau này chịu 
lạnh không nổi nên về để thằng em đi thay.  

Hồi chưa đi Tây, mình nức nở mỗi lần nghe ca sĩ 
Thái Thanh hát bài “Paris có gì lạ không em” nhưng 
đến Paris rồi thì thất vọng ê chề. Nhà cửa thì bị hơi 
khói của các ống khói kỹ nghệ năm xưa hay các lò 
sưởi bằng than hay củi làm đen xì, nhất là các quận 
hướng đông của thủ đô này vì gió hướng Tây thổi 
khói về vùng đó. Đi đường thì dẫm phải kít chó 
hoài nói lên văn hoá của Tây từng đô hộ dân mình 
không cao lắm. Bên Mỹ khu mình ở thì ngoài đường 
hay công viên thường có những hộp để bao ni lông 
cho ai dẫn chó đi chơi, làm vệ sinh hay có công viên 
dành cho chó. Thật ra bên Âu Châu đất hẹp người 

đông nên trong thành phố nuôi chó là một cực 
hình. Mùa hè thì có nạn bỏ chó mèo ngoài đường, 
dân Tây đi nghỉ hè thì không muốn đem theo mèo 
chó cho nên cứ thả chúng nó chạy rong gần xa lộ 
rồi đi chơi. Khi về thì chạy lại sở súc vật xin một 
con khác về nuôi rồi hè năm sau lại quăng ngoài 
đường đi chơi hè. Sau này có các xe mô tô chạy lòng 
vòng để hốt kít chó nên cũng đỡ. Vợ mình thì ghét 
xứ Tây vì không có cầu tiêu công cộng. Thật ra dạo 
mình còn sinh viên thì cũng có nhưng sau này 
thành phố dẹp hết và cho một công ty Decaux thầu 
gắn các nhà vệ sinh công cộng nhưng dân họ đập 
phá để lấy tiền trong máy nên không có nhà vệ sinh 
nào hoạt động cả tương tự các điện thoại công 
cộng. Vợ mình đi chơi thì khát nước nên uống nước 
thì phải kiếm nhà vệ sinh nên mối căm thù thực 
dân được khơi dậy.  

Trong phim “les dames au sixième étage” có quay 
tầng lầu 6, nơi các ôsin ở. Trong thời đại của Hoàng 
đế Napoleon thì có ông Haussman được cử canh 
tân, kiến thiết đô thị lại thành phố Paris. Ông này 
cho giải toả các khu đông đúc và xây các đại lộ rất 
rộng để dễ di chuyển nhưng thật ra là để đàn áp khi 
nhân dân nổi dậy vì khi cách mạng 1789 nổi dậy thì 
dân cư đông đúc nên dân phản động dễ trốn khiến 
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công an khó bắt hay đàn áp. Nay Napoleon cho xây 
dựng các đại lộ thì có thể để đại bác ra mà bắn 
thẳng vào dân biểu tình. Nhà cửa chỉ cho xây tối đa 
là 7 tầng, tầng trệt và 6 tầng lầu. Tầng cuối cùng là 
lầu 6 thì phải xây theo mái nghiêng theo kiểu 
Mansard, kiến trúc Versailles. Trung bình mỗi tầng 
có 3-4 căn hộ, có thang máy và cầu thang còn tầng 
cuối cùng thì được chia ra thành nhiều phòng nhỏ 
thường được gọi là chambre de bonne, phòng của 
ôsin. Ban ngày các ôsin xuống làm việc ở các căn hộ 
của chủ mình, tối xong việc thì lên gác ngủ. Căn 
phòng chỉ độ 2m x 3 m, không có sưởi, không có 
lavabo, chỉ đủ kê một cái giường một người, một cái 
bàn nhỏ và một cái ghế. Có một cái cửa sổ 40cm x 
50cm nơi cái mái nghiêng. Muốn đi vệ sinh thì 
ngoài hành lang có một cái nhà vệ sinh thêm một 
cái robinet để lấy nước đem vô phòng tắm rửa.  

Dạo mình mới sang Tây thì các gia đình giàu sang ít 
mướn ôsin gốc Tây vì rất đắt nên họ mướn các bà 
gốc Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha sang làm việc 11 
tháng rồi tháng 8 họ về thăm nhà và quê hương của 
họ. Mướn các bà ngoại quốc thì có cái nạn nói tiếng 
Tây bồi nên cũng vui lắm. Trong phim có kể chuyện 
bà osin Tây ban nha nói tiếng Tây bồi nhờ thằng 
con của ông bà chủ lên phòng bà ta lấy con mèo 
xuống, vì không biết tiếng Tây nên bà ta phang đại 
gato (tiếng Tây ban nha là mèo) thằng Tây con 
nghe gato nên lên phòng bà này thì thấy cái bánh 
(gâteau) nên ăn hết vì hắn tưởng bà osin bảo lên 

phòng lấy cái bánh mà ăn. Khi xuống nhà bà ôsin 
hỏi con mèo đâu thì thằng Tây con bảo đã ăn hết 
làm bà ta xỉu.  

Khi mới sang Tây thì mình ở với ông cậu bà con 
được một tuần sau đó thì tìm được một căn phòng 
osin vì chủ nhà không có osin nên cho mướn kiếm 
thêm tiền chợ. Cái khổ ở lầu trên là mùa đông thì 
rất lạnh vì dưới mái nhà, còn mùa hè thì rất nóng 
nhưng kẹt nhất là tắm rửa vì không có phòng tắm 
trên lầu nên mỗi ngày mình vào đại học bơi hay đi 
đá banh cho trường để được tắm rửa. Có lẽ vì vậy 
dân Tây nổi tiếng ở dơ nên mới phát minh ra dầu 
thơm. Nói đến dầu thơm thì mình nhớ đến ông bà 
Pellerin, ông bà nội của một tên học dưới mình 2 
năm, tên này hay rủ mình về chơi ở nhà nghỉ hè của 
gia đình hắn ở Normandie, gần Cherbourg. Dòng họ 
nhà hắn coi như chiếm cả cái làng Vauville này, hè 
anh em con cháu ba đời tụ lại đây nghỉ hè nên rất 
vui. Ông bà nội hắn có cái château rất đẹp, ông nội 
hắn làm một cái vườn hoa nhiệt đới rất đẹp sau này 
là nơi của du khách đến viếng. Ông bà này thành 
lập ra công ty Roger-Gallet chuyên sản xuất xà bông 
sau này về hưu nên bán lại cho người khác rồi đi 
chơi. Bãi biển Vauville vẫn còn di tích vài cái lô cốt 
của Đức quốc xã xây cất để chống quân đội đồng 
minh đổ bộ trong đệ nhị thế chiến. Mình không biết 
lý do nhưng hai ông bà này thương mình lắm. Họ 
cho mình một căn phòng ôsin trong chung cư của 
họ ở quận 17, gần Khải Hoàn Môn, sau này hai đứa 
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em của mình vượt biển sang thì họ cũng cho thêm 
một căn phòng to hơn có bếp và phòng tắm riêng 
cũng không lấy tiền. Lâu lâu thì người gác dan đưa 
cho mình tin nhắn của ông bà, nói ghé lại ăn tối vì 
dạo đó mình không có điện thoại trong phòng. Ông 
Pellerin thích nói chuyện với mình, kể về cuộc đời 
của ông ta, gầy dựng lên công ty rồi mua các căn hộ. 
Họ có ngôi nhà ở ngoại ô Paris để cuối tuần con 
cháu ra đó đánh tennis, bơi, picnic..mùa đông thì họ 
xuống thành phố Nice ở cái biệt thự ở đó. Mùa thu 
thì đi săn ở Saint Severs, Normandie, hè thì 
Vauville. Họ hay mời mình đi chơi ở các nơi này, 
động viên mình trên đường đời lập nghiệp ở xứ 
người. Mỗi năm vào mùa thu thì tên bạn hay rủ 
mình đi săn với gia đình hắn. Sáng dậy sớm có lò 
sưởi kêu tí tắt rồi đi săn với con chó Lara. Mình chỉ 
đi theo thôi vì không biết bắn súng, đi trong rừng có 
lá vàng đỏ trong sương mai đẹp không thể tả. Gia 
đình này có đâu trên 200 mẫu tây nên đi mệt thở, 
chiều về ăn xong thì ngồi đánh cờ cạnh lò sưởi, phê 
không thể tả. Thường thường bố của tên bạn bắn 
các con pheasant, loại gà rừng đem về. Cũng tại đây 
mình bán được tấm tranh đầu tiên trong đời. Mình 
ra cái làng này buổi chiều để vẽ vì nhà cửa ở đây 
làm bằng đá nên rong rêu phủ đẹp lắm. Vừa vẽ được 
xong bức đầu tiên thì có một bà đầm hỏi mua, mình 
hơi tiếc nhưng bà ta trả đâu $100 đô dạo đó nên 
bán liền. Hôm sau không đi săn nữa, ra vẽ để bán 
thêm nhưng chả có ai lại mua.  

Cái khổ ở phòng ôsin là mình phải đi thang nhỏ 
phía sau hè nên không dùng thang máy ở trước 
được nên phải cẩn thận xem xét kỹ càng trước khi 
rời phòng vì nếu quên thì lại phải leo lên 6 tầng cầu 
thang. Dạo đó mỗi sáng mình đều chạy bộ trong 
rừng Boulogne. Rừng này gần Paris nhưng về đêm 
thì nổi tiếng là các chị em ta ra đứng đường rồi kéo 
nhau vào rừng mây mưa. Nghĩ lại mình vẫn thấy 
đẹp khi chạy giữa rừng nhất là mùa thu, mùa Đông 
chạy dưới tuyết rơi cũng đẹp. Cuối tuần thì ra đây 
chơi đá banh với đám Tây ra hít không khí trong 
lành. Có lần mình đang chạy thì thấy một chị em ta 
rượt một tên Tây chạy làng sau khi thỏa mãn mây 
mưa khiến bà đầm chửi vang rừng luôn.  

Sáng mình đi học thì lấy xe điện ngầm Métro từ 
trạm Khải Hoàn Môn xuống trạm viện bảo tàng 
Louvre rồi đi bộ qua cầu Passerelle des Arts tới Hàn 
Lâm Viện rồi tới trường ở đường Bonaparte. Chiếc 
cầu Mỹ thuật này làm bằng sắt cho bộ hành, có các 
ghế để người ta ngừng lại ngồi ngắm dòng sông 
Seine. Mình không bao giờ quên cảnh sáng sương 
mù, đi qua cầu này nhìn phía cầu “Pont neuf” phía 
sau là Nhà thờ Đức bà mà ông Victor Hugo đã viết 
về tên lưng gù bồng bềnh trong những tia nắng ban 
mai đẹp không thể tả. Dạo còn sinh viên, sau khi ăn 
trưa ở restaurant universitaire, các quán cơm đại 
học thì mình vác đồ vẽ ra ờ sông Seine vẽ dù mùa 
đông,trong khi tụi bạn học chung đi uống cà phê, 
tán gẩu. Thật ra mình không có tiền nên viện cớ đi 
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tập vẽ nhưng cũng nhờ vậy mà sau này mình vẽ 
thần sầu. Đi xứ nào, các KTS quốc tế như Norman 
Foster, Jean Nouvel, I.M. Pei, Rafael Vignoly,đều 
mướn mình vẽ cho họ.  

Ngày xưa, ở Pháp các nghệ nhân có lệ đi vòng Pháp 
quốc để học nghề mà họ thường gọi là Tour de 
France. Thí dụ một người học nghề thợ mộc thì họ 
học được nghề với một ông thầy thì sau đó ông này 
giới thiệu đến một sư huynh khi xưa ở một tỉnh 
khác nên Anh học trò lại đó học nghề một năm, 6 

tháng rồi lại tiếp tục đến khi có tay nghề vững thì về 
lại làng quê của mình hành nghề, nhiều khi tới đâu 
quen cô nào rồi ở lại lập nghiệp tại đó luôn. Sau này 
ra trường mình theo truyền thống đó đi tứ xứ làm 
việc như ở Ý, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Anh, Mỹ. Trong 
cái xui vì mình không có gia đình thì có cái may vì 
không bị ràng buộc bởi gia đình nên có thể đi khắp 
nơi đến khi sang Mỹ thì khám phá ra đồng chí gái 
thì xin nhận nơi đây làm quê hương. 
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
Tagine de Marrakech 
Hôm qua, Bích Đào mời vài người đến ăn trưa ở 
nhà Vân, nghe đến bánh xèo, nói đến bánh xèo là 
nhớ đến nhà hàng Vân, để ra mắt sư phụ và sư mẫu 
từ miền bắc Cali xuống. Mình và DCG và cô con 
gái ghé lại để gặp sư mẫu của Bích Đào, chuyên 
luyện nha sâu tróc gốc trên bắc Cali. Có gặp lại Hân 
cô kiếm khách và Diễm độc con cầu tự.  

Nghe nói Hân cô kiếm khách cũng đang bái sư phụ 
của Bích Đào làm thầy. Sư phụ của hai người này 
thì đe mọi người rằng tương lai, con cháu mình phải 
đương đầu với dân ăn cà ri nị chớ không phải con 
cháu tàu phù nên khuyên con cháu nên lấy chồng 
hay vợ ăn cà ri thì mới có công ăn việc làm.  

Câu chuyện lái sang máy in 3D, 3 chiều và trong 
tương lai là 4 chiều thì con cháu mình kiếm việc rất 
khó. Mình kể mới đọc trong Business Insider, một 
bài báo kể muốn vô đại học Harvard thì rất khó vì 
trường chỉ nhận có 5.6% số thí sinh, đại học 
Stanford thì 5.1% nhưng đi xin việc thì Wal-Mart 
lại khó nhất vì họ chỉ nhận 1%, bài báo đơn cử 60 
ngàn người nộp đơn mà công ty này chỉ nhận có 
600 người để làm việc cho họ.  

Các công ty của Mỹ đang từ từ rút ra khỏi TQ, 
chuyển phần sản xuất của họ về nước, không phải 
vì nhân công Mỹ rẻ mà vì họ dùng rô bô để sản 

xuất. Ngày nay người ta in súng AR 15 bằng máy in 
3 chiều. Mình nhớ cách đây hai tuần, nghe một y sĩ 
chuyên mổ tim, kể là họ đang nghiên cứu và sẽ thực 
hiện trong vòng 10 năm tới là in một quả tim của 
bệnh bằng cách dùng tế bào của chính bệnh nhân, 
ông ta thêm vào là sẽ in thêm 2 cái van sơ cua để lỡ 
một cái bị nghẹt vì ăn phở hành trần nước béo 
nhiều quá, sẽ mở ra và nối van sơ cua cho nên o 
Ngọc Hải nói là trong tương lai, con người có thể 
sống đến 140 tuổi có thể xẩy ra. Mình có anh bạn 
mới làm lễ thượng thọ 100 tuổi cho ông bố, hỏi ông 
già có vui không thì ông cụ trả lời không. Lý do là 
bạn bè chết hết nên cô độc.  

Ăn xong thì có màn chụp hình kỷ niệm rồi sư mẫu 
và sư phụ của Bích Đào, Hân đi đón Quách Phù 
đang tu luyện ở băng đảo San Diego. Trong 4 năm 
tới chắc sẽ gặp cặp Quách Tĩnh và Hoàng Dung 
nhiều vì Quách Phù đi học đại học gần quận Cam.  

Mình chạy về nhà ngủ trưa trong khi đồng chí gái 
và con gái đi cắt tóc, chuẩn bị đi Pháp 10 ngày.  

Mình hay dẫn gia đình đi ăn cơm của nhiều xứ khác 
nhau, nhất là những quốc gia mình từng thăm viếng 
hay có làm việc một thời gian ngắn trong quá khứ 
nhưng dần dà DCG không muốn đi ăn thử, trải 
nghiệm các món ăn lạ nên cứ ra Bolsa ăn. Con gái 
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mình hỏi cái tiệm ăn mà mình hay dẫn đi ăn khi 
xưa, món couscous thì mình nói tiệm Marrakech thì 
con gái muốn đi thì hỏi mẹ. Con gái đòi thì mụ vợ 
đồng ý vì thương con nên tối hôm qua gia đình 
mình bò lại ăn couscous tagine.  

Tiệm Marrakech này có hai ba tiệm ở miền nam 
Cali, khởi đầu là ở San Diego, sau đó chủ chạy lên 
Los Angeles mở một tiệm rồi ghé lại Quận Cam mở 
một tiệm. Sau này, họ mở thêm một tiệm ở 
Newport Beach nhưng sau vụ khủng bố 9/11 thì 
thiên hạ sợ dân Á Rập nên ít người dám vào nên họ 
chạy về lại tiệm ở Costa Mesa, cạnh đó.  

Tối hôm qua, cả gia đình kéo nhau đi ăn, tiệm ít 
khách hơn mọi lần vì lễ Phục Sinh. Mình gọi món 
Tagine cừu, vợ thử thịt thỏ còn con gái thì couscous 
cừu. Tiệm này được trang hoàng như cái lều của 
người dân berber, sống trong sa mạc Sahara, ghế thì 
như các gia đình mà mình đã viếng ở Bắc Phi; ghế 
nệm như sa lông, có gối để nằm ăn xung quanh cái 
bàn tròn thấp. Bồi bàn đem cái ấm nước và cái thau 
để mọi người rửa tay vì xứ này ăn bốc. Khác với xứ 
Maroc, thay vì đàn bà ăn riêng ở dưới bếp, vợ con 
mình được cùng mâm cùng chiếu với mình. Nói đến 
ăn bốc làm mình nhớ đến dạo ở Maroc, được mời đi 
dự một đám cưới. Cứ nghe nhạc rệp ra rả, khác thì 
cứ nhảy múa, vỗ tay đến khuya mới được cho ăn. 
Khách dự chồm lại dành đồ ăn bằng tay. Họ quen 
bốc nên không sao còn mình không quen bị bỏng 

tay nên đợi cho nguội, ai ngờ quay đi quay lại là hết 
mâm đồ ăn, đói meo đi về.  

Dạo mình ở Maroc thì mê nhất là món Tagine của 
thành phố Marrakech. Ở sa mạc, thiếu nước nên 
người dân dùng cái nồi tagine để nấu ra gu vì ít 
dùng nước để nấu nên thịt, đậu, cà rốt,không bị nát 
nhừ như ra gu nấu kiểu Tây. Lò tagine được làm 
bằng đất sét như cái siêu thuốc bắc, gồm 2 phần; cái 
đĩa sâu và cái nắp hình cối nên hơi nóng lên cao 
đọng lại thành nước giọt xuống nên ít cần nước. 
Cách thức nấu ăn kiểu cái lò Hoà Lan. Món cừu ra 
gu của mình hết xẩy. Món khai vị là loại bánh có 
thịt gà, hạt nhân,tẩm chút đường bột trắng cuối 
cùng là món baclava, một loại tráng miệng làm với 
mật ong uống với trà đường và lá bạc hà mà mình 
hay uống khi ở Bắc Phi. Vợ mình nói sẽ mua cái 
tagine để mình nấu couscous cho cả nhà ăn.  

Nhưng giây phút vui nhất của bữa cơm là khi cô gái 
bận đồ múa bụng, đeo castagnettes đi từng phòng 
để biểu diễn màn múa bụng. Vợ mình và cô con gái 
thì đeo khăn ngay bụng còn mình thì đội cái mũ Fez 
hay Tarboosh rồi cả gia đình múa bụng theo điệu 
nhạc rệp với cô gái. Đồng chí gái bảo mình tặng tiền 
cho cô vũ nữ thì không biết nhét vào đâu vì cô ta ăn 
bận rất hở hang, bỏ vào nịt vú hay quần lót. Kéo cái 
quần của cô nàng ra để gắn tiền rất khó vì cô nàng 
cứ rung rung, lắc lắc cái bụng thêm phần lại sợ đồng 
chí gái nghĩ bậy. Từ ngày đồng chí gái đi tập Zumba 
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nên có vẻ thích trò này nên chắc sẽ trở lại không 
còn chê bai như trước.  

Tháng 6 này thằng con về, mình sẽ dẫn vợ con lên 
Glendale, gần Los Angeles, ăn cơm Ba Tây. Vùng 
này có dân Ba Tây và Armenian sinh sống khá 
đông. Thức ăn Armenian thì không ngon lắm. Đồ 
ăn Ba tây có màn thịt nướng của họ làm rất ngon. 
Trên bàn có hai cục gỗ sơn màu xanh và đỏ, cứ 5-
10 phút thì họ đem thịt đủ loại cho mình chọn ăn. 
Mình thích nhất món xúc xích của họ, thịt họ ướp 
làm kiểu Sousvlaki của Hi Lạp. Khi nào mình ăn ớn 
rồi thì để cục gỗ màu đỏ đứng lên bàn để báo hiệu là 
thua non để họ khỏi đem thịt tới bàn. Tiệm Ba Tây 
này thì cuối tuần họ có màn Rio Carnaval, có mấy 
cô gái bận độ lễ hội Mardi Gras, múa Samba..khá 

vui thêm ai muốn nhảy Samba thì cứ tự nhiên ra 
sàn nhảy với mấy cô bận bikini, ngực to như trái 
dừa. U chầu, u chầu.  

Không có tiền như bác Lăng, đi Ba Tây xem giải túc 
cầu thế giới thì chịu khó lái xe 45 phút để cảm nhận 
chút gì về xứ Samba và Jugo Bonito. Ngoài ra đám 
Mỹ quen hay rủ đi tới mấy cái tiệm ăn có nhạc miền 
nam để thực khách nhảy kiểu thời di cư sang, khá 
vui vui. Cuối tuần lễ Phục Sinh nên chả thích lên 
vườn, gặp lại sư phụ của Bích Đào, Hân, Diễm..kể 
chuyện đời xưa. Thấy hình Toto về Việt Nam, nhậu 
chết bỏ. Thấy vài người trông mặt rất quen nhưng 
không nhớ tên, phải nhờ Diễm Độc Con Cầu Tự thì 
mới biết tên nhưng cũng bù trớt. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Las Vegas 2015 
Tuần rồi, lần đầu tiên sau 21 năm hai vợ chồng 
mình đi xa không có con cái đi theo. Từ ngày có 
bầu thằng con đầu là đi đâu cũng nai theo con dại. 
Nói đi xa nhưng thật ra mình đi học khoá về thuế 
má, hành chánh, đầu tư do một tổ hợp luật sư, 
CPA,tổ chức nên cũng không có thì giờ đi chơi với 
vợ. Lúc đầu, mình tính đi một mình với cặp vợ 
chồng quen nhưng rồi mụ vợ nổi hứng đòi đi theo 
để xem một trung tâm nghỉ hè mà bạn của mụ giới 
thiệu. Mụ tính kỷ niệm ngày thành hôn năm nay 
mướn cái condo ở đây với mấy đứa con.  

Đi thì phải để cô con gái ở nhà một mình nên hai 
vợ chồng cũng lo, may có con bạn đồng ý, tối ghé lại 
ngủ nên hơi an tâm mà đi. Trong xe thì mụ vợ được 
dịp giáo huấn, phê bình quan điểm, lập trường của 
mình còn mình thì can trường nhất quyết không tự 
phê tự kiểm. Mụ rên là từ ngày lấy mình chỉ có biết 
tiết kiệm, không tiêu xài khiến mình cũng hơi buồn, 
thương mụ, không may lấy chồng nghèo. Mụ doạ là 
tháng 3 này sẽ nhận được bonus thì sẽ tiêu cho 
sướng vì tiền của mụ và cấm mình dùng số tiền đó 
mua thêm nhà. Mình nói mụ là muốn lấy chồng biết 
làm ăn, lo cho con hay thích lấy chồng đi nhảy đầm, 
đánh bài, gái gú, nợ như chúa chổm làm mụ nằm 
ngủ.  

Cái vé tham dự seminar giá $1,495 nhưng mình có 
cặp vơ chồng mà đã giúp họ mua căn nhà 15 năm 
về trước lời 1 triệu, đem qua Texas mua mấy chục 
căn hộ, vừa mới bán bỏ vào Charitable Remainder 
Trust. Họ là khách hàng của tổ hợp này nên mình 
là khách của họ nên trả $295 nên mới dám đi. Mình 
có rủ vài người quen đi, thằng cháu vợ làm gần 400 
ngàn một năm, rên đóng thuế quá nhưng hắn bận đi 
sinh nhật của bạn. Người Mỹ hay nói “A winner 
always finds a way to win”. 

Khách sạn thì có giá đặc biệt dành cho tham dự 
viên của seminar đâu $139 mỗi đêm. Mình đặt 
phòng nhưng dặn casino gửi imeo cho mình mỗi khi 
có khuyến mại. Một tuần trước ngày đi thì casino 
gửi cho mình điện thư khuyến mãi $89/đêm thì 
mình gọi lại để đổi reservation với giá $89 mỗi đêm.  

Hai ngày trước khi lên đường thì lại nhận imeo $45 
cho đêm đầu tiên còn hai đêm sau thì $39 nên lại 
phải gọi lại để đổi. Mình gửi imeo của casino cho 
tên bạn, kêu nó đổi. Tên này lại không nghe lời 
mình, chạy vô website của casino thì trên mạng bảo 
hết phòng nên nó lại phải mò lên chỗ khác rốt cuộc 
trả $139 mỗi đêm cho 3 đêm. Vợ nó hỏi mình làm 
sao lấy phòng rẻ thì mình nói là đừng bao giờ 
thương lượng với internet vì chúng không hiểu loài 
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người, biết thương lượng là gì, phải gọi và nói 
chuyện với điện thoại viên vì họ biết các chương 
trình khuyến mãi. Nếu mình khen họ ít câu là họ 
cho mình phòng rẻ nhất.  

Lúc lên phòng thì khám phá ra tụi lễ tân đưa cho 
mình phòng hai giường, thường đắt hơn phòng một 
giường như mình đã đặt. Mình gọi cho lễ tân, than 
phiền thì họ nói là phòng một giường hết nên họ 
nâng cấp lên phòng 2 giường không phải trả thêm 
tiền nhưng mình không chịu nên cô tiếp viên ở lễ 
tân nói, sẽ cho mình $25 trừ vào tiền ăn nhưng 
mình đọc câu thần chú từ ngày rời Đà Lạt: “Can 
you do better”? nên cuối cùng thì họ bớt $25 mỗi 
đêm cho tiền thuế và cho $50 tiền ăn.  

Tiểu bang Nevada không đánh thuế lợi tức nhưng ở 
khách sạn là phải chi $25$ 28 mỗi đêm cho tiền ngủ 
tại khách sạn thêm thuế địa phương nên thường 
thường phải trả thêm $40-$50 mỗi đêm. Mụ vợ ngồi 
nghe mình thương lượng, nói đi với anh, mắc cỡ 
quá vì lúc nào cũng thương lượng trả giá. Nói vậy 
chớ sau khi lấy mình trên hai mươi mấy năm nay, 
mụ vợ cũng học được vài mánh để trả giá.  

Las Vegas là thành phố mới được thành lập vào đầu 
thế kỷ 20 nhưng tấp nập, đông dân cư hơn khi tổng 
thống Hoover ký đạo luật xây dựng cái đập thủy 
điện Boulder sau này được đổi tên là Hoover Dam, 
có cái hồ nhân tạo dùng cho thủy điện rất lớn. Dạo 
bà cụ mình sang thì có đến hồ Mead này, mình có 
mướn cái tàu lớn của dân có tàu, cho thuê khi 

không sử dụng, lái chạy vòng vòng 4 tiếng. Lúc xây 
dựng cái đập thủy điện này thì nhân công trên 30 
ngàn ở tứ xứ kéo về đây làm cho công trình, rồi đám 
ma cô, ma cạo đem các chị em ta đến thành lập nhà 
thổ để giúp nhân công giải quyết vấn đề sinh lý và 
các sòng bạc bắt đầu được thành lập do xã hội đen 
gồm dân gốc Ý, Do Thái và Mormon từ tiểu bang 
Utah qua. Sau đệ nhị thế chiến, Bugsy Siegel xây 
dựng casino Flamingo mà trong phim Bố già 
(Godfather) do đạo diễn Francis Coppola có cảnh 
ông này tát anh của Michael Corleone rồi bị bắn 
xuyên cái kính khi đang nằm trong phòng đấm bóp. 
Ông này làm ăn chung với Meyer Lansky mà trong 
Godfather II, là nhân vật Ross mà Michael Corleone 
gặp ở Havana rồi bị tên đại sát thủ của gia đình 
Corleone xiết cổ trong ngày làm lễ rửa tội cho con 
trai. Sau này tỷ phú Howard Hughes bỏ tiền xây 
casino rồi các nhóm tài phiệt khác cũng đổ tiền vào 
biến thành phố này trở nên nổi tiếng khắp thế giới.  

Mình thì không thích đánh bài vì khi xưa chứng 
kiến ông cụ mình đánh bài, thua, mượn tiền thiên 
hạ, nợ nần như chúa chổm rồi bà cụ mình lại còng 
lưng buôn bán để trả nợ cho ông cụ. Lần đầu tiên 
mình đi casino là ở đảo Lido, cạnh Venice bên Ý 
nhưng khi đến nơi thì không có tuxedo nên họ 
không cho vào nên mấy tên sinh viên đi chung với 
mình lấy tàu đi về. Sau này, sang New York thì có 
tên bạn lái taxi, rủ đi Atlantic với bác sĩ Lê Văn Lân 
ở New Jersey. Tới nơi thì gặp mấy tên Việt Nam 
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quen Sơn taxi, thua bài đi thất tha thất thểu, có cô 
rên là phải đi theo để cản chồng đánh lớn, thua tiền 
lại ghé ATM, rút tiền để đánh tiếp, để con ở nhà 
thấy thương tâm.  

Sang định cư ở Cali thì nghe thiên hạ kể về Las 
Vegas, bà dì của vợ kêu là đèn chớp chớp như lên 
thiên đàng. Bà dì của vợ kể lần đầu tiên đi sòng bài, 
người con dẫn đi coi show ở truồng kiểu Lido ở 
Paris, cho ngồi hàng ghế đầu thấy mấy con đầm hở 
ngực nhảy múa tùm lum. Ông bố kêu bụ của mấy 
đứa ni cũng như bụ của me mi chớ có chi là đặc biệt 
mô. Lần đầu tiên mình đi LV cách đây đúng 21 
năm, khi ông anh vợ rủ, ở lại casino The Mirage, do 
ông Steve Wynn mới xây xong rất rộng lớn, không 
như các sòng bài nhỏ bé ở Atlantic, New Jersey mà 
người ta gọi ở đây là Megaresort.  

Ông Donald Trump, gáy tùm lum nhưng đến LV thì 
thấy cái binh đinh của ông ta èo uột nên chắc ông 
ta ít tiền hơn mấy tên chủ sòng bài ở thành phố này, 
chưa có ai phá sản như ông. Phía trước của casino, 
có một núi lửa nhân tạo, cứ mỗi tiếng có show cho 
núi lửa phun rồi nước chảy, Bên cạnh có casino 
Treasury Island, có show hải tặc cướp tàu, đánh 
nhau như mấy phim mà mình coi hồi nhỏ. Sau này 
thì Bellagio ra đời có show về nước thêm có buffet 
rất nổi tiếng. Lần cuối gia đình mình ghé lại resort 
này trên đường đi viếng công viên quốc gia Zion ở 
tiểu bang Utah, hai đứa con ăn buffet đến nỗi đi 
không nổi. Dạo mấy đứa con còn nhỏ thì hay cho 

chúng đi MGM, mỗi lần mình đi học seminar ở đây 
vì có dòng sông nhân tạo hay Mandalay có bãi biển 
nhân tạo. Thả vợ con ở resort rồi mình đi học, 
chiều kéo nhau đi ăn.  

Chu vi của trung tâm này lại không thuộc về thành 
phố Las Vegas, mà thuộc về County Clark nên 
thành phố LV không được đóng thuế lợi tức khu 
này cho nên đất chỗ này là kim cương chớ không 
phải vàng. Quận hạt Clark chỉ thu thuế điền trạch 
mỗi năm cho nên chủ sòng bài làm bao nhiêu ăn bấy 
nhiêu, còn thuế liên bang thì CPA của họ biết cách 
trả ít. Trong thành phố của mình đang cư ngụ, có 
một phần không thuộc về thành phố nên không 
thấy có cơ sở thương mại, đường không có đèn.  

Mình dụ mụ vợ vào học với mình để hiểu những gì 
mình làm nhưng mụ nhất quyết không, chỉ thích đi 
shopping. Nói cho ngay mụ vợ là dân gốc Huế nên 
cũng chắt chiu, không tiêu bậy. Mình hỏi vô spa 
cho tụi nó làm đẹp nhưng mụ kêu tốn tiền.  

Thường khi đi seminar, mình hay đi ăn với những 
người mới quen vì người Mỹ hay nói: 5 năm tới, 
cuộc đời của bạn vẫn như cũ ngoại trừ bạn làm 
quen với những người bạn mới và đọc sách mới hay 
nôm na giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Your network is 
your net worth. Lần này thì sau khi tan lớp thì phải 
lật đật đưa vợ đi ăn.  

Mụ nói có tên đồng nghiệp mách có một tiệm ăn 
chuyên nấu các món sò nên chạy đi kiếm cái tiệm, 
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đến nơi thì tiệm này đã đổi chủ nên lại bò đi ăn phở 
gần đó. Chán mớ đời! Cô con gái nhắn tin là bơi 
đua mới về. Đây là lần đầu tiên con gái đi bơi không 
có mình xem. Trước khi đi mình nói với cô nàng là 
khi bố đi bài quyền TCQ 24 thức rất chậm. Lúc đầu 
bố đi rất chậm nhưng cuối cùng thì cơ thể cứ bắt bố 
đi nhanh hơn. Bố phải dùng cái óc của bố để kiểm 
soát cơ thể đừng đi nhanh, tương tự khi con bơi lúc 
đầu rất nhanh nhưng gần cuối thì cơ thể sẽ làm con 
chậm lại vì thế muốn bơi nhanh là đầu óc phải 
chăm chú vào vận tốc và quên đi cơ thể đang nói, 
kêu gọi bơi chậm lại.  

Ngày hôm sau cô nàng nhắn tin, nói bơi nhanh hơn 
2 giây cho 200 yard bơi ngửa và đứng đầu. Chiều 
vào chung kết thì bơi nhanh hơn hai giây và đoạt 
huy chương vàng. Bơi nhanh 4 giây trong một ngày, 
khá hy hữu. Huấn luyện viên của đội chỉ để ý đến 
những đứa bơi rất nhanh như trong đội có một con 

Mỹ hơn con gái mình 1 tuổi mà đã vô địch thế giới 
về hạng thiếu niên, đại học Stanford cho học bỗng 
ngay tháng 10 trong khi học sinh phải đợi đến tháng 
2, 3 mới biết mình được nhận vào trường. Có mấy 
huấn luyện viên khác của đội nhưng mà bơi sinh 
đông quá nên cũng bù trớt.  

Đang ngồi trong lớp, mụ vợ nhắn tin hỏi muốn ăn 
phở trước khi về hay mua bánh mì thịt ăn trên xe, 
mình trả lời bánh mì cho nhanh, về xem cô con gái 
ra sao. 6 giờ tối mới ra, chạy một mạch về nhà đúng 
4 tiếng, chỉ có nói chuyện với cô con gái một tí rồi 
đi ngủ. Cô nàng than với mẹ là sống ở nhà có một 
mình, đi bơi không có bố làm lo sợ, phải chạy vào 
nhà thằng bạn, trong đội hướng đạo gần hồ bơi, xin 
mẹ thằng đó cho nằm ở sa lông ngủ một giấc đến 
chiều, vô bơi lại vì về nhà nghỉ thì sợ ngủ quên, 
không có bố đánh thức.  
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Làng Văn Hoá Triều Tiên 
Dạo mình mới sang Pháp, có viếng khu rừng 
Vincennes, cạnh Paris thì thấy hai căn nhà kiểu 
Việt Nam, nếu mình không lầm, được dời từ Thủ 
Dầu Một, đem sang Pháp để dự cuộc đấu xảo thời 
Bảo Đại thì phải, dạo đó vẫn còn nguyên vẹn. Từ 
dạo đó mình mơ có ngày thiết kế, thành lập một 
khu du lịch, để giới thiệu văn hoá cổ truyền của 
Việt Nam qua 3 miền.  

Đó là lần đầu tiên mình được xem một căn nhà 
truyền thống của Việt Nam khiến mình bồi hồi xúc 
động. Lớn lên tại Đà Lạt thì chỉ thấy nhà kiểu Tây 
hay nhà tôn, vách gỗ. Mình trở lại đây để vẽ mấy 
lần để nghiên cứu thêm cách xây nhà ở Việt Nam. 
Ở Đà Lạt, Đa số các nhà được xây cất kiểu Tây nên 
vấn đề thoáng khí không đúng theo thiên nhiên và 
khí hậu nên trong nhà có mùi ẩm ướt, mốc mốc. 
Các kts Tây xưa sang Việt Nam, chỉ vẽ theo kiểu 
của xứ họ, môi trường khí hậu khác Việt Nam. Nếu 
họ nghiên cứu các nhà sở tại thì sẽ xây ít tốn vật 
liệu mà lại khô, không bị ẩm ướt.  

20 năm về trước, có một tập đoàn Tân Gia Ba 
mướn công ty nơi mình làm việc, để thiết kế một 
trung tâm du lịch ở hồ Dankia, Suối Vàng, Lâm 
Đồng. Mình có đề nghị vẽ thêm trung tâm văn hoá 
kiểu Polynesian Cultural Center ở Hawaii, Funen 

Village ở Odense, Đan Mạch nhưng rồi không kiếm 
được người đầu tư nên dự án bị bỏ.  

Tháng vừa rồi, đi du lịch ở Nam Hàn, mình có dịp 
viếng Làng văn hoá Triều Tiên, cách Hán Thành 
hơn 90 phút lái xe. Khu làng văn hoá Triều Tiên 
được thành lập năm 1974, toạ lạc trên 900 ngàn 
m2, thêm bên phải lối vào có một công viên kiểu 
Disneyland nhỏ cho con nít chơi. Đa số là các nhà ở 
dưới triều đại Chuson, trị vị trên 400 năm đến khi bị 
quân đội Nhật chiếm đóng từ năm 1910, gồm nhà 
của địa chủ, quý tộc hay nông dân của mấy miền 
của bán đảo Triều Tiên. Nghe nói có trên 270 căn 
nhà cổ được dời từ các địa phương, đem về đây 
dựng lại, tương tự hai căn nhà của Thủ Dầu Một, 
được đem qua Pháp. Đa số các phim bộ của Nam 
Hàn về lịch sử được quay tại làng này.  

Có đi viếng làng này mới hiểu trong mấy cuốn phim 
Hàn quốc, người ta ngủ trên sàn nhà. Lý do là các 
nhà được dựng theo kiểu nhà sàn, có le vì tuyết mùa 
đông và lụt lội mùa thu. Ngay nhà bếp thì có cái lò 
rồi cái ống dẫn khói để khi đốt củi thì khói thoát ra, 
không ám khói như nhà Việt Nam khi xưa dùng củi 
hay than. Một mặt cái bếp được dẫn hơi ấm của lửa 
bếp dưới sàn nhà nên sàn nhà vào mùa đông rất ấm, 
để kéo cái nệm ra, trải trên sàn để ngủ.  
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Dân Triều Tiên khi xưa rất thấp nên cửa vào nhà 
cao độ 1.5m nên ngày nay phải khom, ngay mấy cái 
cổng cũng thấp. Cửa sổ của họ làm rất đẹp, họ đóng 
gỗ theo khung rồi dán giấy lên khung cửa phía trong 
để giữ hơi ấm mùa đông và có ánh sáng trong ban 
ngày. Mình về quê nội thì thấy có mấy cái phên 
nhưng không có giấy dán để cho ánh sáng lọt vào 
khung cửa sổ, thêm để giữ hơi ấm trong nhà vào 
ban đêm hay mùa Đông.  

Từ cổng chính vào là thấy cái chợ làng, xung quanh 
là các tiệm buôn bán đồ kỷ niệm cho du khách, 
quán ăn, rồi đến cái am thờ, có mấy cái dây vải 
được quăng lên mấy cành cây nghe nói để hồn ma 
người chết được theo đó mà về đất Phật.  

Xứ này ăn Kim chi nhiều nên cần mấy cái lu đất để 
làm kim chi, do đó kỹ nghệ làm lu bằng đất khá tiến 
bộ. Đất sét được xếp từng bánh dài khoảng 1m, 
ngang độ 5 cm.  

Người thợ cứ tuần tự chồng từng miếng đất sét lên 
nhay rồi xoay tròn cái trục để tạo hình cái lu. Ai 
muốn làm cái cốc uống nước thì sẽ có người chỉ dẫn 
rồi trả tiền, 1 tuần sau, họ sẽ gửi đến nhà vì phải bỏ 
lò nướng cho khô.  

Có khu dành cho các phim bộ Hàn Quốc dùng để 
quay phim. Mụ vợ phải chụp hình nữ tài tử Dao 
Jang Geum trong tập “the pearl of the palace”.Họ có 
làm một dòng sông nhỏ nhân tạo để dựng lại những 
cái cầu cổ truyền khi xưa hay dẫn nước vào các nhà 

máy xay lúa. Họ cho thấy có nhiều cách dân Triều 
Tiên xay lúa và gạo hoặc giã gạo với cái chày thêm 
ghe để đưa khách qua sông.  

Mùa hè nên nghe ve sầu rất não ruột mà tuyệt 
nhiên ở Đà Lạt, mình không nghe một tiếng chim 
hót hay ve hoặc dế như thời còn bé. Thêm nữa là 
mấy con chuồn chuồn bay đầy. Nói chung thì người 
giàu thì ở nhà mái ngói còn dân quê thì dùng rơm 
để lợp mái, độ dầy của rơm độ 50 cm để giữ tuyết 
mùa đông, nếu mình không lầm thì Việt Nam 
không có dày lắm, độ hai hoặc ba lớp rơm.  

Họ có bố trí mấy người già, ngồi dệt cửi, thêu vá, 
nấu ăn trong mấy cái bếp nhỏ xưa.  

Có người đan giày bằng rơm mà mình thấy trong 
phim bộ, dệt rồi nhuộm vải, thợ lò rèn đập sắt làm 
dao. Nhớ học lịch sử kể khi Nhật đô hộ xứ này thì 
mấy gia đình mới có một con dao vì sợ nổi loạn giết 
binh lính Nhật.  

Họ có xây một công trường của làng để biểu diễn 
các mùa hội, múa hát, trống ca của dân quê, đi dây 
thừng. Một căn nhà quí tộc để trình diễn đám cưới 
cổ truyền mà khi xem phim bộ Hàn quốc thì thấy 
họ để hai con gà trống và mái. Tân lang và giai 
nhân uống rượu cẩn ra sao, tế bái nhau ra sao mới 
hiểu vì sao một đám cưới ở Nam Hàn tốn trên $100 
ngàn.  

Dân Hàn quốc là gốc Mông Cổ nên bắn cung và 
cưởi ngựa khá đông nên họ có làm show cỡi ngựa, 
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bắn tên. Để tránh ngựa bị sao lãng nên họ phải 
đánh roi nghe phẹt phẹt đều đều, giúp con ngựa 
chạy quanh vòng chảo.  

Hy vọng ngày nào, ở VN họ sẽ có một làng văn hoá, 
giới thiệu nếp sinh hoạt khi xưa của người Việt. Có 
những buổi trình diễn Bài Chòi, quan họ Bắc Ninh, 
Hát Chèo, các món ăn mỗi miền, để giúp du khách 
nhất trẻ em ngày nay, bị đô thị hoá, tìm lại dĩ vãng 
của cha ông, nguồn cội hay giới thiệu cho du khách 
ngoại quốc cái hay cái đẹp của văn hoá cổ truyền 
của VN.  

Hôm nay, đón con gái đi cắm trại với các liên đoàn 
hướng đạo miền nam Cali. Trên đường về, con gái 
kể là một cô bạn của thằng con, nay sinh viên, bỗng 

trở lại đoàn làm tráng, hướng dẫn các đoàn sinh trẻ 
sau này. Cô này kể nay là sinh viên thì mới thấy 
những năm đi hướng đạo đã đem lại cho cô ta nhiều 
kỷ niệm, giúp cô ta hiểu về nguồn cội của cô ta, nên 
trở lại giúp các đoàn sinh trẻ hướng về nguồn.  

Mình giải thích cho con gái là con người như cái 
cây. Cây muốn lớn mạnh thì phải có rễ sâu ở dưới 
đất. Rễ là nền tảng Văn hoá, nguồn cội của mình. 
Khi còn bé mình không để ý đến màu da sắc tộc 
nhưng khi lên đại học rồi thì bắt đầu suy nghĩ đến 
con người của mình từ đâu ra. Nguồn cội của mình 
là gì, sẽ tìm về nguồn cội của mình như bố đã làm 
30 năm về trước. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Nam Hàn Trong Mắt Tôi 
Nếu mình không lầm thì qua những tiếp xúc với 
người dân sở tại thì xứ Củ Sâm, họ gần như ly khai 
hoàn toàn khỏi cái đạo Khổng Mạnh mà cha ông 
của họ bị tiêm nhiễm trên hai ngàn năm qua. Không 
thấy đền đài, Văn miếu gì cả. Ngay tướng 
MacArthur, người đã giải phóng Nam Hàn, khi lãnh 
đạo quân đội đồng minh đánh giải vây Nam Hàn 
dẫn đến cuộc ngưng chiến, chỉ thấy có một bức 
hình độ 1m x 1.5m không to lắm, gần dinh tổng 
thống Nam Hàn.  

50% dân số theo đạo Thiên Chúa Giáo, số còn lại 
thì theo phật giáo lẫn Nho giáo vv, nhưng cũng 
không mộ đạo lắm. Có lần báo The Economist cho 
hay tỷ số người lớn tuổi tự tử ở Nam Hàn rất cao, 
nay hỏi lại thì giới trẻ thú nhận là không lo cho bố 
mẹ về già như xưa trong khi đời sống đắt đỏ, con họ 
lo làm việc để kiếm tiền trả những bộ quần áo xịn, 
người già cô đơn không có con cháu đến thăm hỏi.  

Được biết là giới trẻ ngày nay làm việc rất nhiều giờ 
đến 11 giờ đêm trong tuần cho nên họ không có thì 
giờ chăm sóc gia đình nên Đa số không muốn lập 
gia đình hoặc không muốn có con. Nếu không có 
con thì họ không thể biết công lao dạy dỗ của cha 
mẹ cho bên về già rất cô đơn, không có cháu để 
thăm trong khi con bận công việc.  

Hôn nhân thì rất tốn kém, trung bình là cả $100 
ngàn đô la cho nên giới trẻ ngày nay rất ngại hoặc 
phải làm đám cưới tập thể qua các nhà thờ. Tuần 
rồi họ có cho biết thống kê là ở Nhật có trên 23% 
dân số không có sex trong năm qua. Áp lực của 
công việc quá nặng khiến dân chúng không có thì 
giờ để gần nhau. Mình thấy dân trẻ xứ Hàn tương 
tự như dân Ý, ra đường là quần áo tươm tất, có hai 
chục đôi giầy nhưng không có tiền ăn spaghetti. Họ 
ăn bận rất đẹp, đi mua sắm, thích làm cho da mặt 
trắng. Có nhiều chỗ làm cho da trắng ra (white 
tan), thấy nhiều cô nhiều bà, mặt đỏ như tôm luộc 
vì mới đeo mặt nạ làm cho da trắng. Rất nhiều cô 
gái xứ Hàn đi ngoài đường với da trắng.  

Đa số người xứ Hàn xài điện thoại của hãng 
Samsung nhưng giới trẻ thì mua iPhone hay 
iWatch, chạy xe Đức hay Mỹ, cho nên tinh thần 
vọng ngoại mạnh hơn mấy tên láng giềng Nhật Bản. 
Họ bận đồ hiệu của Mỹ. Ăn uống các tiệm Tây 
phương hay Mỹ. Các tiệm cà phê Starbucks, Pizza, 
MacDonald mọc đầy thủ đô xứ Hàn. Nói chung đời 
sống khá bị Âu Mỹ hoá. Mua sắm xe cộ, áo quần vv, 
đều trả góp rồi đi làm trả sau. Mất việc là mất tất cả 
thêm đời sống rất đắt đỏ có thể nói gấp 2 bên Mỹ.  
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Họ mướn các căn hộ nhỏ trong thành phố rất đắt, 
ăn uống ngoài tiệm nên 11 giờ giờ đêm vẫn thấy 
thiên hạ ăn uống ngoài đường. Các đồng nghiệp ăn 
uống, hát karaoke.. Trong các quán cà phê thì thấy 
rất nhiều người ngồi một mình, lướt mạng rất ư là 
cô đơn. Nếu ngồi chung một bàn thì mỗi người cầm 
cái điện thoại, bấm bấm ít nói chuyện với nhau.  

Sự thành công của đất nước họ về phát triển từ 
1953 đến nay, đã biến nước họ từ một nền kinh tế 
canh nông sang kỹ nghệ thông tin, chỉ thua Nhật. 
Đời sống của dân họ được giàu mạnh hơn nhưng có 
phản ứng ngược là nguồn gốc gia đình từ từ bị tha 
hoá.  

Sau cuộc ngưng bắn 07/23/1953 thì tổng thống Phát 
Chánh Hy cướp chính quyền, quyết thành lập một 
nước hùng cường nên đã khuyến khích dân chúng 
bớt sinh sản. Với sự hiện diện của 28 ngàn binh sĩ 
Hoa Kỳ từ trên 66 năm đã ảnh hưởng khá nhiều về 
mặt xã hội. Nam Hàn, ngày nay được xem là kinh tế 
mạnh thứ 11 trên thế giới với thu nhập hàng năm 
trung bình của người dân là $24.5 ngàn so với Việt 
Nam thì đâu $1 ngàn mỗi năm.  

Tên chủ căn hộ của mình mướn, kể mẹ hắn là 
ngoan đạo, đi lễ nhà thờ hàng tuần nhưng hắn thì 
không. Thế hệ của bố mẹ hắn thì ủng hộ bà tổng 
thống đương nhiệm, con gái của tổng thống Park bị 
ám sát vì họ vẫn nhớ ơn tổng thống Park đã giúp 
thế hệ của họ, thoát khỏi cảnh nghèo túng sau 
chiến tranh. Thế hệ trẻ thì chống đối. Thất nghiệp 

khá cao, mình có đi ngang bộ lao động thì thấy dân 
thất nghiệp ngồi đầy đường, treo biểu ngữ và hát 
trong tiếng trống làng quê.  

Xem truyền hình thì thấy quảng cáo còn nhiều hơn 
bên Mỹ. Thấy có cảnh trên sông Hàn, cá chết nổi 
lềnh bềnh tuy không hiểu nguyên nhân vì bằng 
tiếng Hàn nên mình đoán chắc sự phát triển cũng 
đã phá hại môi trường khá nhiều. Các nhà máy hoá 
chất đều được xây cạnh sông Hàn mà người ta hay 
gọi “Phép lạ sông Hàn”. 

Thời gian thăm viếng có 8 ngày, chỉ lòng vòng độ 
100 km vòng đai của Hán Thành nên khó có thể 
cảm nhận rõ rệt về xứ này. Chỉ có thể so sánh với 
Việt Nam vì trước 1954, Sàigòn được xem là hòn 
Ngọc Viễn Đông, một đồng bạc Đông Dương ăn 
tương đương 10 quan Pháp mà 60 năm sau 1 euro 
ăn gần 25 ngàn đồng Việt Nam. Kiến trúc của nước 
này khá mới mẻ, Đa số do kiến trúc sư bản xứ thiết 
kế, ngoại trừ vài toà nhà nổi tiếng của Samsung, 
Kia, trong khi báo chí Việt Nam cho rằng các toà 
nhà cao tầng ở Việt Nam đều do kiến trúc sư ngoại 
quốc vẽ nhưng theo mình đa số là thuê các công ty 
ngoại quốc loại tầm thường vì không có gì đặc sắc, 
bắt chước kiểu Hậu Hiện Đai của những thập niên 
70 của thế kỷ trước khi mình còn là sinh viên, sau 
này bị Jacques Derida phá giải qua trường phái De-
construction.  

Trong tương lai dân số của Nam Hàn sẽ bị giảm vì 
giới trẻ không muốn lập gia đình hay có con cái thì 
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sẽ gây đến tình trạng người già về hưu nhiều và trẻ 
lao động đẻ đóng thuế ít đi thì vấn đề sinh tử của xứ 
này rất đáng quan tâm, hy vọng họ sẽ thống nhất 

được hai miền nam Bắc để dân Bắc Triều Tiên lao 
động để nuôi mây ông bà già Nam Hàn. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Ichion 
Hôm nay lần đầu tiên đi xe điện ngầm ở Hán 
Thành. Hệ thống ở đây tương đối khá hơn ở Đông 
Kinh. Mỗi trạm có số nên du khách không đọc được 
tiếng Hàn thì còn mò đường đến. Mấy chỗ bán vé 
thì có chỗ bấm English để đọc nên đỡ khổ hơn ở 
Đông Kinh mà mình có dịp ghé thăm.  

Vé không có đắt lắm nhưng họ dùng thẻ để scan khi 
đi qua máy nên phải deposit tiền để mình trả lại thì 
lấy $0.50 lại. Không có trò đút vé qua máy như ở 
New York, Paris, London. Thấy có nhiều hành 
khách dùng điện thoại thông minh của họ để rà khi 
qua cửa. Wifi ở Nam Hàn rất mạnh hơn ở Hoa Kỳ, 
tên chủ hộ cho mình cái máy wifi bỏ túi nên ra 
đường vẫn sử dụng iPhone để xem bản đồ, internet, 
Mụ vợ và mấy đứa con gửi nhắn tin. Trên bến xe 
thì có cái tường bằng kiếng với những cánh cửa tự 
động để tránh thiên hạ chen lấn hay tự tử như ở 
Paris hay London. Trên toa xe có truyền hình để chỉ 
đường và nói xe đang chạy đến đâu, mở cửa bên 
nào, khá dễ dàng cho du khách.  

Hôm nay cho tên hướng dẫn viên nghỉ xả hơi, cả 
nhà rủ nhau đi Ichion, nơi có suối nước nóng. Phải 
lấy xe điện ngầm đến bến xe buýt rồi lấy chuyến tốc 
hành độ một tiếng đến thành phố Ichion. Nghe nói 
có shuttle miễn phí đến hồ tắm nhưng không đọc 

được tiếng Hàn, đành kêu taxi tốn $14. Xe đò ở xứ 
này chạy toàn xe Daewoo cũ kỹ nhưng được cái là 
rẻ, toàn dân già ở quê lên thủ đô thăm con cháu rồi 
về. Thấy có ông già đem đứa cháu về, chắc con ông 
ta bận làm việc nên giao con cho ông ngoại nuôi ở 
quê.  

Dân ở đây làm việc đến 11 giờ đêm nên không có 
thì giờ lo chăm sóc con cái nên ít thấy con nít ở 
Hán thành tương tự ở New York. Đọc báo thì nghe 
nói người già ở Nam Hàn tự tử nhiều, sang đây hỏi 
tên chủ hộ thì hắn bảo đúng vì con cái ở đây ít lo 
cho cha mẹ. Giới trẻ đa số không muốn có con, 
không có thì giờ cho sex và lo làm việc rồi bận áo 
quần, lo cho mình nhiều hơn.  

Sáng nay đi ngang Bộ lao động thì thấy đám người 
thất nghiệp, ngồi biểu tình trước cửa, chả có cảnh 
sát gì cả. Họ ngồi cầm trống đánh rồi hát hò chi đó, 
lâu lâu kêu đả đảo cũng vui vì chứng tỏ là một nước 
được dân chủ hoá. Thu nhập trung bình hàng năm 
nghe nói là $28 ngànUSD.  

Trước khi lên taxi, cả nhà kéo vô ăn bánh mì vì 
thèm sandwich. Mấy ngày ăn kim chi mệt thở, mụ 
vợ đòi đi ăn phở nhưng mình cản. Đi ra thì thấy 
trên đường bên cạnh bến xe đò, có mấy bà nhà quê, 
ngồi bán mấy trái cây hay bắp sú, rau như kiểu ở 
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Việt Nam, thấy cũng thương lắm. Xe chạy dọc 
đường thì thấy mấy nông trại làm mấy cái nhà lợp 
nylon để che nắng cho cây nho, rất ngay hàng thẳng 
lối chớ không lộn xộn kiểu ở Đà Lạt.  

Thật ra cái spa này bắt chước hệ thống spa của Đức, 
Termeden, không biết có phải nước khoáng hay 
không nhưng vẫn có cầu tuột nước cho con nít chơi 
ở ngoài trời. Nói chung thì không bằng cái spa đại 
Hàn ở Fullerton mà gia đình mình hay đi, lại đắt 
hơn. Có cái trò ngâm nước để cho Cá rỉa da chết 
của mình, giá $5 cho 20 phút. Có dạo, một tiệm làm 
móng tay ở Virginia, có dịch vụ này nhưng không 
biết có thành công không.  

Xứ này chắc ít ai mua bikini. Dân Hàn rất chú tâm 
về nước da trắng.  

Vào tiệm thuốc Tây mua ba cái lặt vặt là họ cho 
mấy cái mặt nạ để phụ nữ hay đàn ông đeo ban đêm 
khi ngủ nên mới hiểu trên máy bay, ngồi cạnh một 
cô Hàn, thấy đắp cái mặt nạ bằng giấy trắng trên 
mặt để ngủ.  

Đi tắm thì thấy dân Hàn, nam và nữ đều bận quần 
áo che đậy hết thân hình để tắm. Nếu mình ở xứ 
này chắc không thể nào lấy vợ vì mấy cô đều thích 
da trắng. Chán mớ đời! Sang đây, mới thấy con gái 

mình rất Mỹ, bận đồ kiểu Mỹ, lòi rốn, lòi tay trong 
khi con gái xứ Hàn thì che đậy hết vì sợ nắng. Có 
lần ở phi trường, có bà Ấn độ tới hỏi con gái vì thấy 
da ngâm ngâm đen nên tưởng Ấn độ nên xổ một 
tràng tiếng phạn.  

Xứ Hàn là một nước có rất nhiều đồi núi nhưng 
được cái là họ không phá rừng phá núi như ở Việt 
Nam. Rừng xanh ngát đầy, chỉ có vùng đồng bằng là 
có nhà chọc trời còn núi thì mình chỉ thấy mấy cột 
điện cao thế thôi chớ không có cảnh đốt rừng như ở 
Việt Nam.  

Tắm xong thì cả gia đình ra cửa thì may có xe đò 
chở thẳng về Hán Thành rồi lấy xe điện ngầm về. 
Mệt quá nên ghé tiệm mỳ làm tại chỗ ăn.  

Có anh thợ nhồi bột ngoài cửa kính rồi cắt bột ra 
như tagliatelle của Ý, ăn ngon miệng. Sau đó đi 
vòng vòng cho tiêu cơm rồi về ngủ.  

Còn hai ngày ở đây mà nghe tin đám Triều Tiên đòi 
bắn phá nên cũng hơi lo nhưng cũng oải rồi, đi lâu 
quá nhớ mấy cây bơ, chỉ muốn về lại Mỹ.  

Không có chỗ nào ăn uống rẻ như ở Mỹ. Việt Nam 
còn rên là gà Mỹ rẻ hơn gà ta vì gà Mỹ dạo này được 
nhập cảng vào Việt Nam khiến giới chăn nuôi lo sợ. 
Sẽ kể sau khi về Mỹ.  
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MỘT MÌNH NƠI ĐẤT LẠ 
41 Năm 
Trong chuyến về thăm Đà Lạt năm nay, ngoài thăm 
gia đình, dự lễ kim cương của ông bà cụ thì mình 
mong gặp lại vài bạn học cũ và thầy xưa của Yersin 
và Văn Học. Mấy lần trước về thì không biết ai 
nhưng kỳ này, nhờ diễn đàn của hai trường này nên 
có liên lạc trước nên khá hồi hộp.  

Máy bay từ Hán Thành về Sàigòn bị trễ nên có 
nhắn tin cho NĐT ở Sàigòn vì theo chương trình 
hắn sẽ lên Đà Lạt chung với mình thăm ông cụ hắn 
từ Mỹ mới về. Ai ngờ chuyến bay trễ vì họ cố ý đợi 
một số hành khách của chuyến bay từ Seattle bị trễ. 
Trên máy bay mình thấy có ai lay tay mình thì 
tưởng thằng Kim Chi nào, ngồi phía sau đạp cái 
ghế. Hoá ra Sanh Tử Tiên Sinh và thủ trưởng trong 
số hành khách trễ từ Seattle. Vợ chồng tiên sinh dự 
định về Đà Lạt, mua đất xây lâu đài tình ái cho 
những ngày trong bóng hoàng hôn của đời người. 
Tên này lại nghĩ đồng chí gái cho con gái của mình 
theo để quản lý tư tưởng của mình.  

Kỳ này ở Hải quan TSN thấy thoải mái, không phải 
kê khai, nhập cảnh tùm lum. Ra ngoài cửa phi 
trường thì cơn nóng đập vào người như mỗi lần 
bước ra casino ở Las Vegas vào mùa hè. Tên T vẫn 
như xưa, thay vì bon chen đứng hàng đầu cho mình 
dễ nhận, hắn lại nấp phía sau cái cột bê tông khiến 

con bé mình lo âu vì đi ra gần chỗ bến taxi mà vẫn 
chưa thấy hắn.  

Gặp nhau, hai thằng mừng rỡ ôm nhau, mừng mừng 
tủi tủi sau 41 năm biệt tin. Hai thằng ngồi nói 
chuyện trên xe suốt 7 tiếng về gia đình, những 
người bạn xưa được tin, từ tết Đinh Mùi đến Nhâm 
Ngọ. Xe dừng lại vài lần để tài xế và T hút điếu 
thuốc chống buồn ngủ rồi ghé bên đường ăn phở 
Kết gần Đèo Chuối lúc 4 giờ sáng.  

Hai bên đường quán hàng ăn mở đầy vào ban đêm 
dù ít khách hay chẳng có ai ghé lại như chợ âm phủ 
dọc bên đường từ Sàigòn lên tới đèo. 3, 4 giờ sáng 
đã có xe gắn máy chở đồ giao hàng như nói lên 
người dân phải bươn chải, lao động để mưu sinh.  

Xe chạy qua nhà ca sĩ Ngân Hà khi xưa, nay thì 
hàng quán mọc đầy trước nhà nên mất đi phong 
thái ngày xưa. Đường Trần Hưng Đạo thì họ cho 
sửa sang lại các biệt thự bỏ hoang khi xưa nhưng cái 
vẻ đẹp nhất là tĩnh mịch khi xưa đã không còn.  

Về đến nhà của T thì không nhận đâu ra đâu cả. 23 
năm trước khi mình về lần đầu, căn nhà của hắn 
đứng chơi vơi một mình nay thì nhà cửa hai bên 
đường phủ hết. Trên đường về Hai Bà Trưng thì đi 
ngang góc Nguyễn Trãi và đường đi vào Grand 
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Lycée, nơi xe đò Chi Lăng hay đỗ lại, thấy nhà của 
ông bà Hai khi xưa được xây cất mấy tầng, chỉ còn 
dấu vết căn nhà nhỏ phía sau. Cái am Soyer đã bị 
dẹp bỏ, thay vào đó là nhà dọc hai bên đường.  

Sân vận động khi xưa nay được xây theo kiểu công 
viên nhưng không thấy ai, phía dưới là một siêu thị 
lớn. Khu ấp Ánh Sáng thì được giải tỏa một bên 
hẻm khi xưa. Được biết ông của T là người sáng lập 
ra ấp Ánh Sáng khi làm việc cho chính phủ Bảo Đại 
nhưng không nhớ tên. Chỗ này được thay thế bởi 
công viên, con suối thoát nước được xây dựng vững 
vàng hơn xưa khiến mình nhớ đến mùa mưa khi 
xưa đã biến các vườn rau ở đây thành hồ lênh láng.  

Mình nói anh tài xế cho xe về ngã Hải Thượng thì 
thấy đầu đường Hoàng Diệu và Hải Thượng, khi 
xưa là mấy bụi bông quỳ nay là quán nhậu, bên 
hông là nhà nghỉ, xe buýt du lịch đậu đầy. Xe rẽ 
đường Thi Sách thì không thấy bóng dáng cái nhà 
xác mà có lần mình phải đi bộ qua trong đêm không 
một bóng đèn.  

Mình cho xe ngừng lại nhà cô em, cạnh nhà 
Nguyễn Thị Đức và Nguyễn Anh Tuấn để con gái 
xuống vì gia đình cô em từ Pháp về ngụ lại đó nên 
con bé muốn ở chung với đám em cô cậu made in 
France.  

PMC cho hay là có hẹn với một số bạn học cũ khi 
xưa lúc 3 giờ chiều tại quán cà phê Ngọc Sương. 
Mình khám phá con đường Lê Quý Đôn chỗ ngã ba 

Hùng Vương thì họ làm con đường thẳng, nơi có 
con đường đất băng ngang để vào Petit Lycée, bên 
tay trái là cái ao. Con đường mới này chạy ngang 
qua hai cái nhà dù nơi mà học sinh khi xưa trú mưa. 
Một bên là cho nữ sinh và một cho nam sinh. Hàng 
cây Long tu bên đường dẫn vào trường từ góc Hùng 
Vương đã bị dẹp bỏ thay vào đó là hàng quán.  

Đến nơi thì đã thấy ca sĩ Ngân Hàng trụ trì rồi, dần 
dần thì có ca sĩ Thu Cúc, ĐTT, KT rồi Võ Tấn 
Hưng, Nguyễn Đắc Hớn, Nguyễn Văn Thuận, T, 
Trương Văn Minh, chú họ một người em rể của 
mình, tiệm vàng Lung ở Tăng Bạt Hổ. Mấy bông 
hồng khi xưa thì mình không nhớ vì không có học 
chung duy chỉ có một cô thì mình không bao giờ 
quên, đó là BT, một thời được xem là hoa khôi của 
Văn Học. PMC nói sẽ mời cô nàng đến thì tưởng 
hắn nói chơi để chọc mình, ai ngờ thấy cô nàng đến 
khiến mình cảm động vì cô nàng còn nhớ đến mình. 
Cô nàng kể có cô con gái ở San Jose nên lúc cháu 
ngoại ra đời hay sang giúp con nên phải sang quán 
nhậu ốc chi đó. Cô nàng có vẻ lanh lợi, biết mọi 
người học chung lớp với mình khi xưa.  

Đang ngồi nói chuyện thì trời bỗng đổ mưa rồi T rủ 
đi ăn bánh căn. Chỉ có 3 cô đồng ý đi ăn với mình, 
PMC và T. Thế là mình được ca sĩ Văn Học chở 
bằng ô tô con lên Xuân An để ăn bánh căn. Trời 
mưa, cùng với ba người đẹp Văn-Học ngồi ăn bánh 
căn trông rất vui như tạo lại thời gian còn học sinh, 
rủ nhau đi ăn chè chỉ khác là khi xưa thì mấy tên 
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con trai chung tiền mời mấy cô còn nay thì có ca sĩ 
Văn Học mời. Bánh căn là món mình thèm từ ngày 
rời xa Đà Lạt đến nay vì Cali không có. Chỉ có bánh 
khọt mà họ đổ bằng dầu nên ớn lắm lại không có 
hương vị của Đà Lạt. Ngày nay, món nước chấm 
được pha chế thêm. Họ có nước mắm pha như xưa 
nhưng lại bỏ thêm soài, xíu mại hay có nước chấm 
pha với mắm nêm nhưng mình ngại nên chỉ dùng 
nước nắm. Chủ bếp có hai cái lò than làm bằng đất 
để đổ bánh phía ngoài dưới tấm vải dầu để che mưa. 
Cái vị cháy cháy của bột nơi cái đít bánh không dầu 
mỡ thêm cái mùi hơi khét khét khiến mình đã tìm 
lại được những khứu giác đã ngủ quên từ bao năm 
nay. Nhìn bạn bè ngồi ăn suýt xoa cái vị cay nồng 
trong tiếng mưa rơi giúp mình quên đi 18 tiếng trên 
máy bay và 7 tiếng trên tuyến đường từ Sàigòn lên 
Đà Lạt. Cám ơn các bạn đã cho mình hưởng lại 
những hương vị của thời xưa.  

Cả nhóm hẹn sáng hôm sau tại quán cà phê Duy 
Tân, nơi ngày xưa là căn nhà được xây cất theo 
phong thái Nhật bổn. Mình ghé lại tiệm Long Hưng 
thăm ông Đàn, cậu bà con của bà cụ, bố của Hoa 
Dung (Yersin 73/74).  

Ông nay đã 95 tuổi vẫn còn nhớ mình, ông kể là có 
3 ngàn thế giới và nói trưa đi cúng chùa nên không 
lên nhà mình được. Mình cố tìm hình dáng căn nhà 
nhà Nhật bản ở góc Duy Tân và Thủ Khoa Huân 
nhưng đã mất biến.  

Sau đó mình được đại gia cà phê Duy Tân, làm tài 
xế xe ôm, đèo đi xuống nha Địa Dư để thăm thầy 
Nguyên. Vào nhà thầy trong hẻm, thấy có đám học 
trò đang học vào ngày chủ nhật nên ngạc nhiên. 
Hình như con gái của thầy là cô giáo vừa lo cho 
thầy vừa dạy học trò. Vào phòng thì nghe thầy than 
là cả đêm qua không ngủ được vì bệnh trĩ. Thầy 
cũng cố gắng ra bàn ngồi nhưng than là đau. Thầy 
vẫn nhớ đến mình, đến lá thư do thầy thảo cho 
mình để nộp vào đại học ở Pháp khi xin đi du học.  

Sợ thầy mệt nhất là đau nên mọi người xin kiếu 
thầy ra về sớm.  

Mình được biết là PMC hay tổ chức hàng tháng với 
các bạn học xưa đi thăm thầy nhân tiện giúp thầy 
chút ít để thuốc thang vì là cựu sĩ quan của VNCH, 
cải tạo nay về già, bị tai biến nhưng không có trợ 
cấp. Thầy nói là thương PMC còn hơn con ruột của 
thầy vì đến thăm thầy thường xuyên, lấy xe đưa 
thầy đi chơi. Mỗi lần như vậy thầy ra ngõ đợi cả 
tiếng trước giờ hẹn. Mình có kể là tên Đá Xanh vẫn 
nhớ đến thầy và đã theo nghiệp của thầy, làm giáo 
sư đại học Toán ở Hoa Kỳ. Mình thấy ánh mắt của 
thầy sáng rực lên và nói thế à với nụ cười độc nhất 
trong những giây phút gặp thầy sau 41 năm.  

Đai gia cà phê đưa mình về nhà, đi ngang qua nhà 
Nguyễn Anh Quốc, có thời học chung Yersin thì 
kêu hắn ngừng lại vào xem nhưng không có ai nên 
đi về. Vậy là không có duyên gặp lại hắn. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Sơn Đi Chùa Hương 
Hôm trước PBĐ, ông tu bíp ở phố núi cao kể rằng; 
hắn đau vì kéo dựng ngược chiếc xe nên cái xương 
sống bị cái cụp, nằm trên giường cả tuần, nhớ đến 
mình rồi nhắc đến một vị đồng nghiệp của hắn mà 
mình có dịp gặp một hay hai lần ở Việt Nam 20 
năm về trước tại một hội thảo quốc tế về phát triển 
Việt Nam cho thế kỷ 21.  

Vị bác sĩ này lớn tuổi hơn mình thì phải, chỉ nhớ 
hắn rủ mình đi chùa Hương vì trong một đêm Văn 
nghệ, có ông Trung Đức, tác giả thứ 2 bài “Em Đi 
Chùa Hương” phổ từ thơ của Nguyễn Nhược Pháp, 
hát tặng mọi người. Hắn bảo mình có cô ca sĩ nào 
13 tuổi hát bài này hay hơn Ái Vân vì bé bé xinh 
xinh. Mình tính đi viếng vịnh Hạ Long nhưng ông 
thần này và một tên khác cũng từ trong Nam ra dự, 
rủ đi chùa Hương nên đi theo vì họ quen xứ này 
hơn mình, thêm có công xa đưa đi. Mình đoán là 
mấy người này được gài theo mình để đả thông tư 
tưởng rồi báo cáo lại cho cấp trên. Khi về Sàigòn, 
gặp anh NTT cũng tham dự cuộc hội thảo, tiến sĩ 
du học từ Úc về năm 1974, mình có gặp khi anh ta 
ở New York, khi sang học trường Kennedy, 
Harvard, Massachussetts. Anh này bảo là báo cáo 
an ninh tốt. May quá vì có người rủ đi gặp giáo sư 
Phan Đình Diệu nhưng bận phải về quê ông cụ.  

Nhớ có lần, trường Văn Học tổ chức Văn Nghệ, 
mời đoàn Tiên Rồng ở Sàigòn lên biểu diễn cho học 
sinh trường thì tên hàng xóm, Trương Việt Tài, cho 
mình một vé đi xem ở rạp Ngọc Hiệp vì em hắn, 
Trương Nữ Việt Quân không đi. Dạo đó chưa học 
Văn Học. Mình mê “Con đường cái quan” của 
Phạm Duy, nhất là hoạt cảnh “Em đi chùa Hương” 
nên trong đầu cứ mơ mênh, miên man hình ảnh đó 
đến khi về Hà Nội lần đầu, được cán bộ dẫn đi. Có 
lẽ nhờ xem đoàn Tiên Rồng mà mình bắt đầu tìm 
hiểu về văn hoá Việt.  

Dạo đó 1994-1995, nên phong cảnh rất còn hoang 
sơ, chưa bị du lịch hoá như ngày nay. Jean Claude, 
tên chụp ảnh cho báo National Geographic, ở nhà 
mình khi viếng thăm New York, cho xem mấy tấm 
ảnh mà hắn bán cho National Geographic rồi bảo 
mình ráng về Việt Nam một chuyến trước khi quê 
hương mày, bị hủy hoại bởi làn sóng du khách như 
Thái Lan.  

Theo ông Nguyễn Vỹ, tác giả cuốn “Tuấn chàng trai 
nước Việt” thì ông ta và tác giả bài thơ “Cô gái chùa 
Hương” đi lễ hội chùa Hương với hai cô học sinh 
Hà Nội. Trên đường đi thì họ gặp một bà cụ nhà 
quê và một cô gái tuổi dậy thì, vừa đi vừa tụng “nam 
mô A Đi Đà Phật” làm hai ông ngẩn ngơ và quên 
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khuấy đi hai cô gái Hà Thành đi chung. Vài ngày 
sau thì ông Nhược Pháp đem bài thơ sang nhà cho 
đọc. Bài thơ này được hai người phổ nhạc: Trần 
Văn Khê và Trung Đức. Tiếc là ông thần Nhược 
Pháp này chết sớm nếu không thì chắc cũng có 
nhiều bài thơ hay.  

Ông cụ mình, gốc người Sơn Tây nên thời chưa lấy 
vợ, mình hay tìm đọc thơ của các thi sĩ gốc Sơn Tây 
như Tản Đà, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Nguyễn 
Nhược Pháp,mơ những cô hàng xén răng đen bên 
sông Đuống. Mình nhớ khi lên ghe của một chị lái 
đò mà mình mường tượng qua bài “Trường ca sông 
Lô” của Văn Cao là một cô gái đội nón quai thao, 
bận áo tứ thân. Trên thực tế thì chán như con gián. 
Ghe ở ngoài Bắc đóng khác với trong Nam, chị lái 
đò đứng chèo mệt thở. Bù lại sáng hôm đó trời mưa 
lất phất, không có ai đi lễ chùa vì chưa tới mùa, chỉ 
có chiếc thuyền chở mình, vị bác sĩ và một tên cán 
bộ nào từ miền Nam vào dự hội nghị. Sau này mình 
mới hiểu 2 ông thần này muốn đi chùa Hương thay 
vì vịnh Hạ Long là vùng chùa Hương có rừng mơ, 
rất nổi tiếng mà trong Nam không có, nên họ mong 
mỏi, được ăn trái mơ như người miền Bắc muốn 
biết mùi vị của trái sầu riêng qua lời kể của ông Hồ.  

Phải công nhận vẽ đẹp khai sơ của vùng này quá 
đẹp, đẹp hơn là sau này mình đi viếng Ninh Bình, 
động Hoa Lư. Vẻ đẹp và âm thanh quyện vào với 
nhau như:  

Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan  

Quê hương dần xa lấp núi ngàn  
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền  
Ai hát trên bờ Ðào Nguyên  
  
(Thiên Thai -- Văn Cao )  

Lâu lắm mình không nhớ, chỉ nhớ có Bến Đục như 
trong bài thơ. Từ Bến Đục, chị lái đò chèo thuyền, 
chở tụi này trên suối Yến. Người bé bé mà chèo 
nhanh như bay. Mình không nhớ là bao lâu, chỉ biết 
con suối quanh queo, dài độ từ cầu Ông Đạo đến 
cuối Hồ Xuân Hương, khúc vườn Bích Câu Kỳ Ngộ. 
Mình nhớ ghe đi qua dưới một chiếc cầu và cầu 
thang rất đơn sơ, không có dàn dựa, mình có vẽ 
nhưng không nhớ để đâu hay ai xin. Có lẽ ông 
Nhược Pháp đã tả chiếc cầu thô sơ qua hai câu:  

Nhịp cầu xa nho nhỏ.  
Cảnh đẹp gần như tranh.  

Hình ảnh rất đơn sơ, tối giản (minimalist) trong cơn 
mưa phùn. Chỉ có chiếc ghe của tụi này trong một 
khung cảnh thiên nhiên. Nhìn lại thì mình may 
mắn vì nghe nói sau này, họ cho thành lập cáp treo, 
kiếm thêm tiền làm mất vẻ mỹ quang của thiên 
nhiên tương tự thác Datanla ở Đà Lạt. Chiếc cầu 
rất lạ, mỗi bên dòng suối có hai trụ cột rất to, rồi có 
hai cái đà bắt ngang, ở hai đầu là hai cái cầu thang. 
Nhìn rất đơn sơ len lén vào thiên nhiên, rất đẹp.  

Ghe đến Bến Trong gần chùa Thiên Trù thì phải. 
Mình đi lên viếng thì có mấy đứa bé lấm lét nhìn 
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mình, kêu “ông Trung Quốc” rồi bỏ chạy. Mình 
thấy chùa chả có gì đẹp lắm so với chùa Thầy ở quê 
ông cụ mình. Mình nhớ lần đầu tiên về quê ông cụ, 
ngắm chùa Thầy dưới mưa, mình mới hiểu cái tình 
cảm quê hương là thế nào. Lần sau về với vợ con thì 
đi xe ô tô con, tên tài xế hỏi mình, có phải là con 
của NCK vì ông “Buddha Child” ở cạnh sát làng 
của ông cụ mình.  

Hai ông thần, dân miền Nam cứ mong uống nước 
trái mơ nên rủ mình lại uống nước trái mơ, ngâm 
trong thẩu đường. Tưởng trái gì té ra là apricot. 
Mình sợ đau bụng nên không dám uống rồi cả ba đi 
bộ lên chùa Hương Tích. Mặt trời lên nên bắt đầu 
nóng, hai ông thần ghé lại quán bên đường uống 
thêm nước trái mơ. Đường đi thì không dốc bằng 
Ngũ Hoành Sơn ở Đà Nẵng nhưng xa hơn. Vào 
động thì không có gì đặc biệt cả. Có lẽ mình đã 
viếng thăm nhiều động có nhũ thạch trên thế giới 
nên không ngạc nhiên, trầm trồ khen như du khách 
ở Việt Nam.  

Vào động Hương Tích thì thấy hương khói, không 
khí ẩm, tối tối khó thở nên bỏ ra. Sau đó thì đi 
xuống núi, nhẹ nhàng hơn.  

Đến bến đò mình tính mua vài bưu thiếp nhưng 
phẩm chất xấu quá, thêm họ đòi chém ông “Trung 
Quốc” nên thôi. Ngồi vẽ thêm vài cái đến khi lên 
đò. Trên đường về thì tạnh mưa nên trời nắng gắt 
nên không cảm nhận thiên nhiên như lúc đi nên 
chém gió với hai tên cán bộ. Thuyền lướt trên suối 

thì mình mới hiểu bài Sông Lô, chỉ cần đứng dậy, 
nhảy xuống nước thì giặc chết chìm hết.  

Có lẽ bài thơ “Cô gái chùa Hương,” mình thích 
nhất mấy câu thơ diễn tả cô gái khi đi lên thang cấp 
tương tự các nữ sinh Văn Học khi xưa, leo lên 
thang cấp để vào lớp, miệng lăm răm Nam Mô A di 
Đà, có mấy tên con trai, đi theo sau, nói oang oang 
cho mấy thị chú ý như siêu sao sửa đường từng kể 
về tâm trạng của mình khi lên cầu thang mỗi ngày.  

Em đi, chàng theo sau.  
Em không dám đi mau,  
Ngại chàng chê hấp tấp,  
Số gian nan không giàu.  

Sau này, đem vợ con về thăm quê cha đất tổ nhưng 
mình không dám dẫn đi chùa Hương vì sợ những 
hình ảnh khi xưa bị tan vỡ. Chỉ dám đi vịnh Hạ 
Long, nghe nói ngày nay rác rến trên tàu thải xuống 
vịnh khá nhiều, nhiều người không dám nhảy 
xuống tắm như dạo mình đi. Mình mướn một chiếc 
thuyền lớn có gia đình mình và gia đình cô em gái 
nên chuyến đi khá đẹp và thoải mái. Mình có đi 
viếng Hoa Lưu, Ninh Bình, phong cảnh tương tự 
như ở vịnh Hạ Long. Hôm đó cũng mưa, thấy dê leo 
trên núi nhưng sau vào quán ăn món dê thì chán 
như con cào cào. Thịt dai như cao su.  

Chúc bác PBĐ chóng bình phục. Đau mà nghĩ đến 
em thì rất hân hạnh, khi nào bác trúng số, bác nghĩ 
đến em thì chắc vui hơn. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Đi Sàigòn 
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ  
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu  
Anh về học lấy chữ nhu  
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ  

Mình học câu ca dao này khi xưa nhưng chả hiểu gì 
cả đến khi đậu tú tài, về Sàigòn, làm đơn đi Tây thì 
mới hiểu ngọn xanh, ngọn đỏ là đèn giao thông ở 
các ngã tư còn Mỹ Tho thì chưa bao giờ viếng nên 
chả hiểu “Nhu” nghĩa là gì, có lẽ không xỉn, về nhà 
không đánh vợ. Mình chỉ biết là gái Mỹ Tho rất 
đẹp.  

Nhớ dạo mới thi tú tài xong thì đám bạn học, đi 
Sàigòn hết còn mình thì đợi kết quả xong mới tính. 
Buồn chả biết làm gì, đi lòng vòng gặp những người 
lớn thêu dệt, nói chuyện Sàigòn, khiến mình đâm 
hoảng. Họ kể nào là xuống bến xe bị móc túi ra sao, 
đi đường bị giựt đồng hồ thế này, bị bấm dây chuyền 
thế kia khiến mình thấy lo lo vì mình biết nhiều 
người chưa bao giờ đi Sàigòn, mà họ vẫn nổ tưởng 
chừng như họ chính là nạn nhân. Hề hề hề.  

Người kể du đãng ở Sàigòn còn kinh khiếp hơn 
truyện của Nguyễn Thuỵ Long, lớ quớ tụi nó chém 
bằng mã tấu, toàn là dân học bùa ngãi, bùa Miên, 
dao súng bắn không lủng. Mình ngồi nghe mà trong 
bụng cứ u chầu u chầu, đánh lô tô hết dám đi 

Sàigòn. Tương tự sau này, gặp nhiều người chưa bao 
giờ đặt chân lên Âu Châu nhưng rất rành đường, 
phong tục của Tây, món ăn của lạ ở Ý vv. Chán mớ 
đời!  

Hồi nhỏ, có lần ông cụ có dẫn mình về Sàigòn trong 
một chuyến đi công tác 3 ngày nên không nhớ gì 
lắm. Mình chỉ nhớ là ở nhà Ông Trẻ, trên đường Lê 
Văn Duyệt, Gia Định. Mình gọi Ông Trẻ vì ông cụ 
mình kêu bằng bác, hơn đâu 3-4 tuổi. Ông người 
trong họ, di cư vào Nam năm 1954, nhất quyết 
không vô đạo dù được nhà thờ hứa sẽ cho nhà và 
đất.  

Trong nhà không có cầu tiêu nên mỗi lần đi cầu là 
phải đi ra ngoài, dùng cầu tiêu công cộng, leo cầu 
khỉ tương tự trong phim Slumlord Millionaire, chỉ 
khác là mỗi lần bom rơi là cá tra phóng lên tranh 
nhau.  

Mỗi lần mình oanh tạc xuống là thấy hàng ngàn cái 
mõm cá bay lên táp táp, trông sợ lắm. Kinh hoàng. 
Tối mà đi cầu thì phải đem đèn pin hay nến theo 
khiến không gian bập bùng khá quái quái điên điên 
thêm có cá tra táp ngày chưa đủ tranh thủ táp đêm.  

Bà Trẻ có cô con gái riêng tên Oanh, hơn mình đâu 
3-4 tuổi, tối ngày cứ hát bài “anh đưa em vô chùa, 
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chùa hôm nay có chuối. Anh đưa em vô chùa, nhà 
sư nhắm mắt nam mô, chúng ta đưa tay bợ chuối, 
nhà sư nhắm mắt nam mô, chúng ta đưa tay bợ soài. 
Em thấy không em, anh thấy không anh, ôi chôm 
chôm, soài soài ngọt ngọt.” .Hình như lúc mình gần 
đi Tây thì bà Trẻ mới sinh một người con trai thì 
phải khiến ông Trẻ ăn mừng lớn lắm, mình không 
nhớ tên. Sau này về Việt Nam thì mình không có cơ 
hội gặp lại, hình như ông mất sớm.  

Mình nhớ ông cụ cho đi xe cyclo đạp và cyclo máy 
sơn xanh vàng như xe taxi hiệu Renault. Nghe nói 
dạo đó Sàigòn có đâu 6.5 ngàn chiếc xe cyclo. Chiếc 
cyclo này do một ông Tây, tên Pierre Coupeaud, 
sinh quán vùng Charente, Pháp, di cư sang 
Kampuchia, thuộc địa của Pháp, sáng chế ở Pnom 
Penh vào năm 1937. Năm 1939, ông ta đem qua 
Việt Nam bằng cách quảng cáo, cho hai người thay 
nhau đạp từ thủ đô Kampuchia sang Sàigòn, dài 
trên 200 cây số và tham gia cuộc chạy đua xe đạp ở 
Sàigòn. Thời đó, Tây hay cho tổ chức các cuộc 
tranh tài thể thao ở Đông Dương như vòng đua xe 
đạp Đông Dương với những ngôi sao như Phượng 
Hoàng Lê Thành Cát hay các cuôc đấu quyền anh 
với Minh Cảnh..nhằm ru ngủ lòng yêu nước của 
thanh niên 3 xứ bảo hộ.  

Đậu tú tài thì mình về Sàigòn, một thân một mình 
trên chiếc xe đò Minh Trung với những mẫu 
chuyện khét tiếng của những người dân Đà Lạt, 
chưa bao giờ đi Sàigòn hay có đi vài ngày kể, khiến 

mình ngồi xe đò cũng ớn da gà. Đến bến xe Sàigòn, 
thì mình thấy xe chưa dừng mà thiên hạ chạy theo 
kêu mua kêu bán khiến mình càng hoảng hơn. Cuối 
cùng mình kiếm được một anh xe ôm nhờ chở về 
113 Bà Huyện Thanh Quan, địa chỉ của bà dì mà 
mình cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong xe đò từ 
Đà Lạt xuống Sàigòn. Mình muốn nói sao cho 
thuộc, cứ như là nhà mình để cho tên xe ôm tưởng 
mình là dân Sàigòn. Về tới nhà bà dì, mừng hết lớn, 
vì trên đường đi, mình cứ sợ tên xe ôm, chở mình 
tới bãi vắng để trấn lột như những câu chuyện được 
Thiên hạ kể. Mình ở với bà dì vài ngày thì dọn về 
Hàng Xanh, nhà mệ ngoại thêm được bà dì cho 
mượn chiếc xe đạp mini.  

Thằng em, con bà dì, rủ mình đi tham quan phố 
Sàigòn, kéo mình đi xi nê ở Mini Rex. Tụi nó nói có 
máy lạnh, mình ngồi trong rạp, cứ nghe tiếng máy 
lạnh xè xè mà phải công nhận đã thật. Mình mua 
ghế nào thì vào rạp được chỉ đúng ghế chớ không 
như ở rạp Ngọc Lan hay Ngọc Hiệp, lúc mở cửa 
khán giả ùa vào như ong vỡ tổ, tranh nhau dành 
ghế la bai bải, đúng là dân Sàigòn văn minh thật. 
Ghế ngồi thì khá hơn mấy rạp ở Đà Lạt. Ngồi xuống 
thấy nó lún xuống, có nệm chớ không phải như ghế 
gỗ ở rạp Ngọc Lan, Ngọc Hiệp. Rạp Hoà Bình thì có 
ghế bọc da simili vàng đỏ xanh nhưng không bằng 
rạp này. Ở ngoài trời nóng kinh khủng, vô trong 
thấy mát rượi, khi nào về Đà Lạt tha hồ mà nổ với 
mấy tên đã nổ với mình trước đây về Sàigòn. Nói tới 
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ghế rạp xi nê, ở Paris, trên đại lộ Champs Elysees, có 
một rạp khá to, khi ngồi xuống ghế thì từ từ nó lún 
xuống tuỳ theo độ nặng của người ngồi, êm không 
thể tả. Mình hay đi rạp này vì nhà ở gần khu này, 
chỉ đi bộ 20 phút.  

Thằng Nguyên cũng mượn người quen được chiếc 
xe đạp nên hai thằng lang thang ngoài Sàigòn dưới 
trời nắng. Hắn rủ mình đi gặp tên Dân đang ở nhà 
bà chị tên này, nếu mình không lầm ở đường 
Nguyễn Huệ, thời Tây gọi là Boulevard Charner. 
Tên này về Sàigòn, ở nhà bà chị trong một chung 
cư cao ốc thuộc loại cao cấp, có thang máy. Lần đầu 
tiên đi thang máy, mình hơi lo, hỏi thằng Nguyên 
đủ thứ, cái thang máy có bao giờ đứt dây cáp, cúp 
điện vv,  làm tên này cười quá cỡ, bảo mình vừa dốt 
vừa ngu, không hiểu sao lại đậu tú tài, chắc trời ị 
trúng đầu mày.  

Thấy thằng Nguyên ấn cái nút màu vàng, đâu một 
phút sau thấy có cái bóng đèn từ trên trời chạy 
xuống rồi nghe cái phịch. Tiếng cửa mở lục đục rồi 
cái cửa sắt được kéo cái rẹt rẹt rẹt, mình thấy hai cô 
con gái đẹp như tiên bước ra khiến mình há hốc cái 
mõm. Thằng Nguyên kêu gọi vào nhanh lên nên 
chạy vào. Thấy nó kéo cửa sắt lại, đóng cửa ở trong 
rồi bấm số trên cái bảng rồi cái phòng nghiêng qua 
nghiêng lại như có ai kéo lên thêm cái bóng đèn lắc 
lư khiến mình đâm hoảng, chắc ma nhát khiến 
thằng Nguyên cười như điên. Tên này về Sàigòn 
thường nên khôn hơn mình.  

Lạ một điều là ở Đà Lạt, mình thấy tên Nguyên, tên 
Dân không có gì đặc biệt nhưng về tới Sàigòn, 
chúng bỗng đổi xác, trông chúng khôn lanh hơn 
mình. Thấy chúng bạo dạn, biết đủ thứ khiến mình 
cảm thấy đã ngu lại càng ngu to như tổ tiên của 
nước Đại Ngu khi xưa. Tên Dân dẫn tụi này ra tiệm 
Brodard ngồi uống nước, ăn bánh. Tiệm nằm ngay 
góc đường Tự Do mà thời Tây gọi là Catinat, tên 
của một chiến hạm đã có công đánh chiếm Nam Kỳ 
Lục tỉnh, sau này sang Tây thì được biết Catinat là 
tên một tướng danh tiếng của Pháp hình như thời 
Louis 14.  

Ở Đà Lạt, khi mình có tiền thì hay đến rạp Ngọc 
Hiệp ăn xắp xắp và ăn đậu đỏ bánh lọt của hai ông 
Tàu còn không thì kéo đòn ăn bánh căng ở ngoài 
chợ, vừa bình dân học vụ, vừa rẻ. Lâu lâu, đi ngang 
qua tiệm Chic Shanghai ở khu Hoà Bình, cứ ước gì 
một ngày nào đó được vô đây ngồi như các đại gia 
của Đà Lạt thời đó. Lần đầu tiên được vô một tiệm 
sang trọng tên tuổi mà mình thường nghe hay đọc 
báo nói đến nên mình ngồi khúm núm, e dè sợ sệt 
như chị Dậu khi gặp các quan dê trong Tắt Đèn của 
Ngô Tất Tố. Trong khi tên Dân có vẻ đến đây 
thường xuyên nên ngồi gác chân, gác cẳng trông rất 
hoành tráng khiến mình đã phục hắn lại càng 
ngưỡng mộ nó thêm bội phần.  

Cô tiếp viên ra hỏi mấy anh dùng gì làm mình 
hoảng quá chả biết kêu cái gì vì tên trong thực đơn 
toàn là chữ Tây, chữ Tàu. Mình kêu chai nước cam 
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rồi đợi thằng Dân gọi để học hỏi. Tên này gọi nước 
uống và đề nghị gọi chung một đĩa bánh Tây ăn 
chung thì cả đám nhất trí ngay vì toàn i tờ từ Đà 
Lạt ra. Khi họ đem nước ra và đĩa bánh mà cả đời 
chưa bao giờ thấy. Chai nước cam của mình có cái 
ống hút xanh xanh đỏ đỏ trắng. Mình lấy một 
miếng bánh lên cắn một cái. U chau sao mà nó 
ngon kinh hồn.  

Cả đám ngồi nghe tên Dân nói về Sàigòn, tiền bạc 
để ở đâu để khỏi bị móc túi, đeo đồng hồ thì để 
ngược lại để tụi cướp giật không chụp được cái đồng 
hồ vì nằm phía trong cổ tay...,mình như con chiên 
nghe cố đạo giảng đạo, cứ há mồm ra uống từng lời 
của nó. Lâu lâu hắn ngừng, lắc lắc nhẹ nhẹ ly nước, 
nhìn vào tận đáy ly như Mỵ Nương khi xưa nhìn cái 
chén làm bằng trái tim hoá ngọc của Trương Chi, 
rồi ngửa mồm uống cái ực như Huỳnh Thanh Trà 
trong Loan Mắt Nhung. Đặt cái ly xuống, hắn lại 
tiếp tục nói, bỗng nhiên có một tên đánh giày bò lại, 
hỏi hắn, có lẽ thấy hắn gác chân gác cẳng, có vẻ là 
đại ca của cả nhóm; anh đánh giày không thì hắn từ 
từ đưa lên cái chân mang dép cho thằng bé xem. 
Thằng bé đánh giày tiu nghỉu nhưng cố đánh cú 
chót, xin miếng bánh vì đói quá, sáng giờ chưa ăn 
thì tên Dân hất hàm đồng ý. Thằng bé vừa bước ra 
khỏi tiệm là thằng Dân bảo mọi người lấy bánh ăn 
mau. Cả đám chả hiểu gì cả, nghe lời tên này, tay 
lấy bánh ăn ngồm ngoạm tay kia bỏ túi thì đâu có 5-
6 tên đánh giày mở cửa đi vào, chạy lại bàn xin 

bánh thì thằng Dân, miệng ngồm ngoạm, chỉ cái đĩa 
không, khiến mấy tên này bỏ đi ra không quên đm, 
đc cả đám.  

Thằng bé đánh giày xin được miếng bánh, đi ra 
ngoài khoe mấy tên khác nên cả đám chạy vào. 
Thằng Vui, cũng dân Đà Lạt, cháu chồng của bà dì 
mình, gục gặc gục gật kêu thằng Dân khôn quá. 
Tên Vui này ở ấp Ánh Sáng, học THĐ, hình như 
nó xin đi Nhật vì có ông anh tên Lê Công Phú đi 
học bên ấy sau Mậu Thân. Mình nhớ có đến nhà 
trước khi anh hắn đi du học. Bà mẹ tên Cháu, bán 
mắm ruốc ở chợ Đà Lạt mà nuôi con đi du học, 
khâm phục. Bà có đâu 10 người con, có một thằng 
tên Lê Công An, nay đều ở bên Mỹ cả.  

Mình gặp tên Dân này có lần đó ở Sàigòn sau đó thì 
hắn về Đà Lạt ghi tên học chính trị kinh doanh. 
Trong mấy tên mình quen ở Đà Lạt, thì có tên Dân 
và Đa được mình xếp vào hạng cao thủ, lanh lợi 
nhất, có lẽ hay đi Sàigòn, chung đụng với dân thành 
phố lớn nên so với dân Đà Lạt, cả đời chưa bước ra 
khỏi thị xã như mình thì hai tên này được xem là 
đại khôn lanh.  

Tên Dân này có cái tài ăn tài nói, cứ gặp hắn là 
nghe hắn nói nói nói như cái loa phường sau 75. 
Hắn chịu khó đọc sách linh tinh như bói toán 
Tarot, tử vi,rồi cứ đè mấy cô mấy cậu ra mà chấm tử 
vi bú xua la mua khiến thằng nào con nấy đều tin 
như sấm. Hắn nói rất hay, rất thuyết phục, không 
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thua gì thầy bói nên thằng nấy con nào cũng gật gật 
cái đầu.  

Chả biết nó học ở đâu câu “gầy là thầy cơm,” mẹ 
thằng Nguyên mời đám bạn của nó ở lại dùng cơm, 
hắn đẩng một phát 3 chén cơm rồi phán câu tục 
ngữ trên khiến mình nhớ đời trong khi mọi người 
chưa xong chén thứ nhất. Nhà hắn ở Tăng Văn 
Danh nên chiều chiều hay đứng xa xa trong hẻm để 
ngắm học sinh Bùi Thị Xuân tan trường. Hắn để Ý 
đến một cô tên Nhung ở đường Phạm Ngũ Lão. Cô 
này có cặp mắt đẹp không thể tả, chỉ điều người hơi 
đẫy. Cư xá công chức này có nhiều giai nhân dạo đó 
như Liên học Couvent sau này lấy thằng Đa, Hiền 
học Văn Học. Hắn với một tên Bắc kỳ khác, hay 
đứng dù mưa gió mỗi buổi chiều để nhìn cô nữ sinh 
Nhung mắt Loan đi qua nhà rồi chạy xuống bùng 
binh Hải Thượng- Phan Đình Phùng đứng ngắm lần 
cuối.  

Sau này lên đại học Đà Lạt thì mình lại khám phá ra 
hắn là một thiên tài về ca nhạc, hắn đánh đàn thì 
thuộc loại thường, không nhuyễn như Nguyễn Đình 
Tài nhưng trời lại ị trúng đầu, biết làm thơ rồi phổ 
nhạc.  

Đại loại kiểu Lam Phương nhưng phảng phất sinh 
viên tính đại loại như “tàn mùa mưa cũng tàn mùa 
hè, cùng nhau gặp lại giảng đường Spellman..”  Dạo 
ấy, tuổi 18 biết đánh đàn là Hot Boy mà hắn lại chơi 
thêm màn phổ nhạc như Đức Huy hồi còn bé nên 
được nhiều cô sinh viên để ý lắm. Sau này hắn rủ 

vài tên trên đại học thành lập đoàn kịch nói, hắn rủ 
mình đến họp thì thấy nhiều em chân dài nhất là có 
2 chị em rất xinh. Họp hành chỉ thấy mấy tên được 
rựa ngồi khen cặp đùi của hai chị em rồi suýt xoa u 
chau u chau, nước miếng tràn ra mép môi, nức nở 
đến khi hai chị em cô này đến trễ, kéo ghế ngồi thì 
chả có thằng nào đứng dậy, kéo ghế cho chị em 
Thuý Kiều ngồi, thằng nào thằng nấy câm như hến 
như bị bắt quả tang ăn vụng. Chán mớ đời! Hắn 
muốn đóng vai Thành Cát Tư Hãn trong vở kịch 
của NCH, hắn say sưa nói về cách diễn xuất của 
mấy tên nào mà cả đời mình chưa nghe đến, đại loại 
phải tân hiện đại hoá nền kịch nói của Việt Nam 
cho theo kịp nghệ thuật sân khấu của thế giới, phải 
đem Phật Giáo và Thiền vào nền kịch nghệ đương 
đại, đi theo con đường của Hermann Hesse, mình 
cứ như bò đội nón. Cả đời chưa bao giờ xem kịch, 
có xem tuồng cải lương Song Long Thần Chưởng ở 
rạp Ngọc Hiệp, thấy Út Bạch Lan đánh chưởng xì 
khói đầy sân khấu, nay lại nghe nói chớ không ca 
vọng cổ nên hơi lo.  

Trước con gái đẹp thì đâu dám hỏi sợ lộ cái ngu 
nhưng lâu lâu cũng phải gục gật, gục gà như gà mổ 
trúng con sâu làm như mình hiểu lắm,đã quán triệt 
vấn đề, cái vấn nạn của nghệ thuật Việt Nam, tụt 
hậu so với trào lưu thế giới. Mắt mình cứ nhìn trộm 
hai chị em nhất là cặp chân dài dưới bàn mà trước 
đó được nghe mấy tên này diễn tả. Mình lại khám 
phá những tên khác ngồi chung bàn cũng có những 
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hành vi bất xứng trước Thành Cát Tư Hãn, cũng 
ngắm trộm hai giai nhân độc nhất của buổi giảng 
thuyết về Hoàng đế Mông Cổ. Hiện thực với hiện 
đại cứ nhìn cặp giò chân dài là quá hiện thực. Hề hề 
hề. Có một tên học năm thứ hai, có chiếc xe 
Lambretta hai bánh, dành chở hai chị em về nên 
mấy thằng chán mớ đời. Chưa kịp mơ đã thấy đau 
buồn, kéo mấy tên trở về với đương đại của đời 
sống.  

Mình chả biết hay thích văn nghệ, kịch kiết gì cả 
nhưng nghĩ coi kịch thì chắc sẽ phải bán nước, chè. 
Năm 12 mình làm trưởng lớp, tổ chức với đám lớp 
12 C làm văn nghệ, bán chè bán nước lời to nên 
mình tính sẽ hỏi thêm về vụ này để xung phong, 
đứng ra gánh cái quán quốc doanh này làm ra tiền. 
Làm cái gì ra tiền thì mình thích chớ đóng kịch nói 
thì mình chịu. Mình thuộc loại thời cơ chủ nghĩa 
nhưng họp được hai lần thì mình nhận nghị định 
được đi du học nên về Sàigòn hôm sau rồi 3 tuần 
sau đi Tây. Sau này năm 1986, sang Mỹ chơi thì có 
ghé nhà tên Dân, ở lại vài ngày ở San Jose, đến nay 
thì chưa bao giờ gặp lại. Lúc thằng Nguyên chết, vợ 
nó nhờ mình báo tin cho thằng Dân nhưng không 
ai có số điện thoại của nó. Gia đình nó là hàng xóm 
với thằng Nguyên, nên mình chỉ biết tin của nó qua 
thằng Nguyên lúc còn sống.  

Nhớ lần đầu tiên đi kiếm thằng Đa ở Sàigòn. Không 
nhớ nó ở nhà ai, hình như nhà thằng anh bà con 
tên Trần Văn Hoà, có thời học Yersin, tập Vovinam 

với mình ở trường Nữ Công Gia Chánh. Có lần tên 
này bị mấy tên con nhà giàu vây đánh nhưng không 
thằng nào đánh nổi hắn.  

Mình với thằng Nguyên đạp xe vô hẻm để kiếm nó, 
hai thằng mặt đều cúi gầm, đâu dám kênh kiệu, 
bỗng có ai kêu ê ê hai thằng kia đứng lại khiến hai 
thằng run rẫy, hồn vía lên mây quay lại thì thấy 
thằng Đa đang ngồi với một đám đầu trâu mặt 
ngựa. Hai thằng mừng hết lớn tưởng bị hội đồng.  

Hắn rủ hai thằng đi chơi. Thằng này là ma xó chỗ 
nào nó cũng biết.  

Ngồi sau nó để nó đạp chạy vòng Sàigòn. Nhờ đi với 
nó vài lần mình bắt đầu định vị được vị trí của 
Sàigòn nên bớt lạc. Dạo đó ngu không mua cái bản 
đồ Sàigòn thì khỏe. Mình hỏi nó biết nha du học 
chỗ nào thì nó bảo mai nó ghé lại chở đi. Hôm sau 
nó ghé lại chở mình lên nha du học đâu ở đường Lê 
Quí Đôn, để mình xin hồ sơ du học và thủ tục cần 
thiết.  

Sau đó thì mỗi ngày nó đạp xe qua nhà mình chở đi 
chơi dạo Sàigòn.  

Lâu lâu thấy cô nàng nào xinh xinh thì hắn đạp xe 
thục mạng, chạy bên rề rề hỏi chuyện. Có hôm gặp 
một cô, chửi thề bảo mới sáng sớm ra đường đã gặp 
cô hồn khiến hai thằng quê quá, đi uống nước mía. 
Đi chơi với thằng Đa thì hợp túi tiền hơn đi với 
thằng Dân, vừa bình dân vừa ăn chậm rãi, không sợ 
đánh giày chụp giựt. Thằng Đa ở Sàigòn vài tuần rồi 
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về quê nội ở Long Xuyên chơi thêm trước khi về lại 
Đà Lạt ghi tên học Toán Lý Hoá. Còn mình thì về 
Đà Lạt lo hoàn tất hồ sơ xin du học.  

Xa nhà lần đầu khiến mình nhớ nhà kinh khủng. 
Mấy đứa em thường ngày cứ muốn bợp tai, bỗng 
nhiên lại nhớ chúng rồi tối nằm nghe muỗi bay vi vo 
lại bắt chước Đức Huy khóc một dòng sông. Đà Lạt 
và Sàigòn cách nhau có mấy trăm cây số mà đã nhớ 
huống chi đi Tây. Sau này đi Tây, ai ngờ sau 2 tuần 
lễ đặt chân tới xứ Pháp, nhận được thư độc nhất 
của gia đình rồi mất tin tức đến 20 năm sau mới trở 
lại thăm gia đình.  

Khi nhận nghị định được đi du học do Hùng Con 
Cua ở Sàigòn gửi lên thì mình về lại Sàigòn sáng 
hôm sau. Lần này thì mình biết đường biết xá nên 
không sợ sệt như lần đầu, kêu Bác tài đổ mình 
xuống Hàng Xanh, rồi đi bộ vô nhà Mệ Ngoại, đỡ 
tốn tiền đi xe ôm. Mình lại khám phá ra cách đi xe 
đò không tốn tiền. Đúng là đi đây đi đó cho biết đó 
đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào mới khôn. Đào 
Văn Sơn, đai đen Nhu Đạo, học trò của cậu Ân của 
mình bảo thằng Quý em hắn, phải như thằng Sơn 
thì ra ngoại quốc mới sống sót được, cỡ mày đi ngoại 
quốc chỉ ngồi khóc. Mình chả hiểu anh thằng Quý 
nói cái gì, mình chỉ đợi cơm chín là ăn. Thằng Quý 
đậu tú tài Pháp với mention Assez Bien, muốn xin 
đi Bỉ nhưng người quen bên đó không chịu bảo 

lãnh. Sau 75, nó bỏ học đại học khoa học Sàigòn, về 
Đà Lạt chạy xe ôm tới ngày nay.  

Thằng Quý, nhà đường Tăng Bạt Hổ, ông bố có 
chiếc xe đò màu vàng chạy Đà Lạt Djiring hàng 
ngày. Hắn đậu Tú Tài thì về Sàigòn, học khoa học, 
ở với ông anh cũng sinh viên, nhà ở cư xá Thanh 
Đa. Chỗ này gần sông Sàigòn nên khá mát, mình có 
ghé thăm gia đình cô hàng xóm “Ừ trời mưa” đã 
dọn về Sàigòn hai lần cũng ở cách nhà thằng Quý 
một lô.  

Dạo đó khu này mới xây nên chả có phố sá gì cả, 
sau này mình về thăm Việt Nam lần đầu, có ghé lại 
thăm gia đình này thì tìm rất khó ra, tiệm ăn tấp 
nập xô bồ.  

Bà dì của mình tịch thâu lại cái xe đạp, bảo mình 
không lau chùi xe nên thằng Quý nói để tao chở 
mày ra bộ nội vụ để làm sổ thông hành rồi toà đại sứ 
Pháp xin chiếu khán. Chạy qua khách sạn Majestic, 
có văn phòng Air France, có gắng máy lạnh mát 
rượi, hỏi xem các chuyến bay rồi hôm sau, đi xe đò 
miễn phí về Đà Lạt. Ngày đó là 25/12/1974 đến hôm 
nay là tròn 40 năm.  

10 ngày sau, mình trở lại Sàigòn lần cuối bằng máy 
bay từ Liên Khương xuống Tân Sơn Nhất. Ngày 
14/1/1975 mình lên máy bay rời Việt Nam lần đầu 
và 20 năm mới trở lại thành phố ấy nay đã đổi tên. 
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Về Đà-lạt Lại Nhớ Cali 
Nhớ dạo mới sang Tây, mình ăn như điên vì sức 
đang lớn. Trưa đi rửa chén cho tiệm ăn được chủ 
cho ăn thịt với khoai tây chiên nên từ từ quen dần 
với thức ăn tây. Hè năm đó về tỉnh làm hè, ở chung 
với một gia đình tị nạn Lào, trả tiền cho bà vợ nấu 
cơm tháng. Bà này người Lào nhưng nói tiếng Việt 
khá rành, không hiểu có gốc gác gì với Việt Nam 
nhưng được có nước mắm cơm nên mình cũng 
không nhớ cơm Việt Nam lắm. Nghe nói ông 
chồng, ngày nay được bầu làm thị trưởng thành phố 
Mantes La Jolie.  

Về lại Paris để nhập học, mỗi ngày ăn cơm sáng 
chiều ở tiệm ăn đại học, sinh viên thường gọi là 
Resto-U (chữ tắt của restaurant universitaire). Ăn 
riết đồ ăn Tây do dân Á rập di cư nấu nên bắt đầu 
ớn. Lúc đó nhớ nhà, nhớ đồ ăn Việt Nam kinh 
khủng, nhớ tô bún bò của bà bán hàng rong, bận áo 
dài gánh ngang nhà mỗi sáng. Lâu lâu có tiền kêu 
vào mua một tô nhỏ rồi mấy anh em xúm lại lấy 
bánh mì chấm ăn. Nhớ đám em ở nhà, thèm nghe 
tiếng nói, cãi nhau của chúng mà khi còn ở Đà Lạt 
mình chúa ghét khi chúng khóc la, mách mình nhờ 
làm Bao Công. Nhớ những chiều chạy xe vòng vòng 
ngắm gái, đúng ra là liếc chớ không dám nhìn.  

Nhớ những chiều mưa của thành phố buồn, nhớ 
tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp, tiếng gió hú thổi 
vào các lỗ thông hơi trên cửa sổ như một điệp khúc 
ru mình ngủ trưa. Nhớ những khi mái nhà bị dột, 
nước mưa rỉ giọt xuống cái thau để hứng nước nghe 
bõm bõm như tiếng kim đồng hồ lên giây. Nhớ da, 
nhớ diết, nhớ tận cùng bằng số. Vào Resto U, nhìn 
đĩa Couscous hay miếng thịt bò khô khan lại chạnh 
nhớ đến đĩa rau xà lách xoong trộn thịt bò xào của 
bà cụ. Nhai mấy miếng khoai tây chiên lạnh mềm 
xèo, đượm dầu mỡ lại nhớ đến đĩa bánh xèo, bánh 
khoái hay mấy chén bánh căng ở ngoài chợ. Nhớ ơi 
là nhớ.  

Trời mùa đông rét mướt thì thèm tô phở của tiệm 
Phở Bằng, hay Phi Thuyền. Gặp một cô gái á đông 
xinh xinh thì không khỏi chạnh lòng nghĩ đến 
những đối tượng khi xưa. Nhớ đến mấy tên bạn học 
chung khi xưa, vui đùa hồn nhiên trong thời chiến 
tranh. Tết đến thì lại nhớ đến những cái Tết xưa, 
những đòn bánh tét, bánh chưng, chả thủ, củ kiệu 
dưa hành. Rồi lên năm 2,3,4,5,6 thì bận bịu với bài 
vở, đi làm thêm kiếm tiền gửi quà về cho mẹ nên 
nỗi nhớ cũng được thu ngắn lại.  

Ra trường lang thang khắp nơi để kiếm cơm, lo học 
hỏi thêm tiếng nước sở tại, làm quen với phong tục 
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mới, bạn bè mới rồi tình yêu đến rồi đi như những 
con đò cập bến rồi lại đi theo dòng đời trôi vào dĩ 
vãng đến khi lập gia đình thì bận rộn với cuộc sống 
thường nhật nên dần dà cái nỗi nhớ Đà Lạt trong 
mình cũng biến dần.  

40 năm ở hải ngoại, hơn 2/3 cuộc đời của mình như 
tên NA, khắc khoải, khao khát tìm lại không gian 
hàng xóm đông đúc, mái nhà xưa, nếm lại những 
món ăn ngày xưa vì dù ở hải ngoại cũng có những 
món này nhưng không hiểu tại sao vấn không thoả 
mãn cái mùi vị khi còn ở Đà Lạt. Nhiều khi dạo đó 
nghèo, không tiền nên quý một miếng khi đói. 40 
năm mình chỉ mong được nếm lại tô bún bò mụ 
Quyến, tô phở Bằng hay đĩa bánh xèo Nguyễn 
Biểu..  

Rồi mình được đồng chí gái cho phép về Đà Lạt 
thăm gia đình thì mình như Từ Thức về quê, không 
còn nhận đâu ra đâu. Đà lạt đã thay đổi để bắt kịp 
định chế kinh tế thị trường, nhà cửa xây lổm chổm, 
căn thấp căn cao, màu mè tuỳ theo gu của chủ nhà 
làm đánh mất tỷ lệ xích nhân văn, thiên nhiên của 
vùng núi đồi thiên nhiên của một thời.  

Gặp lại được hai người bạn học chung khi xưa, một 
người nay chạy xe thồ còn một người thì nhờ cha 
mẹ để đất đai, nhà cửa lại nên có xe buýt du lịch, 
chở du khách. Hắn cà cưa với mình là để hắn chở 
gia đình mình đi Nha Trang nhưng mình nói mấy 
đứa em lo và đã đặt cọc tiền cho công ty khác thì 
hắn không muốn mất công nói chuyện với mình, 

điện thoại cho ai để mình tự hiểu, xin kiếu ra về mà 
hắn cũng không buồn tiễn ra cửa.  

Sau 2 tuần thăm viếng anh em họ hàng thì mình 
bỗng nhớ đến Cali, thèm cái không khí an bình, 
không nghe tiếng còi xe bóp vang vang, tiếng xe gắn 
máy hú như con thú lồng lộng trong chuồng muốn 
xổ lồng. Mình lại thèm cái không khí gia đình nhỏ 
bé, chiều đi làm về, vợ chồng nấu cơm rồi ăn chung 
với con, xem chúng làm bài tập, coi truyền hình qua 
loa hay đi bộ với nhau, thủ thỉ chia sẻ những rối 
răm của công việc rồi đi ngủ để sáng mai, khởi đầu 
lại một ngày mới. Mình thèm không khí yên tĩnh 
của mỗi sáng thức dậy, nghe chim hót trong ánh 
sáng ban mai ngoài vườn, không có tiếng động cơ 
của xe gắn máy, tiếng rao hàng in ỏi của hàng xóm 
hay công an khu vực, hàng xóm cứ tự nhiên gõ cửa, 
vô nhà không báo trước, bắt mình phải tiếp chuyện, 
tặng quà.  

Những món ăn mà mình thèm nhớ 40 năm qua thì 
bây giờ lại không dám ăn vì ruồi nhặng bay xung 
quanh, sợ bị tiêu chảy. Ngoài đường hàng quán đầy, 
người đâu mà đầy đặc, nghe nói phải nhậu mới ký 
hợp đồng. Vợ chồng mỗi tối thay mặt cơ quan, công 
ty đi giao-hợp (giao lưu và hợp tác), tăng 2 tăng 3 
không như ở bên Mỹ, sau giờ làm việc là ai nấy hối 
hả về nhà cho sớm để gặp vợ con vài tiếng trước khi 
đi ngủ. Các hợp đồng thường đều được ký tại văn 
phòng, không phải say lên rồi mới ký.  
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Những cái tầm thường như đi đường, ngưng xe để 
người bộ hành băng qua đường, không xả rác bậy 
bạ, ít khói xăng, tiếng còi bấm lia lịa dù không có ai 
trước mặt, tự động xếp hàng đứng đợi đến phiên 
mình không chen lấn xô đẫy, không chửi thề văng 
tục vv,  thì nay lại nhớ da diết. Những cái nhỏ bé, 
không quan trọng ở nước người thì lại một vấn đề 
to lớn ở quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình. Khi xưa mình cũng từng tự xem là khôn lanh, 
biết chen lấn, dành dựt, chửi bậy, ngày nay mình lại 
đâm khó chịu khi bị xô đẩy, bị lừa, bị chém không 
nương tay.  

Cái khó là nói chuyện thì lại nghe những từ hậu 75 
nên càng ngơ ngác, không biết mình đang ở VN hay 
xứ nào. Anh em trong nhà, bố mẹ cứ xổ những từ 
khá phản động, khó hiểu vì chưa bao giờ nghe hay 
học trước 75. Ngôn ngữ là phương tiện giúp con 

người thông tin, gần gũi nhau nhưng từ người này 
dùng thì người kia không hiểu. Cứ một hai họ đệm 
vào hữu nghị nhé, hữu nghị nhé. Ăn cũng hữu nghị, 
mua cũng giá hữu nghị, nhậu cũng hữu nghị, yêu 
cũng hữu nghị..., mình lại không thạo chữ hán, chỉ 
hiểu hữu là bạn còn nghị là gì, có thể là do chữ khế-
nghị, tình nghĩa. Cho nên về VN, ăn nói cũng khá 
mệt như đi du lịch một xứ nào.  

Hoá ra những cái mình ao ước tìm lại qua ký ức còn 
thật chất mình đã biến dạng, thành một người nước 
ngoài từ lâu như thầy An đã nhận xét khi nói 
chuyện với mình qua điện thoại. 40 năm cuộc đời ở 
hải ngoại đã thay đổi con người của mình từ hồi 
nào. Nơi nào là chốn quê nhà? Quê hương là chùm 
khế ngọt, nơi chôn nhau cắt rốn ai cũng có một, 
nhưng hạnh phúc là nơi nào mình tìm được sự bình 
yên trong tâm hồn.  
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DẾ MÈN TRỞ LẠI 
Hàng Quán Đà-lạt 2015 
Trong chuyến đi này, có lẽ tô phở Kết ở Đèo Chuối 
để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Sau 18 tiếng 
bay thêm 5 tiếng lắc lư trên xe van, được ăn tô phở 
tái vào 4 giờ sáng thì ngon tuyệt. Hình như chủ 
quán là Bắc kỳ 75.  

Khi đến nhà nghe ông cụ than là dạo này yếu lắm, 
đi không nổi thì mình rủ đi ăn phở Cường ở đường 
Thi Sách thì thấy ông cụ đi băng băng như bộ đội 
vượt Trường Sơn. Sáng hôm sau đi ăn bún bò Huế 
do con dâu của thầy TMĐ nấu. Cái hay là họ không 
bán cả ngày, chỉ làm nồi phở hay bún, bán hết là 
dẹp tiệm nghỉ. Hình như họ bán chỉ đủ sống chớ 
không buôn bán như các tiệm ăn ở Bolsa. Như phở 
Cường thì có hai vợ chồng đứng bán hay cô dâu của 
thầy Đức, một thân một mình, vừa bán vừa chạy 
bàn. Mình có mời thầy đến dự hội ngộ với học trò 
Văn Học cũ nhưng không thấy xuất hiện.  

Hôm sau cô em ở gần trường Bùi Thị Xuân, mua xôi 
bắp của quán Nga, đem qua cho anh chị ăn. Chỉ 
tiếc là đồng chí gái không có ở đây vì mụ vợ thích 
ăn bắp dẻo mà chợ Đại Hàn bán $1 mỗi trái. Món 
xôi này họ nấu với bắp dẻo chớ không dùng bắp Mỹ 
như ở khu Bolsa. Ăn bùi bùi nên mấy hôm nay 
mình cứ ăn xôi bắp, tranh thủ ăn ngày ăn đêm. Chỉ 
tiếc là ngày nay họ dùng giấy nylon để đựng xôi và 

mấy giấy văn phòng gói lại thay vì lá chuối như xưa. 
Nói đến xôi thì hôm lễ kim cương của ông bà cụ, 
nhà thầu họ đến nhà, dựng rạp che nắng mưa, nấu 
đồ ăn, dọn cho thực khách như kiểu catering bên 
Mỹ thì được ăn lần đầu tiên món xôi hạt sen, với 
thịt chà bông và hành phi. Nhức nhối không thể tả.  

Hôm trước mình có kể những gánh hàng rong ngày 
xưa. Có hôm thấy ở ngã ba Cẩm Đô và Hai Bà 
Trưng một ông chạy xe Honda, chở cái thùng phía 
sau, mở cái loa kêu bán cái gì không nghe rõ sau đó 
là nhạc Techno, chỉ có dân địa phương thì mới biết 
ông ta rao gì. Nghe NĐH kể là ông ban đậu phụng 
rang khi xua, bận bộ đồ trắng, ở sau lưng nhà hắn 
thì ngay nay người con tiếp nối sự nghiệp của gia 
đình nhưng chất lượng không bằng khi xưa. Hôm 
qua, ngồi trong nhà đang trò chuyện với bà cụ thì 
nghe ai la hét ngoài đường thì bà cụ bảo họ đi rao 
bán bánh mì. Họ dùng loa để chào hàng thay vì phải 
gân cổ rao như ngày xưa. Hôm nào nghe lại, mình 
sẽ chạy ra xem có phải hậu duệ của ông bán bánh 
mì của lò ở Phan Đình Phùng gần khách sạn 
Mimosa. Mình có thấy một bà bán đậu hủ nóng, 
vẫn gánh cái chum như xưa và một bên của quang 
gióng thì có cái tủ gỗ được sơn màu xanh da trời, 
đựng chén, thùng nước để rửa chén. Mình vẫn thấy 
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bà ta gánh trên đôi vai gầy sức sống của một gia 
đình, của sức chịu đựng của một phụ nữ Việt Nam, 
hình bóng của người mẹ anh hùng.  

Hôm đi uống cà phê với nhóm Văn Học, họ rủ đi ăn 
bánh căn ở Xuân An, hôm sau mấy người em rủ đi 
ăn ở quán Lệ. Khách ra vào như đi chợ, mấy người 
em kể là từ cái quán cốc mà nay họ xây lên nhà hai 
tầng. Giá 5 cặp có thịt băm là 20 ngàn đồng, trứng 
chim cút hay hột vịt thì 16 ngàn đồng còn bánh 
không thì 14 ngàn. Mình tính ra thì họ lời độ $70 
mỗi ngày hay độ $2 ngàn mỗi tháng. Hai đứa con 
của cặp vợ chồng này ra phụ bố mẹ đâu 7 tuổi và 10 
tuổi làm mình nhớ đến những ngày ra phụ dọn hàng 
cho bà cụ.  

Có người hỏi tại sao bánh căn là viết “căn” hay 
“căng”.Theo mình biết là món này phát xuất từ 
Phan Rang, quê hương của người Chăm, có tháp 
Chàm Có lẽ vì vậy người dân gọi là bánh Chăm, 
bánh của người Chăm rồi từ từ biến đổi thành bánh 
“căn” thì đúng hơn. Xem cái lò của họ là hình tròn 
bằng đất, mình có thấy ở Nam Dương khi sang đó 
ăn cưới tên bạn luật sư, lấy con của bộ trưởng xứ 
này. Hình thù này chỉ thấy ở các nước đông nam á 
theo đạo hồi. Viết Căn đúng hơn là Căng. Ai biết 
thêm chi tiết về món này xin cho biết. Thật ra ăn 
bánh này hai lần là ớn rồi, cho nên “cô bé trời bắt 
chảnh” đừng lo ngại. Đủ đô của 41 năm.  

Sáng nay đi tập dưỡng sinh về thì bà cụ ghé lại một 
cái quán bên đường để mua mì quảng mang về. Gặp 
một cặp tưởng vợ chồng trẻ đứng nấu bán.  

Họ vẫn dùng lò than như ngày xưa thay vì bếp ga. 
Hỏi ra thì cặp này chưa cưới nhau, anh chàng kể là 
học đại học hai môn ra trường không có việc làm 
nên mướn mặt bằng, bán mì quảng và bún cá. Cô 
nàng thì nói giọng Hà Tĩnh, vô Đà Lạt sinh sống 
trong khi mình thấy anh ban trai rửa rau rồi đổ trên 
đường, nói lên cai nét đặc thù văn hoá của người 
mình. Hôm trước đến hồ Tuyền Lâm, ngồi nơi cai 
chòi thì thấy chòi bên cạnh, quăng cái tả dơ xuống 
hồ sau khi thay tả cho thằng con.  

Nhớ dạo mới về lần đầu, bà cụ kêu cô em chạy đi 
mua đồ ăn cho mình, dặn mua hai suất vì dạo đó 
mình ăn như Mỹ nay thì bớt lại. Nếu tính ra thì đồ 
ăn Việt Nam đắt hơn ở Cali vì một tô phở ở Mỹ 
bằng 3 tô ở Việt Nam.  

Nếu ăn ở tiệm cao cấp thì tốn độ $2, $3 mỗi tô 
trong khi ăn phở ở Cali khuyến mãi 50% thì chỉ trả 
độ $4.50 mỗi tô. Vừa làm xong tô mỳ quảng thật ra 
hai tô tiêu chuẩn VN vì bà cụ mua gấp đôi, lại thấy 
bà cụ xách vào bánh hỏi thịt nướng và bún thịt 
nướng, lại bắt ăn thế là mình chơi luôn một suất 
bánh hỏi thịt nướng, mùi vị rất thơm, nghe nói 
nướng bằng lò than. Bà cụ vui khi thấy mình ăn nên 
cố ăn cho mẹ vui vì sau này có muốn tìm lại những 
giây phút bên mẹ cũng không được.  
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Ở nhà thì mấy người em rể thay phiên nhau nấu 
nhiều món độc đáo như củ radis hầm với sườn non. 
Thấy bà cụ cứ lo mua đồ cho mình ăn lại nhớ đến 
41 năm về trước, trước khi đi Tây thì bà cụ cho ăn 
đủ thứ. Bà cụ nấu chè kê với bánh tráng nướng mà 
mình thích nhất. Sau này sang Ý thì khám phá ra 
loại Polenta của họ hay couscous của các xứ Bắc 
Phi, tương tự như kê của Việt Nam. Hôm qua ăn 
rau có trái khế và chuối chát mà chưa được ăn lại từ 
khi rời bỏ Đà lạt. Ở Cali có bán khế mà thấy èo ọt 
thêm $2, $3 mỗi trái.  

Có món gì khác em sẽ báo cáo với các bác, các dì 
Yersin cùng các bạn Văn Học. Hôm nay em sẽ đi 
tìm lại và chụp hình căn nhà xưa của SSSĐ, NĐT 
bảo là trước nhà có quán bún bò. Nhà tên này ở 
cạnh hồ Than Thở nên khi xưa, hắn đi ngang đây 
hàng ngày để xem có bóng hình của Ma Xơ nên 
nhớ. Mình có chạy ngang nhà hai chị em Phi Liên 
Sô và Tomorrow Sound thì có nhận ra vì có được 
mời vào nhà một lần.  

À quên cái xóm Bà Thái mà 2 B hay nhắc nay 
không còn nữa. Chán mớ đời!  

Tháng 7, 2015 
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Chương Ba: Quê Hương Mới 

TÍNH TOÁN 

Xây, Sửa Nhà 
Năm ngoái, một anh bạn có thời học sinh THĐ, 
mời ăn nhà mới tân trang và lên lầu. Anh ta ngồi ăn 
mà cứ lắc đầu, kêu có phước đức Ôn Mệ để lại anh 
ơi. Nhà thầu ước tính $350 ngàn nhưng cuối cùng 
tốn tổng cộng $450 ngàn và trễ 6 tháng. Anh chàng 
rên, lạy thợ như cúng sao giải hạn.  

Hồi anh ta có hỏi mình nhưng mình không nhận vì 
quen, thêm mình nghĩ anh ta không nên lên lầu vì 
giá nhà cuối cùng sẽ quá cao so với khu nhà của anh 
ta. Mình đề nghị, dùng $250 ngàn, đặt cọc mua một 
cái nhà nơi sang hơn, rồi bỏ $100 ngàn ra sửa tạm 
tạm lại ở cho vui nhưng vợ chồng anh ta thích ở 
khu đó. Cách đây 23 năm, có cô bạn nhờ mình vẽ 
và xây căn nhà ở khu không sang lắm. Mình can 
nhưng cô nàng không nghe nên mình đành phải xây 
cho cô nàng. 20 năm sau cô nàng bán căn nhà, coi 
như lỗ.  

Chuyện nhà thầu xây nhà, bỏ dỡ khiến chủ nhà 
khóc, van lạy thợ, nhà thầu để họ làm cho xong. 
Mình nhớ, có lần ông anh vợ hỏi mình ước lượng 
dùm cho ông ta, sửa chữa lại cái phòng mạch ở trên 
Los Angeles. Mình nói khoảng $15 ngàn để anh ta 

thương lượng với thầu khoán. Một hôm anh ta kêu 
là tìm ai nhận thầu $10 ngàn rồi thay vì 1 tuần, tên 
thầu khoán kéo dài 3 tháng, tốn đâu $35 ngàn thêm 
thợ của tên này ghé lại làm dữ ở văn phòng vì nhà 
thầu không trả tiền thợ nên phải chi thêm đâu $5 
ngàn. Sau này ông ta mua một căn nhà với bà vợ 
mới hỏi mình ước tính bao nhiêu để sửa chữa, mình 
tính đâu $35 ngàn rồi ông ta kêu nhà thầu nào, vớt 
ông ta $125 ngàn.  

Người xưa có câu “làm ruộng thì ra, làm nhà thì 
tốn” nên thông thường, nhà thầu họ lấy giá tình 
nghĩa vì họ biết là sẽ dụ chủ nhà làm thêm thì lúc 
đó sẽ chém không nương tay. Ai ham rẻ nhảy vào là 
chết không có đất chôn.  

Mình vào nghề thầu vì bất đắc dĩ. Dạo mới lấy vợ, 
đi làm nghề kiến trúc sư thì một hôm, vợ chồng em 
của bà chị dâu đến nhà nhờ mình xem thợ để làm 
cho xong căn nhà nới thêm hai phòng và một phòng 
tắm. Cặp vợ chồng mướn một nhà thầu, lấy tiền rồi 
làm sơ sơ rồi ôm tiền chạy về Việt Nam. Cứ trưa và 
chiều là mình chạy ra công trường để xem thợ, do 
họ mướn làm công nhật, đâu 3 tuần sau thì xong.  
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Một ông anh vợ, đi đoàn tụ, học để thi lấy bằng 
thầu khoán vì nghe nói hồi ở Việt Nam, có làm 
nghề này. Ông ta nhờ mình chỉ, giải thích bài vở 
nên luôn tiện mình ghi tên đi thi luôn. Ai ngờ mình 
đậu còn ông ta thì rớt, rồi thiên hạ kêu mình vẽ nhà 
rồi xây cho họ. Cứ trưa thì chạy ra xem thợ làm rồi 
từ từ bỏ luôn nghề kiến trúc sư.  

Mỗi lần đi gặp khách hàng lần đầu, mình đều hỏi 
hai vợ chồng là trước khi lấy nhau, họ có đả thông 
tư tưởng hay là mới quen nhau rồi hôm sau ra toà 
làm hôn thú. Mọi người đều kể chuyện tình đẹp đẽ 
ôi thủa ban đầu, bây giờ thì khác. Sau đó mình mới 
nói là họ không biết mình là ai, ai giới thiệu nhưng 
mới gặp cho nên họ cần thời gian để tìm hiểu về 
mình cũng như mình cần tìm hiểu họ để xem có thể 
làm việc với nhau. Xây cất nhà cửa như một cuộc 
hôn nhân, khi đã ký giấy tờ là phải đi tới cùng vì ly 
dị tốn kém.  

Họ gọi mình thêm vài nhà thầu khác để xem giá cả. 
Tên nhà thầu nào lanh lẹ thì sẽ lấy rẻ, muốn một 
kts như mình vẽ. Nhiều khi thành phố bắt phải sửa 
đổi phần nào, cập nhật hoá cho đúng luật lệ ngày 
nay thì nhà thầu sẽ bảo, không có trong giao kèo 
nên họ tính thêm và chém thẳng tay vì đã leo lên 
lưng cọp.  

Mình đề nghị là chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1: 
vẽ đồ án, những ý tưởng của họ muốn về căn nhà 
để đả thông tư tưởng, tìm hiểu nhau, để mình có đủ 
thời gian hiểu họ muốn cái gì rõ ràng. Giai đoạn 2: 

sau khi được thành phố chấp thuận đồ án thì mình 
sẽ cho họ một cái giá để xây, và trừ bớt tiền công 
vẽ. Chủ nhà có thể dùng bản vẽ của mình, kêu các 
nhà thầu khác cho giá và họ có thể so sánh giá cả vì 
lúc đó, có bản vẽ nên không ai có thể bựa được. Họ 
có thể mướn nhà thầu khác để xây cất theo bản vẽ 
căn nhà của họ. Mình cũng dùng thời gian vẽ này 
để thanh lọc khách hàng vì trong giai đoạn vẽ đồ án 
mà thấy họ thay đổi ý nhiều thì khi xây cất họ cũng 
hay thay đổi mà lúc đó thì tốn tiền. Cho nên sau khi 
vẽ nếu mình không thích đồ án hay khách hàng 
thay đổi ý kiến hoài thì mình bảo họ, mình bận nên 
không xây cho họ được, nếu họ muốn thì phải đợi 6 
tháng một cách từ chối khéo.  

Có lần một bà khách gọi mình sau 6 tháng nên hơi 
ngạc nhiên nhưng lúc đó mình bận nên nói gọi lại 6 
tháng sau thì không ngờ bà ta gọi mình lại nên phải 
xây cho bà ta. Có lần một khách hàng nghe mình 
nói bận nên ông ta kêu người khác thì tình cờ gần 2 
năm sau mình gặp ông ta trong câu lạc bộ thể thao 
thì ông ta rên, bảo là biết vậy ông ta đợi mình vì tên 
thầu khoán mà ông ta mướn đến giờ mà vẫn chưa 
xây xong. Mình chỉ cám ơn và chúc mọi thứ tốt 
lành.  

Khi gặp khách hàng thì đa số họ hay hỏi mình, xây 
bao nhiêu tiền cho một sq.ft. Mình hỏi họ nếu xây 
hai căn phòng, 1 là 11ft x 11 ft và 1 là 12 ft x 12ft 
thì theo họ xây cái nào rẻ hơn. Đa số trả lời 11 ft x 
11ft vì diện tích nhỏ hơn lâu lâu thì có người nói Có 
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lẽ 12 ft x 12 ft nhưng không biết lý do. Mình trả lời 
là gỗ ở Hoa Kỳ được cắt theo chiều dài 8 ft, 10 ft, 12 
ft, 14 ft. Cho nên nếu xây một căn phòng 11 ft x 11 
ft thì mình phải mua gỗ dài 12 ft rồi mướn thợ cắt 
bớt đi rồi phải đem quăng gỗ vụn nên nhân công 
đắt hơn nên không thể nào tính giá tiền xây theo 
chiều dài hay chu vi mà phải tính kiểu vẽ, xây có 
khó khăn, tốn nhân công.  

Những thầu khoán mà lấy tiền theo diện tích 
thường là dân lơ tơ mơ, cứ lấy đại rẻ trước vì họ biết 
“làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn” mà nếu không 
móc thêm được tìm gia chủ thì họ trốn, bỏ dở công 
trình. Gia chủ chỉ có biết năn nỉ, lạy lục thợ thôi. 
Có người bỏ công thưa kiện thì đa số nhà thầu lơ tơ 
mơ không có tài sản thì có kiện cũng chả được gì 
thêm tốn tiền luật sư. Cho nên kiếm nhà thầu thì 
phải kiếm dân lâu năm thì họ đàng hoàng tuy lấy 
đắt.  

Trong kỹ nghệ xây cất thì tiền bảo hiểm tai nạn 
nghề nghiệp rất đắt. Nếu mình trả lương người thợ 
mộc $25 mỗi giờ thì phải trả cho công ty bảo hiểm 
$10 coi như $35 mỗi giờ chưa kể chi phí linh tinh 
còn thợ lợp mái nhà thì $15 coi như $40  mỗi giờ. 
Khi xin phép xây cất thì thành phố bắt nhà thầu 
phải nộp giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn vì sợ bị 
thưa kiện. Do đó, một số nhà thầu kêu chủ nhà xin 
giấy phép thì lở có tai nạn là chủ nhà lãnh nợ.  

Dân Mỹ họ quen từ nhỏ nên khi đi thầu, họ đều hỏi 
bảo hiểm tai nạn, người Việt mình thì ham rẻ nên 

hay mướn thợ không có mấy cái này. Nghe kể có 
lần, ai mướn thợ ống nước, đang hàn ống đồng thì 
cháy nhà. Thợ không có bảo hiểm gia sản nên bù 
trớt mà hình như hãng bảo hiểm nhà cửa cũng đổ 
lỗi là không xin phép nên bù trớt.  

Mình biết nhiều người Việt, mua nhà làm lậu, sửa 
chữa không xin phép. Lý do là họ sợ lôi thôi với 
chính quyền hay mướn nhà thầu không có bằng 
hành nghề. Đa số có bằng nhờ trả tiền thuê người 
thi dùm, tiếng Anh tiếng u không rành nên họ cứ 
lấy rẻ và khuyên chủ nhà không nên xin phép. Ở 
Cali, nếu làm gì, sửa chửa mà giá trị trên $600 thì 
bắt buộc phải xin phép. Nhà thầu mà khôn thì xin 
phép để lỡ có chuyện gì sau nay thì đổ lỗi cho thanh 
tra thành phố vì làm theo luật của thành phố.  

Mình biết một cặp chồng quen từ ĐàLạt, sang đây 
làm nghề xây dựng khá thành công, tậu được mấy 
căn nhà cho thuê nhưng dạo đó chưa có màn thi 
dùm. Một hôm chủ nhà kiện tụng ra toà, vì không 
có bằng hành nghề nên bay hết mấy căn nhà. Nay 
chỉ đi làm thợ thay cửa sổ và cũng có con biết tiếng 
Anh thi đậu bằng hành nghề.  

Nói chung xây, sửa nhà cửa ở Mỹ rất dễ vì làm bằng 
gỗ, cái khó là xin phép và hành chánh. Có những 
cái phức tạp mà nếu không cẩn thận, lúc vận xui 
đến thì ôm đầu máu. Có lần mình mua căn nhà 
cháy rẻ, chạy vô thành phố vẽ sơ sơ hai căn hộ thì 
họ đồng ý nhưng khi mua rồi thì khám phá ra là 
thành phố có ý định nới rộng con đường nên chỉ 
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xây được một căn. Mình mất 7 tháng trời để xin 
phép trong khi chỉ mất có 6 tuần lễ để xây 4 phòng 
ngủ, 3 phòng tắm và ga ra 2 xe.  

Điều tiên quyết khi chọn một nhà thầu ở Cali là lên 
mạng của tiểu bang Cali để xem xét cái bằng nhà 
thầu có hiệu lực hay không và ai là chủ vì có nhiều 
người sử dụng bằng của người khác. Xem nhà thầu 
có bảo hiểm hay không sau đó thì hỏi cho đi xem 
công trình của họ để hỏi khách hàng có vừa ý hay 
không.  

Kiếm một nhà thầu như mình là không tự làm các 
công việc trên công trường. Lý do là mình không 
phải làm nên có thể kiếm thợ dễ dàng. Nếu nhóm 
thợ này bận thì mình gọi đám khác nên công việc 
không bị đình trễ. Ngược lại nhà thầu vừa làm chủ 
vừa làm thợ thì họ sợ mất việc nên cứ ký đại hợp 
đồng rồi lâu lâu chạy làm vài tiếng cho chủ nhà bớt 
sót ruột hay vớt thêm chút tiền, cho nên công trình 
sẽ bị trễ nải.  

Điều quan trọng là trả tiền. Đặt cọc là 10%, tối đa, 
nhà thầu chỉ được lấy là $1 ngàn dù công trình trị 
giá một triệu đồng. Đừng bao giờ đưa nhiều, cứ đưa 
từ từ, làm đến đâu đưa đến đó. Điều quan trọng là 
đừng để bị Mechanic Lien. Khi nhà thầu thi công 

công trình, nếu chủ nhà không trả tiền thì họ có thể 
dùng Mechanic lien để bắt chủ nhà trả nếu không 
thì họ nhờ toà cho phép bán đấu giá để lấy tiền chủ 
nhà thiếu họ.  

Các subcontractor (nhà thầu được nhà thầu chính 
khoán lại) cần phải gửi một lá thư bảo đảm cho chủ 
nhà để thông báo sẽ thi công nếu không thì họ 
không có quyền sử dùng Mechanic lien. Mình lúc 
nào cũng dành trả tiền các công ty bán vật vật liệu 
cho thầu khoán và chỉ trả tiền còn lại cho nhà thầu 
để tránh nạn bị Mechanic Lien và bắt các nàh thầu 
ký tên tờ giấy gọi Lien Waiver khi nhận các ngân 
phiếu cuối cùng để khỏi sợ bị thưa kiện sau này.  

Nói chung tiền nào của nấy, trả cao thì được chất 
lượng cao và đỡ nhức đầu. Kinh nghiệm của mình 
là mướn tụi subcontractor giỏi, có bằng cấp, có bảo 
hiểm, mình trả tiền chúng đàng hoàng nên khi cần 
là chúng bỏ mấy việc khác để làm cho mình nhanh 
chóng. Mình lúc nào cũng nói với chủ nhà là cần dự 
trù thêm 10% tiền hợp đồng vì lúc thi công nhiều 
khi cần làm thêm những việc không lường trước 
được nên khách hàng cứ giới thiệu mệt thở. Mình ít 
khi làm cho khách hàng Việt vì họ hay nhờ làm 
thêm không thêm tiền. 
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TÍNH TOÁN 
Tiền Không Khí 
Nhớ hồi còn ở Đàlạt, mỗi khi có tiền, phụ bà cụ 
giao hàng cho khách, không xài, mình đem gửi quỹ 
tiết kiệm của ngân hàng Đông Phương ở khu Hoà 
Bình, cạnh nhà hàng Chic Shanghai. Sang Tây cũng 
bỏ tiền trong Caisse D' épargne. Dạo ấy thấy tiền lời 
mỗi tháng là vui nên bỏ đánh bi da, ăn đậu đỏ bánh 
lọt, để dành tiền ở ngân hàng. Khi đi Tây, mình có 
đâu 40 ngàn đồng, rút ra đưa bà cụ. Trong đầu chỉ 
nghĩ ngân hàng lấy tiền trong quỹ tiết kiệm của 
khách hàng rồi cho vay lại ăn lời trên huê hồng. Ai 
ngờ đến khi sang Mỹ, ăn phải bùa mê thuốc lú của 
ai nên cái tính ngu lâu của mình từ Việt Nam đến 
giờ mới giác ngộ cách làm tiền của tư bản.  

Thí dụ: chính phủ Obama cần tiền tháng này để trả 
tiền công chức hay lệ phí đánh golf của ông ta. Ông 
Obama sai bộ trưởng kinh tế kêu FED in tiền $10 tỷ 
đô la trong khi ông ta ra lệnh in $10 tỷ đô la tương 
đương công khố phiếu rồi giao cho FED giữ để lấy 
tiền mặt trả lương. Công khố phiếu được xem là 
tấm giấy nợ mà chính phủ sẽ trả sau 5, 7, 10, 15, 20 
vv,  năm. Trên thực tế, chỉ có 3% mỹ kim được in 
ấn lưu hành còn 97% số tiền còn lại thì họ chỉ làm 
tiền bằng điện tử nên chả cần in ấn gì cả. Tới thời 
hạn trả tiền cho mấy người tin vào chính phủ, mua 
công trái phiếu thì chính phủ lại tiếp tục in tiền tươi 

để trả nợ. Một cách ăn cướp trắng trợn của dân như 
Hồ Quý Ly khi xưa, in tiền giấy để đổi lấy bạc, vàng 
của dân chúng, khi lên ngôi mà các sử gia hay khen 
cha con ông này là những người canh tân, đột phá 
tư duy cách ăn cướp. Gần đây, sau 75, Hà Nội cũng 
dùng chiêu thức này, đổi tiền dân miền nam hai lần.  

Mình nhớ sang Mỹ năm 1987, mua một lon coca 
cola tốn $0.25, gần 30 năm sau phải trả $1.25. Tính 
ra lạm phát trong vòng 28 năm qua là 5.76% cho 
mỗi năm. Nếu một người mua trái phiếu $1 ngàn, sẽ 
được trả $2 ngàn, gấp đôi sau 30 năm. Nếu xét lạm 
phát 5.76% thì $1 ngàn (năm 1) sẽ trị giá tương 
đương 30 năm sau là $5,609.14 nhưng chính phủ 
chỉ trả có $2 ngàn coi như 2.5 lần ít hơn. “Con ơi 
nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là 
quan”. 

Hai tuần trước khi lên xe bông về nhà vợ, mình và 
vợ chung tiền đặt cọc, mua một căn nhà nho nhỏ 
để xây tổ ấm, giá $180 ngàn, ở được vài tháng thì 
cho thuê, ngày nay giá trị căn nhà đó là $450 ngàn. 
Năm 1992, xăng giá có $1 mỗi gallon nay là $3.25. 
Tính ra là 5.14% lạm phát cho mỗi năm. Trên 
nguyên tắc với lạm phát 5.14%, căn nhà đầu tiên 
mình mua, ngày nay phải có giá trị là $585 ngàn. 
Với giá $450 ngàn thì năm 1992, căn nhà mình chỉ 
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có giá trị độ $138,461. Như vậy là mình lỗ sau 23 
năm ôm cái nhà vì purchasing power xuống 23% 
cho nên người ta nghĩ lời vì giá nhà lên gấp 2, 3 lần 
nhưng thật ra là không. Đó là chưa kể nếu bán căn 
nhà thì phải đóng thuế nếu cho thuê vì không được 
hưởng miễn thuế $250 ngàn mỗi người theo Section 
121. Chính phủ làm mất giá trị đồng tiền của dân 
rồi lại bắt dân đóng thuế theo lạm phát.  

$450 ngàn - $180 ngàn = $270 ngàn (lời). Đóng 
thuế liên bang 18% và tiểu bang 10%: tổng cộng 
28% hay $75,600 còn lại $194.5 ngàn. May cho 
người mua nhà ở Mỹ là chỉ đặt cọc có 20% giá nhà 
còn lại là mượn nhà bank. 20% của $180 ngàn là 
$36 ngàn. Tính ra là bỏ $36 ngàn để lời $194.5 
ngàn. Cho nên khi mình thấy ở VN, thiên hạ mua 
nhà, chồng tiền mặt rồi kêu là lời dù lạ. Phát trung 
bình từ 40 năm qua là 24.6% thì chỉ biết lắc đầu, 
chịu khó nghe người ta kêu mình ngu lâu. Nếu 
không qua Mỹ thì có lẽ mình vẫn suy nghĩ như thời 
vác gạo, giao hàng cho khách hàng bà cụ.  

Sau khi nhận tiền của FED, Chính phủ sẽ bỏ số tiền 
$10 triệu triệu trong ngân hàng và ngân hàng sẽ 
dùng số tiền cho mượn, để sinh lời, giúp kinh tế 
phát triển. Trên nguyên tắc họ chỉ có thể cho mượn 
90% số tiền mà họ có trong ngân hàng. Thí dụ: họ 
có $10 triệu triệu thì họ có thể cho vay 90% số tiền 
hay là $9 triệu triệu. Nếu có khách hàng đến mượn 
số tiền $9 tỷ này thì nhà bank có thể cho mượn 
thêm 90% của 9 tỷ hay 8.1 tỷ và cứ tiếp tục như vậy 

đến vô tận vì nếu người mượn tiền trả cho người 
khác thì tiền vẫn nằm trong nhà bank. Người ta 
tính trung bình, cứ $10 tỷ đô thì Ngân hàng có thể 
làm ra thêm tiền độ $90 tỷ mà người Mỹ hay gọi 
“make money from the thin air”.Đúng ra là số nợ, 
tiền là số nợ của người dân tiêu dùng mượn.  

Năm 2008, khủng hoảng kinh tế xẩy ra là vì số nợ 
chồng chất như kể trên mà ngay chính ngân hàng 
cũng không biết tiền chạy đi đâu vì các giấy tờ nợ 
được cấn cái qua thị trường chứng khoán mà người 
ta gọi là MERS. Ngân hàng không thể xiết nhà vì số 
tiền cho mượn, thí dụ $100 ngàn cấn vào cái nhà X 
nhưng 10% số tiền, mua, cấn trong trái phiếu của 
công ty A, 5% của công ty B vv. Cho nên nhiều 
người không trả tiền nhà, cứ ở phây phây 3,4 năm. 
Chính phủ phải bơm tiền vào để cho giá nhà lên lại, 
cho lãi xuất rất thấp để khuyến khích chủ nhà tái 
tài trợ để xoá hết những di tích lộn xộn khiến các 
ngân hàng ngày nay càng giàu to. Từ ngày ông 
Obama lên, chính phủ Hoa Kỳ in thêm trên $180 
ngàn tỷ. Thí dụ: trường hợp, chính phủ in 10 tỷ và 
ngân hàng cho mượn đến 90 tỷ rồi nay bơm thêm 
90 tỷ để xoá nợ cũ, coi như 180 tỷ khơi khơi. Năm 
2008 ăn tô phở có $6.50 nay tốn $8.50. Lạm phát 
nhưng tiền lời lại không theo tỷ lệ của lạm phát.  

Cho nên khi người dân có tiền, ngân hàng dụ họ bỏ 
vào quỹ tiết kiệm. Ngày nay gần 1% mỗi năm trong 
khi đó lạm phát khoảng 3% mỗi năm. Thí dụ: một 
người có $1 ngàn, bỏ vào quỹ tiết kiệm như mình 
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khi xưa từ Đà Lạt qua Tây đến Mỹ. Bỏ vào $1 ngàn 
đầu năm, đến cuối năm được $1,010, lời $10 nhưng 
phải đóng thuế liên bang 18% coi như $1.80, tiểu 
bang Cali thêm 10% là $1 chỉ còn lại $7.20. Cộng 
thêm lạm phát độ 3% thì trừ thêm $30 (3% x 
$1,000). Đầu năm bỏ $1 ngàn, cuối năm - $30 (lạm 
phát) = $970 + $7.20 (tiền lời), coi như $977.20.  

Lý do lạm phát nên người Mỹ về hưu, hay tìm một 
quốc gia nào có đời sống tương đối rẻ, để dọn về nơi 
ấy ở trong tuổi già vì với lương hưu tại Hoa Kỳ, họ 
sẽ sống chật vật. Có cặp vợ chồng hàng xóm mình, 
ở cái nhà to đùng, nhà thì trả hết rồi. Đi chơi là hai 
vợ chồng chạy xe van, bỏ cái nệm phía sau rồi tấp 
vào bên lề ngủ trong xe hay vào camping tắm rửa. 
May là họ lãnh lương hưu công chức, giáo viên và 
cảnh sát chớ dân đi làm hãng nhiều khi chả còn 
đồng bạc nào như Enron.  

Dân in tiền hay chế ra tiền thì bị chính phủ bắt còn 
chính phủ cướp trắng trợn của dân thì ít ai để ý. 
Gần đây có người chế ra loại tiền ảo trên mạng và 
các chính phủ đang tìm cách đánh sập. Giá trị của 
Bitcoin lên đến trên $245.  

Đọc báo thì có vài nhóm viết bài hù thiên hạ là 
ngày tận thế sắp đến, nói thiên hạ hết dùng đô la để 
bán công khố phiếu hay vàng, bạc. Dẫn chứng là 
Hoa Kỳ nợ Trung Cộng quá nhiều, một ngày nào đó 
sẽ vỡ nợ. Thoạt nghe đến thì thấy có lý nhưng nếu 
tìm hiểu thêm thì tất cả lại dính chùm với nhau. 
Hoàn cảnh ví như ở VN, cha đi nhậu về già đau 

ốm, vợ con phải cong lưng ra trả nợ thuốc thang 
nên đời con không khá thì đời cháu cũng mù tịt.  

Dạo về thăm Việt Nam, ngồi chém gió với người 
quen thì họ thắc mắc là nhà thầu Trung Cộng làm 
ẩu tả, mau hư nhưng tại sao Việt Nam lại mướn họ, 
thay vì mướn Mỹ hay Tây làm. Vấn đề chính là Việt 
Nam có khả năng tài chính, để mướn các công ty 
Mỹ, Tây để làm những công trình? Vì những công 
ty này lấy rất đắt, nhất là các công ty Mỹ không 
được tham nhũng, mua chuộc, đút lót các nhà lãnh 
đạo của nước sở tại. Có anh bạn kể: VN cử người 
sang Mỹ thương lượng với hãng anh ta để mua phần 
mềm. Anh ta nói là họ có tư vấn nên biết rõ muốn 
mua loại nào, họ đồng ý giá cả 1 triệu đô nhưng họ 
nói là đề biên lai là 2 triệu, gửi cho một công ty ở 
Tân Gia Ba nên hãng anh ta không thể bán theo 
kiểu này, họ đến công ty khác gốc Tàu để mua.  

Hoa Kỳ và các nước Tây Phương thao túng Ngân 
Hàng Thế Giới và IMF. Các nước muốn phát triển 
thì phải mượn tiền của hai cơ quan này nhưng phải 
dùng các công ty nhà thầu của Mỹ hay Âu châu. 
Như trường hợp nước Hy Lạp phải mượn tiền Cộng 
Đồng Âu Châu qua Bank of America, rồi nay trả 
không nổi, phải năn nỉ xoá bớt nợ. Trung Cộng sản 
xuất hàng bán cho các nước Tây Phương và Mỹ thì 
không dám mang tiền về vì sợ lạm phát tại quốc gia 
của họ nên mua công trái phiếu của Mỹ và Âu 
Châu. Khổ cái là các xứ này cứ in tiền ra trả cho họ 
nên bây giờ họ khôn ra, tìm kiếm các nước nghèo 
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như Phi Châu, Nam Mỹ, Việt Nam vv cho mượn 
vốn để phát triển kiếm lời hay được trả bằng dầu 
hoả, nguyên liệu.  

Trung Cộng cho Venezuela mượn tiền để nước này 
bán dầu hoả rẻ cho họ vì bị Mỹ cô lập hoá. Nay trả 
nợ không nổi thì điều đình lại 70 tỷ mỹ kim. 
Việtnam cũng trong tình trạng đó. Muốn phát triển 
thì cần mượn tiền thì có những sát thủ kinh tế của 
Tàu Cộng chỉ cách xây nhà máy, mở sân golf, xây 
cao ốc bú xua la mua, rồi Tàu Cộng cho vay. Các 
cán bộ tham tiền vì mỗi lần ký giấy tờ là được lại 
quả thế là nhà thầu của Trung Cộng phải thắng 
thầu cho nên tiền của họ vẫn nằm trong tay của họ 
vì nếu dùng số tiền đó thì chuyên viên Việt vẫn có 
thể thực hiện được lại rẻ hơn. Họ trúng thầu xây 
ống cống ở Saigon, đào lên rồi bỏ đó, làm tắt nghẽn 
đường xá, kéo dài thời gian rồi kêu hết quỹ, nhà 
nước lại phải đi vay thêm của Trung Cộng, các cán 
bộ lại được thêm tiền rồi dân chúng cong lưng ra trả 
nợ. Tàu Cộng dụ mở đường xe hoả cao tốc, mà ngay 
ở xứ họ ít ai đi vì quá đắt, lại bị tai nạn liên miên 
hay làm phi trường Long Thành mà mình thấy họa 
đồ là phân nửa của phi trường Bắc Kinh thiết kế bởi 
công ty kiến trúc Norman Foster mà mình có thời 
làm việc khi ở London.  

Về Đà Lạt thấy mấy cái cáp treo ở thác Datanla kéo 
dài vào hồ Tuyền Lâm là biết các sát thủ kinh tế 
mớm mồi cho vì ít ai đi thì lỗ là cái chắc, hay Bà Nà 
ở Đà Nẵng. Cách đây 25 năm, hãng kiến trúc SOM 

ở Chicago có phỏng vấn mình để làm việc cho họ, 
thiết kế dự án Thủ Thiêm nhưng lúc đó đang tính 
về Cali lấy vợ nên không nhận nhất là khi đến 
Chicago thì trời lạnh và gió. Nay nghe nói Thủ 
Thiêm đang xây cất nhưng không ai mua như dự 
định. Chắc hết tiền. Nếu bán gạo rẻ 1/3 so với Thái 
Lan thì lấy tiền đâu mà trả nợ hay mượn vốn phát 
triển. Trại Hầm khi xưa nổi tiếng về Mận, nay họ 
phá bỏ hết để trồng cà phê, bán cho ngoại quốc với 
giá bèo.  

Nghe nói VN có đến 20 ngàn tiến sĩ mà không ai 
làm nổi cái đinh ốc cho công ty Samsung. Báo đăng 
có ông nào chế tạo xe thì bị phạt nên qua 
Kampuchia làm việc, chế lại xe thiết giáp của quân 
đội Khmer, được trả lương cao, phong chức tùm 
lum. Một anh thợ máy chế máy bay trực thăng thì bị 
phạt, tịch thâu vì cán bộ nghĩ không có bằng tiến sĩ 
thì chắc chắn không tư duy đột phá để chế máy bay. 
Có báo Do Thái kể, có ông nào nghèo quá đi lao 
động sang Do Thái làm nông dân, bỗng nghĩ ra cách 
làm máy bón phân. Ông chủ mừng quá tặng $5 
ngàn và đứng tên cái bằng sáng chế. Ông này mừng 
quá về quê tiếp tục làm ruộng với $5 ngàn và hy 
vọng sẽ chế tạo máy móc nhưng không có bằng tiến 
sĩ thì chắc chắn sẽ không được đãi ngộ.  

Khi học cao học về phát triển các quốc gia đệ tam 
thế giới thì luận án ra trường của mình là cuộc phát 
triển dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, khám phá ra 
là ông Shogun Tokugawa Iyesu lấy được thiên hạ 
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nhờ biết làm sát thủ kinh tế. Ông ta lúc đầu rất yếu 
kém nên theo hầu, xúi lãnh chúa Toyotomi xây 
dựng chùa chiền, lâu đài vv để nêu danh dòng họ 
của mình nên tiền bạc, vàng đều đem tiêu xài 
phung phí thay vì dùng để huấn luyện quân sự, phát 
triển kỹ nghệ. Lãnh chúa Toyotomi được Minh 
Hoàng phong cho chức lãnh chúa như chúa Trịnh 
của VN thời vua Lê. Ông này tài giỏi nên đánh phá 
các thủ lãnh khác sau này chết để con trai 6 tuổi lên 
cầm quyền với bà mẹ làm cố vấn. Cuối cùng dòng 
họ Toyotomi suy yếu vì phung phí tiền bạc, 
Tokugawa Iyesu đánh dòng họ Toyotomi trong vòng 
vài năm, lấy được thiên hạ, trị vị hơn 200 năm. 
Nước Nhật may mắn có một Shogun như 
Tokugawa nên mới giàu có phát triển như ngày nay 
dù bị bại trận năm 1945. Họ đã chiếm Trung Hoa, 
Nam Hàn và cả vùng Đông Nam Á trước 1945.  

Ngày nay, ở Việt Nam, các sát thủ kinh tế Trung 
Cộng thao túng, xúi dục làm tượng đài HCM, ông 
Nguyễn Bá Thanh mới chết đã làm nhà thờ to lớn, 
mộ của ông Võ Nguyên Giáp lớn đến nỗi dân 
Quảng Bình than vì hết tiền mà vẫn neo lưng ra 
đóng thuế để xây mộ, tượng đài cho ông. Ở Lăng 
Cô có cái làng Ma vì dân làng ở đây, vượt biển rồi 
nay có tiền bạc, trở về xây lăng mộ cho cha mẹ ông 
bà to lớn như nhà thật.  

Người tây phương giàu có, khi về già, họ để gia tài 
của họ để giúp đời như ông Andrew Carnegie, 
Rockerfeller hay ngày nay ông Bill Gates, trong khi 
người Việt mình thì chỉ lo xây mồ mả cho to trong 
khi học sinh đói rách, đi học phải lội sang suối, đi bộ 
cả 10 km. Thay vì xây trường học, họ lại xây tượng 
đài HCM, người mẹ anh hùng, đủ thứ trò làm kiệt 
quệ ngân khố của đất nước hay tỉnh thành.  

Các tổng thống Mỹ về hưu thì chả có lăng tẩm gì 
cả. Họ chỉ xin tiền tư nhân để xây cái thư viện, để 
tài liệu nói về cuộc đời, tài liệu xẩy ra trong thời 
gian họ làm tổng thống. Ở vùng mình ở có hai thư 
viện này, của ông Nixon và Reagan. Mấy đứa con 
lớn thì mình dẫn đi viếng để hiểu biết về lịch sử dạo 
đó, có liên quan đến Việt Nam và tỵ nạn thuyền 
nhân.  

Ở trường, Việt Nam, Tây hay Mỹ, họ không giảng 
dạy về tài chánh, khi ra đời ai nấy đều không hiểu 
về tài chánh nên những quyết định về tiền bạc 
không được đắn đo, nghiên cứu kỹ càng. Hôm ở 
Hán Thành, đi chơi, vào tiệm, mấy đứa con mình, 
không dám mua đồ đến ngày cuối cùng, sau ăn trưa, 
mình nói về nhà nghỉ rồi đi viếng viện bảo tàng để 
ba mẹ con đi mua sắm vì có mình thì mấy mẹ con 
không dám mua. Sau đó, ba mẹ con về nhà trong 
lòng vui như pháo bông, tay mang vai xách. Chúng 
thương mẹ chúng hơn mình. Chán mớ đời! 
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TÍNH TOÁN 
Buồn Vui Đời Làm Vườn 
Hôm trước gần Giáng Sinh, mình ghé thương xá 
Phước Lộc Thọ xem có gì để mua tặng đồng chí gái 
vô vàn kính yêu. Đi ngang qua một gian hàng bán 
áo quần, bóp biếc thì thấy có cái sách tay hiệu LV, 
hàng nhái nên tính hỏi xem nếu rẻ thì mua một cái 
tặng vợ. Mình chưa kịp hỏi bà chủ giá tiền thì bị bà 
ta bộp ngay, bảo cái mặt ông trông là biết ngay dân 
làm vườn thì cần gì phải mua đồ hiệu LV để khẳng 
định mình là Làm Vườn. Quê quá đành bỏ ý định 
mua hàng nhái tặng vợ.  

Vậy là mình vào nghiệp làm vườn bất đắc dĩ được 9 
tháng nay, nhắm lợi tức thì không cao lắm (lấy về 
khoảng $50 ngàn-$70 ngàn mỗi năm), nhưng phải 
làm vì chân đã dính chàm. Không làm thì cây bơ sẽ 
bị chết khô thì thành phố sẽ bắt chặt, phòng tránh 
hoả hoạn lại tốn tiền thôi đành bỏ công làm, kiếm 
tiền để làm giấy tờ đổi miếng đất thành khu để phát 
triển, xây nhà để bán nhưng chắc cũng phải mất 
một thời gian lâu dài vì thị trường địa ốc đang 
xuống. Vùng này số giấy phép xin xây cất chưa lên 
lại như năm 2004.  

Nhớ tháng đầu mới mua 20 mẫu đất, có trồng đâu 
khoảng 2 ngàn cây bơ, 50 cây quít, 5 cây bưởi, và 
một cây chanh. Mình phải đọc tài liệu, sách về cách 
trồng bơ muốn cứng cái đầu luôn. Tên bán cho 

mình thì mình không tin tưởng, hắn lại đòi trả hắn 
$1,900 mỗi tháng mà chả làm gì cả. Hắn để ống 
nước bị chồn hoang cắn phá, chảy khơi khơi khiến 
con của chủ trước phải trả gần $7 ngàn tiền nước 
mỗi tháng, khiến họ bán rẻ cho hắn vì họ ở xa, 
không biết gì về trồng cây ăn trái.  

Mình kêu mấy thằng thợ Mễ quen lên sửa hệ thống 
tưới nước mệt thở rồi mấy tên này kêu mấy đám thợ 
không chuyên về tỉa cây bơ nên tốn khá bộn tiền 
nên cuối cùng phải ngưng. Sau này dò hỏi thì kiếm 
ra đám thợ chuyên nghề trồng bơ nên lâu lâu cần 
thì khoán cho chúng, rẻ hơn đám không chuyên 
nghiệp mà lại nhanh chóng. Tương tự thời mình 
mới vào nghề đi thầu xây cất, không biết ai nên 
mướn đám thợ rẻ, đứng đường rồi từ từ tìm ra đám 
thợ giỏi, có bằng hành nghề, tuy đắt nhưng làm việc 
có chất lượng, nhanh chóng rốt cuộc giúp mình lời 
thay vì cứ nuôi mấy thằng thợ lười.  

Tính ra là năm ngoái mình tốn tổng cộng $73 ngàn 
trong đó $24 ngàn tiền nước để tưới cây vì không 
biết kỹ thuật tưới, cứ tiếp tục theo thằng chủ nước 
nhưng năm nay hy vọng sẽ bớt vì có đi học seminar 
và đã sửa chữa nhiều các hệ thống nước. Mình xin 
gặp tên quản lý về nước ở thành phố, thương tình 
hắn bớt cho mình 50% giá vì trồng trọt nhưng mà 
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mấy tháng đầu, mùa hè, hạn hán phải trả $4.5 ngàn 
mỗi tháng nhưng dần dần sửa chữa thì chỉ còn 
$2,600. Mùa đông có mưa nên chỉ trả đâu $850. 
Trunh bình thì chủ trước thu hoạch từ $120 ngàn - 
$150 ngàn cho một năm. Năm nay bỗng nhiên vùng 
Temecula, Fallbrook, nơi trồng bơ nhiều nhất miền 
nam Cali bị tuyết rơi, làm hư trái và gãy cây khá 
nhiều nên hy vọng mùa này giá bơ cao hơn. Tuần 
này mình sợ tụi ăn cắp mấy trái thấp nên cho hái 
một ít được 12 thùng lớn đâu 12 ngàn cân anh vì 
giá hơi cao vì trận chung kết Super Bowl còn thì để 
dành đến tháng 3-4, trái lớn hơn thì hái. Mùa này 
thì dân Mỹ ăn bơ nhập cảng từ Mễ và Chí Lợi nên 
giá rẻ còn tháng 3 trở đi thì các nông trại Cali mới 
bắt đầu bán thì giá bắt đầu lên.  

Môt cây bơ trung bình hấp thụ mỗi tuần 175 gallon 
nước mà mình có đâu 1,850 cây. Mình cho chặt bớt 
một số cây không phải giống Hass, chỉ để lại một ít 
để làm phấn hoa, để đậu trái. Ở miền nam Cali này 
có loại bơ gọi là Hass được chiết ghép bởi một ông 
làm vườn tên Hass thì phải. Cái vỏ sần sùi, cứng 
nên sau khi hái, không bị dập như các loại khác, ăn 
lại rất ngon cho nên 90% bơ của Cali là thuộc loại 
này, thêm 90% số bơ mà dân mỹ tiêu thụ đều được 
sản xuất tại miền nam Cali.  

Để đốt giai đoạn, dân trồng bơ ở Cali trồng cây bơ 
thường cho rẻ rồi khi lớn một tí thì cắt cái thân, 
chừa lại đâu một thước trên mặt đất, rồi ghép cái 
đọt của giống Hass, mọc ra cành nhánh và cho trái 

bơ loại Hass. Lý do đó mà có những cây mọc rễ khác 
mọc lên loại bơ thường, uống nước mà ra trái loại 
không ai mua, tuy ăn cũng ngon nhưng không có 
giá nên mình phải chặt bớt. Loại này thì trái rất to 
mà mấy con chồn lại thích ăn.  

Mình dự tính năm nay tiền thợ, nước nôi, bảo trì 
khoảng $40 ngàn- $45 ngàn thay vì $73 ngàn như 
năm ngoái vì ma mới không biết gì cả nên bị thợ 
thuyền ăn gian thêm không biết cách tưới nước. 
Mình thấy thằng chủ trước tưới mỗi tuần một lần 
nên bắt chước theo nhưng sau đi seminar thì các 
giáo sư của đai học cho biết là nếu tưới nhiều quá 
thì nước sẽ chảy xuống đất sâu mà rễ của cây bơ chỉ 
nằm 6 “ dưới mặt đất cho nên phải tưới nhiều lần, 
bớt thời gian lại thì không thất thoát nước. Lý do là 
chủ trước cứ cho thằng làm vườn đến tưới 24 tiếng 
là vì không có điện nên sáng tên làm vườn đến đóng 
đầu vòi nước khu A rồi mở khu B.  

Mình mua và gắn mấy cái timer dùng bằng pin để tự 
động tắt mở theo thời gian của mình muốn, trời 
mưa thì tắt nhưng cũng tuỳ. Có người không biết 
bảo mình sao ngu, không chịu đào giếng nhưng Cali 
bị hạn hán nên nước rút xuống khá nhiều mà đào 
một cái giếng tốn trên $100 ngàn thêm nước giếng 
phải lọc vì có muối rất nhiều sẽ giết cây. Khi mưa 
lần đầu thì mình cũng phải tiếp tục tưới vì các chất 
muối ở các vùng đất khô sẽ bị nước mưa kéo trôi 
qua các vùng có rễ cây của cây bơ mà nếu mình 
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không tiếp tục tưới thì muối sẽ đậu lại vùng có rễ 
của cây bơ và giết chết rễ.  

Ngoài ra mình gọi điện thoại cho tên Mỹ, có mấy 
trăm thùng tổ ong, mời nó đi ăn để làm quen. Hàng 
năm hắn bỏ trong vườn mình độ 180 tổ ong. Có ong 
thì mới có trái. Ong bay đi ăn nhuỵ hoa của bơ Hass 
rồi đậu ở cây bơ thường hay mấy cây khuynh diệp 
bên cạnh,mới giúp trái được đậu. Một cây bơ có 
trên 1 triệu bông nhưng đậu ít lắm, khoảng 500 trái 
là cao thêm gió Santa Ana ghé thăm làm bay khá 
nhiều. Mình viếng mấy vườn trồng bơ ở Escondido, 
Fallbrook thì mấy tên Mỹ rất là dễ thương chỉ cho 
mình; khi nào tưới phân, khi nào chặt cành. Tên 
nuôi ong cho mình mấy thùng mật ong nguyên chất, 
pha trà uống rất tuyệt, không sợ đồ giả của Tàu.  

Đi seminar thì được biết những chương trình được 
chính phủ liên bang hay tiểu bang trợ cấp để giúp 
bớt tốn nước. Tuần này, có tên kỹ sư đến đo áp 
suất..hy vọng hắn sẽ chỉ mình cách, trang bị hệ 
thống tưới để bớt tốn nước. tuần sau thì có tên của 
liên bang đến, yi vọng nó sẽ giúp cách xin tiền của 
chính phủ để bảo trì hệ thống nước và đường xá lâu 
năm.  

Mình cảm nhận sau 9 tháng làm vườn thì khứu 
giác, thính giác của mình bén nhậy hơn xưa. Ra 
vườn ở nhà, nghe o o thì đoán ong ở đâu đây nhìn 
lên trên cây thấy ong bay lòng vòng. Ra cái nhà nhỏ 
đựng dụng cụ làm vườn của đồng chí gái thì ngửi 
mùi chuột rất nồng nên hỏi cô con gái có ngửi mùi 

gì không thì nó lắc đầu. Bỏ thuốc chuột thì ngày 
hôm sau lòi một con chuột chết. Trong vườn mùa 
hè có rắn chuông nên vừa đi một mắt nhìn lên cây, 
một mắt nhìn xuống đất để xem có rắn hay không. 
Trái rớt ở xa 50 m vẫn nghe được. Cây bơ thường 
được trồng ở trên đồi vì nước không bị đọng lại, làm 
ủng rễ cây nên leo đồi mệt nghỉ, giúp chân tay mạnh 
lên.  

Nhiều hôm trời mưa, buổi sáng lên vườn, nhìn mặt 
trời mọc, ánh sáng của thái dương xen qua các lùm 
cây rất là đẹp. Có điều chỉ có một mình trong khu 
vườn 20 mẫu nên hơi ớn. Có lần 5 giờ chiều, trời 
mưa to nên mình ghé lại vườn để tắt nước vì một 
ngày tốn $150 tiền nước. Có hệ thống báo thời tiết, 
tự động tắt mở nhưng tên bán cái hệ thống này nói 
mình không cần vì cây bơ cần được tưới nước.  

Mưa to thì khỏi phải tưới một tuần hay năm ngày 
đỡ mấy trăm bạc. Cầm cái mã tấu, dùng để chặt 
cành cây đi vào, nghe lạnh lạnh sau gáy. Mỗi lần lên 
vườn, đi đâu mình cũng phải mang đôi ủng, tay cầm 
cái xẻng để lỡ gặp chồn, rắn hay để cào lá khô để 
che ống nước để tránh chồn cắn để uống nước. 
Mua cái GPS để lỡ bị tai nạn thì bấm cái nút, họ gọi 
xe cứu thương đến kiếm mình theo định vị của máy.  

Làm nghề trồng bơ mà không bị chồn cắn phá thì 
khoẻ lắm, một tuần lên một lần, xịt thuốc sâu diệt 
cỏ dại. Mình xui, vườn ở cạnh khu hoang dã nên 
thú hoang hay bò lại cắn phá ống nước. Trời Cali bị 
hạn hán nên mấy con chồn, nghe nói có Bobcat từ 



257 

 

xa kéo về cắn hệ thống tưới nước để uống nước nên 
phải thay hoài nếu không thì nước cứ chảy xuống 
đất mà không tưới cây. Nếu làm hàng rào xung 
quanh 20 mẫu đất thì tốn khoản $40 ngàn mà thú 
vật vẫn có thể đào đất bò dưới hàng rào. Thêm bao 
năm nay, chủ trước không làm cổng nên dân ở bên 
cạnh, dẫn chó đi bộ, hái trộm trái. Mình không thấy 
nhưng tên Mễ làm cho mình nói có một tên mỹ đen 
nào sống trong hang đá. Trong vườn có nhiều tảng 
đá nên mò đến xem thì thấy có sleeping bag của ai 
để ở trong hang đá. Dạo này trời mưa lạnh nên 
không thấy hắn nữa.  

Mình rên về giá nước nhưng khi xuống viếng mấy 
cái trại trồng bơ ở Escondido thì mấy tên Mỹ kêu giá 
nước họ phải trả gấp 3 lần khu vườn của mình. 
Mình trả 1 tháng $4.5 ngàn kêu thấu trời trong khi 
họ trả đến $12 ngàn. Họ cũng bị chó sói, chồn vào 
cắn phá thêm mấy con nai rừng bò lại ăn sạch lá 
non, phải xây hàng rào tốn khẩm bạc. Lâu lâu mình 
phải mua thuốc giết sóc,để tiêu diệt đám này vì 
chúng ăn rễ cây và trái bơ.  

Mình làm hàng rào nơi cái cổng chính đi vào nên 
cũng có bớt người nhưng dân đi hiking hay xóm 
khác vẫn lò dò đi vào buổi sáng hay chiều lúc mình 
không có mặt.  

Lâu lâu bắt gặp thì mình có đe là lần sau sẽ gọi cảnh 
sát. Hai tuần trước, thấy hai túi vải đầy trái bơ của 
ai vào hái rồi dấu dưới gốc cây, phủ lá lên. Mình lấy 
hai cái túi, để lại tờ giấy nói cảnh sát đang lùng 

kiếm. Cho bà chị dâu, đem ra bán cho chợ Việt 
Nam được $0.50 mỗi trái, mừng hết lớn, có tiền đi 
Việt Nam chơi. Hôm kia thì thấy một cái cào, trái 
vải đầy dưới đất nên lấy cái cào, để lại tờ giấy bảo 
cảnh sát đang lấy dấu tay, xin đừng trở lại. Trong 
tiệm, một trái bơ bán $1-$1.50 mỗi trái nên thiên hạ 
thích ăn bơ tốt cho sức khoẻ nên vô hái. Hôm kia 
lại thấy túi vải của ai vào lấy củi. Chán mớ đời! 
Mình đang tính sẽ mua mấy cái máy báo động chạy 
pin, rồi gắn vòng vòng xem sao, vừa làm chồn sợ 
vừa đuổi ăn trộm hay chúng ăn cắp luôn.  

Vào cái nghề này thì đọc tin tức mới khám phá ra là 
chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho nông dân mỹ. 2% 
dân số Hoa Kỳ nuôi 98% dân số mỹ thêm heo bò, gà 
vịt và xuất cảng sang các nước khác. Các hột giống 
như bắp, đậu nành đều được gọi là Genetically 
Modified Organism hay GMO. Nói đơn giản hơn là 
bắp, đậu nành được biến chế để khi trồng không bị 
sâu bọ ăn, không bị thuốc diệt trùng tiêu diệt,khiến 
mình đâm hoảng vì trâu bò, gà vịt đều được nuôi 
bởi hai loại này. Dạo này mình hết dám ăn thịt, 
kiếm rau cỏ, xay để uống. Hèn gì thiên hạ bị ung 
thư mệt nghỉ. có dịp mình kể về vấn đề này đáng lo 
ngại. Mình nhất quyết không dùng hoá học để bón 
cây. Bọn nông dân bán đồ ăn hữu cơ Organic cũng 
có dùng phân bón như phân gà, phân heo. Gà, heo, 
bò..ăn bắp, đậu GMO, sản xuất ra phân mà dân 
trồng rau cải, trái cây gọi hữu cơ, Organic lại dùng 
phân này để bón cây, rau cải.  
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Chán mớ đời!  

Mỗi lần mưa thì mừng mà có gió thì buồn. Mưa thì 
đỡ tưới nước còn gió nhất là gió Santa Ana từ sa 
mạc thổi về thì khốn nạn vì làm rơi trái mà tụi mua 
sỉ thì không mua vì bán cho Costco nên đem cho 
hàng xóm mệt thở. Khi hái trái bơ, phải làm theo 
nguyên tắc của bộ y tế, phải cắt cái đọt vì sợ bị 
beethe, phủ khăn..nếu không thì tụi này không 
nhận. Có cô em từ Philadelphia sang, ăn được bơ 
của vườn mình, kêu là ngon nhất từ trước đến nay 

nên cứ kêu mình gửi cho cô nàng mà tiền cước thì 
lại cao nhưng thương em thì phải gửi. Mình thấy 
trên mạng có mấy công ty bán bơ, họ gửi thẳng đến 
nhà. Bơ của mình được tụi parking house xuất cảng 
sang Nhật, Tân Gia Ba và Nam Hàn, nghe nói dân 
ngoại quốc ưa chuộng bơ Cali.  

Mình kể cho mụ vợ, nói chắc là gắn điện, phải gắn 
máy báo động, tùm lum tùm la thì mụ vợ kêu thôi, 
tụi nó nghèo mới đi ăn cắp. Chán mớ đời!  
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TÍNH TOÁN 
Để Lại 
Mình hay kể cho 2 đứa con câu chuyện về một tên 
tù. Chánh án hỏi hắn muốn ra tù thì phải chấp 
nhận làm 1 trong 3 điều kiện:  

1 mỗi giết mẹ  

2 mỗi giết em  

3 mỗi uống rượu  

Tên tù đồng ý uống rượu và một ngày kia khi đang 
say bà mẹ và em gái nói gì đó, hắn lấy dao giết cả 
hai. Rồi hỏi hai đứa phải làm gì nếu phải chọn 1 
trong 3 điều kiện.  

Hôm trước, có người bạn gửi cho một bài viết về 
tình trạng con cháu ngày nay ở Việt Nam hay ở xứ 
người. Hàng ngày mình vẫn nhận được thường 
xuyên những imeo của thân hữu. Có imeo thì 
không hợp với sở thích của mình nhưng cũng có 
nhiều cái hay và mình rất cám ơn những người bạn 
nhiều khi chưa biết mặt nhau, đã nghĩ đến mình và 
gửi imeo. Có lần mình đi học về tiếp thị thì người 
giảng dạy nhiều cách; một trong những cách là gửi 
những bài báo hay tài liệu mà khách hàng hay đối 
tác có thể yêu thích, được gọi là “chiêu máy lạnh”. 

Bài báo nói về những vụ ngộ sát do con cháu gây ra: 
kẻ say lên giết cha, cần tiền nên giết bố mẹ đi đánh 

bài, đạo đức suy đồi. Sau đó thì tác giả nói đến tình 
trạng con cháu ở hải ngoại, đem cha mẹ đi bỏ vào 
viện dưỡng lão, hay sang tên nhà cho mình, ôi thôi 
đủ thứ trò. Trong một xã hội thì có những chuyện 
tiêu cực nhưng không có nghĩa là tất cả con cháu 
đều như vậy. Có một ông truyền nghề bấm huyệt 
cho mình khi đồng chí gái bị hậu mãn kinh, kể khi 
sang Mỹ, ông ta đem theo được 300 ngàn đô, mua 
cái nhà đứng tên cô con gái vì muốn hưởng tiền già. 
Cô này mượn tiền ngân hàng, thế căn nhà, đi Las 
Vegas cúng hết, không có tiền trả nợ, bị ngân hàng 
tịch thu nay ông ta phải ở thuê phòng. Ngoài Bolsa 
thì chuyện kiểu này thì vô số. Lý do là người chưa 
hội nhập hoàn toàn hay hiểu rõ luật pháp của Hoa 
Kỳ nên cứ làm theo kiểu binh Sập Sám Chướng nên 
nhiều khi bị Mậu Binh.  

Mình nhớ có một phật tử của chùa Connecticut kể 
cho mình nghe: vợ chồng ông ta bảo lãnh gia đình 
người em sang mấy tháng đầu, nuôi cả gia đình ăn ở 
để giúp họ quen từ từ với đời sống ở Hoa Kỳ rồi ra 
riêng. Sau 6 tháng, vợ chồng người em cám ơn anh 
chị đã lo cho chúng em, nay chúng em muốn ra 
riêng. Tiền mà anh chị nhận của nhà nước thì cứ 
trừ tiền mà anh chị đã lo cơm nước cho chúng em 
từ 6 tháng nay còn bao nhiêu thì cho chúng em lại 
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làm vốn nuôi con. Hai vợ chồng của ông ta chưng 
hửng, chả biết tiền chính phủ gửi khi nào để lo cho 
gia đình người em, rồi cải vã, từ nhau. Sau này vợ 
chồng người em mới giác ngộ bị tuyên truyền bậy 
nên về xin lỗi hai vợ chồng người anh.  

Mình nhớ dạo dân tị nạn mới sang định cư, vợ 
chồng hay cãi nhau vì tiền bạc gửi về cho gia đình 
anh, gia đình tui, có đám đưa nhau ra toà. Họ đã 
sống qua thời bao cấp nên khi đến bờ tự do thì nhớ 
về gia đình nên có bao nhiêu tiền đều gửi về cho 
cha mẹ, em út trong khi người bên nhà lại không 
hiểu tình trạng bên này, lại viết thư trách móc, nhà 
người ta có phước, con cái của họ gửi tiền về xây 
nhà, mua xe Dream, không ai hiểu là đi làm tuy 
lương tính ra tiền Việt Nam thì khá to nhưng chi 
tiêu hàng tháng rất nặng lại thêm mấy người về 
“nổ” khiến người bên nhà tưởng ra đường là cứ 
xuống mà lượm.  

30, 40 năm sau thì đám tị nạn đến tuổi về hưu, 
bệnh tật. Con cháu thì ở riêng, bận làm bận lo cho 
gia đình của chúng. Có người toan tính về Việt 
Nam sống khi về hưu, lãnh tiền già của Mỹ, Tây rồi 
sống ở Việt Nam cho rẻ. Người thì tính sang Thái 
Lan sống vì rẻ hay gần hơn là qua Mễ Tây Cơ, 
Costa Rica, Panama.  

Có người kể là hai vợ chồng vừa lục tuần thì ông 
chồng bị vợ đì quá đâm ra ngớ ngẩn nên không 
được phép ký giấy tờ bán nhà mà nếu vào ở trong 
viện dưỡng lão thì phải trả $7 ngàn mỗi tháng mà 

không bán được nhà nên bà vợ đi làm, để ông 
chồng ở nhà với con chó. Tối về tắm rửa cho chồng 
với đủ loại kít, nước tiểu.  

Người mỹ có câu: “people don't plan to fail but fail 
to plan”.Vợ mình có thằng cháu, đại gia ở Việt 
Nam, gửi con sang Mỹ học rồi con bé không muốn 
về nên nhờ em bảo lãnh sang. Hắn đem gia sản sang 
Mỹ, mua được vài căn nhà cho thuê. Hắn hơn mình 
một tuổi nhưng lại gọi mình bằng chú, mình thuộc 
diện ăn theo vợ. Vợ mình là út trong đại gia đình, 
cho nên nhiều tên già bằng tuổi ông cụ mình vẫn 
gọi mình bằng anh.  

Hôm trước đi ăn cưới cô con gái của hắn, hắn hỏi 
mình làm sao chuyển nhà cửa sang cho cô con gái 
để ăn tiền già. Mình thì thuộc loại ba trợn nên 
không thích đám người, sang xứ này, chả làm, đóng 
góp gì cho xứ sở này mà cứ đòi ăn welfare, an sinh 
xã hội, tùm lum trò nhất là có tiền. Mình nói thì 
bán với giá mà mình mua thì không có lời thì đâu 
phải trả thuế thì hắn bảo lỡ con gái hắn ly dị thì 
phải bán chia cho thằng chồng,thì mình bảo đừng 
lấy chồng còn không thì bỏ vào Trust. Kiếm một tên 
luật sư nào chuyên về Trust, lo về thừa kế tài sản, 
chớ đừng có vớ bậy một tên luật sư nào không biết 
về luật này, lại phải trả tiền cho hắn nghiên cứu 
thêm. Nếu là một người chịu khó làm ăn, để dành 
tiền..thì mình sẽ chỉ hắn nhưng mình bị dị ứng vì 
hắn có tiền, không đóng góp gì cho xứ này mà cứ 
đòi ăn vạ.  
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Xứ Mỹ có một điều chắc chắn đó là “đóng 
thuế”.Mình đi làm thì chính phủ liên bang và tiểu 
bang (tuỳ tiểu bang mình đang sống) đóng thuế lợi 
tức của mình vì vậy những người về hưu, đa số dọn 
về tiểu bang Florida vì không bị đóng thuế tiểu bang 
và nhất là luật Homestead; không ai có quyền đụng 
đến căn nhà của mình sở hữu. Điển hình là ông O. 
J.  Simpson bị gia đình nạn nhân kiện, bắt bồi 
thường mấy trăm triệu nhưng ông ta sống phây phây 
đến khi chạy qua Las Vegas, đánh ai nên bị bỏ tù. 
Ngày nay có một số đang tính về hưu ở Puerto Rico, 
thuộc địa của Mỹ, thuế có 4%. Ông Rich Dad của 
mình tuy có nhà ở Cali, lại khai đi bầu cử ở Florida, 
phải sống ở đó 6 tháng + 1 ngày mỗi năm.  

Đi làm bị đóng thuế nên tức quá dân Mỹ đi mua đồ 
cho sướng thì cũng bị đóng thuế 8%, ở Los Angeles 
thì 9%. Bị đóng thuế nên người Mỹ cần kiệm, bỏ 
ngân hàng kiếm lời cũng bị đóng thuế. Hôm trước 
mình đi seminar nghe một tên Mỹ nói là hắn bỏ vào 
quỹ tiết kiệm $10 ngàn mà tiền lời năm vừa rồi được 
$90, chưa tới 1% nhưng vẫn bị đóng thuế, phải khai 
thuế số tiền lời $90 nếu không sẽ bị phạt mấy ngàn. 
Malcolm Gladwell, một ký giả Gia Nã Đại nói là dân 
Mỹ ít trốn thuế như các nước Âu châu, Á châu. 
Tiền để dành về hưu thì khi lấy ra cũng bị đóng 
thuế mà nếu không lấy ra thì bị phạt đến khi chết 
thì tưởng là yên nhưng vẫn bị chính phủ đóng thuế 
trên tài sản để lại.  

Mình có bà chị dâu hay hỏi mình về ba vụ này 
nhưng khi mình giải thích thì bà ta không tin vì văn 
hoá Bolsa, chị ấy bán ở Phước Lộc Thọ. Mấy năm 
trước mình nói là nên làm Living Trust để sau này 
khi qua đời thì 6 đứa con không đâm chém nhau để 
tranh gia tài. Mình nói nếu cần thì mình giúp cho, 
hẹn với luật sư của mình rồi mình thông dịch cho 
nhưng chả nghe nói gì cả.  

Lâu lâu tụ họp gia đình, có lần nói là làm Living 
trust, khi chết không bị đóng thuế. Mình giải thích 
là không đúng. Chị này thuộc loại Việt Nam 100%, 
chỉ muốn làm cái gì không tốn tiền nên cứ đi nghe 
dân không rành lại nổ cho oai. Đi seminar thì không 
chịu đi, nhiều khi vì không hiểu nhiều tiếng Mỹ lại 
sợ tốn tiền. Người Mỹ hay nói: “if you think the 
education is expensive, try the ignorance”.Đồng chí 
gái hay la mình; đóng tiền cho con học hùm bà lằn 
còn áo quần thì không bao giờ mua.  

Mình có mấy tên bạn chuyên đi mua nhà của gia 
đình người mới chết. Họ vào toà, xem hồ sơ mấy 
người chết rồi liên lạc với tang quyến để mua căn 
nhà của người thân mới qua đời. Lý do nếu gia sản 
của người chết để lại nhiều hơn số tiền mà chính 
phủ cho phép (năm 2014 là 5.4 triệu) thì sẽ bị đóng 
thuế Liên Bang khoảng từ 18%- 40% và Tiểu bang 
từ 10% trở lên.  

Trong vòng 9 tháng thì con cháu phải nộp tiền thuế 
cho nên phải bán nhà rồi còn bao nhiêu thì chia 
theo di chúc cho nên hay xảy ra anh em từ nhau khi 
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cha mẹ chết. Lúc cần tiền đóng thuế thì phải bán rẻ, 
đó là chưa kể là nếu căn nhà còn nợ của ngân hàng 
thì hàng tháng con cháu phải trả tiền nợ ngân hàng 
nếu không sẽ bị tịch thu, bán đấu giá. Vì vậy họ 
mua bảo hiểm nhân thọ để trang trải tiền đám tang, 
trả thuế.  

Chưa kể là một khi người qua đời thì phải báo tin 
cho mọi người thân, họ hàng, đăng báo theo luật 
của Hoa Kỳ nên hay có trò những người từ đâu tự 
xưng là con cháu hay bạn của người quá cố, hứa có 
cho họ một phần gia tài dù là chỉ bằng miệng suông, 
không có giấy tờ. Mình nhớ có thời báo chí làm rùm 
beng vụ ông chủ của công ty Johnson & Johnson vv. 
Ông này là tỷ phú lúc 83 tuổi ông ta buồn tình đi 
coi vũ khoả thân thì gặp một vũ nữ đâu 23 tuổi, 
đem về làm vợ. Phụ nữ 23 tuổi thì bẻ sừng tê giác 
còn gãy nên vài tháng sau ông chồng già 83 tuổi đầu 
hàng đi Tây phương cực lạc. Người ta khám phá ra 
ông ta đổi di chúc và để lại gia tài cho cô vợ mới 
nên con cháu thưa kiện tùm lum, cuối cùng cô ta 
nhận được đâu mấy trăm triệu đô.  

Không nhớ rõ. Cô này có con rồi sau này chết đâu ở 
Aruba thì phải thì 5-6 tên nhảy ra, trơ trẻn nhận 
mình là cha của đứa bé.  

Mình có tên bạn, hắn nói là sẽ không bao giờ để con 
của hắn lâm vào trường hợp của hắn. Mẹ hắn chết 
để lại cho 3 người con nhà cửa mà không có di 
chúc. Hắn mất gần 3 năm trời mới tìm ra hết để kê 
khai của cải bà mẹ để lại. Sau khi đóng thuế thì 3 

anh em được chia đâu $100 ngàn mỗi người vì tiền 
luật sư khá bộn. 3 anh em mướn 3 tên luật sư. Hắn 
nói không cần tiền của bà mẹ vì hắn có tài sản 
nhưng phải tìm nhặt, xem sổ sách của bà mẹ để 
trình với toà. Trường hợp của con gái của Elvis 
Presley, ông cha chết mà đến 15 năm sau cô ta mới 
nhận được gia tài đâu 1 triệu, luật sư ăn hết.  

Để tránh điều này, người Mỹ thường thành lập 
Living Trust, Di chúc và Power of attorney để lỡ họ 
có phải ra đi bất ngờ thì người ở lại biết đường mà 
rờ. Khi có làm Living Trust thì sẽ không bị người lạ 
xen vào tranh gia tài, toà chỉ căn cứ vào di chúc để 
lại để chia tài sản đã được sang tên qua Living Trust 
vì nếu không sang tên thì phải thông báo cả nước. 
Di chúc là để viết xuống, mình muốn người ở lại 
làm cái gì cho mình, như tặng bao nhiêu tiền cho 
nhà thờ, viện mồ côi,cho con phần nào. Còn Power 
of Attorney về y tế thì lỡ mình bị lẫn trí thì người 
được mình cho phép đại diện, phối ngẫu, luật sư hay 
con cháu, thay mình để quyết định để tránh trường 
hợp như bà nào có ông chồng bị lẫn, không được ký 
giấy tờ để bán nhà. Trong trường hợp mình bị coma 
thì gia quyến phải làm sao. Nếu mình bị hôn mê thì 
đồng chí gái có quyền rút ống cho mình đi để vợ ở 
lại kiếm bồ nhí. Thật ra nếu bà đó gặp mình thì chỉ 
cách bán nhà không bị lôi thôi.  

Living Trust: để dễ hiểu thì nó có chức năng như 
một công ty, làm chủ tất cả tài sản của mình như 
nhà cửa, cổ phiếu đầu tư, xe cộ, tàu bè, nữ trang.  
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Thường thì có 2 loại: A B Trust và ABC Trust. 
Thông thường người ta dùng AB trust đại diện cho 
hai vợ chồng. Khi một người qua đời thì chỉ đóng 
thuế phân nửa tài sản rồi nhập thành một, rồi người 
phối ngẫu còn lại vẫn tiếp tục cai quản gia sản đến 
khi đi Tây Phương Cực Lạc thì con cháu theo di 
chúc chia nhau xong thì huỷ cái Trust.  

ABC trust thì khi một người phối ngẫu qua đời thì 
cái B trust biến mất, bao nhiều tài sản 50% của hai 
vợ chồng sẽ chuyển qua C Trust, dành cho con 
cháu. Người phối ngẫu còn lại vẫn được cai quản 
phần gia sản này nhưng không được bán đến khi 
con cháu trưởng thành thì chúng sẽ được chuyển 
nhượng. Thường người ta dùng ABC Trust để tránh 
trường hợp người phối ngẫu ở lại bị lừa tình lừa bạc 
thì ít ra mấy đứa con vẫn còn phần của chúng.  

Dùng Trust thì có lợi là mình có thể ghi rõ là người 
phối ngẫu của con mình không có quyền thừa 
hưởng tài sản hay quyền hành gì trong cái Living 
Trust để tránh vợ hay chồng của con mình ly dị để 
chia gia sản. George Cooney và Catherine-Zeta- 
Jones có đóng một phim kể cô gái xinh đẹp, kiếm 
chồng giàu rồi thuê tên luật sư đưa ra toà ly dị để 
chia gia tài.  

Ông tỷ phú Rockerfeller có nói là: “The secret to 
success is to own nothing, but control everything.”  
vì thế mấy người giàu họ dùng Trust, Foundation,để 
chuyển nhượng gia tài cho con cháu mà không phải 
đóng thuế, nhất là bị thưa kiện, lại giúp con cháu 

sống giàu sang hoài như người Mỹ hay nói:” I don't 
care how much you made, I care how much you 
keep”. 

Mình thường nghe những foudation như Ford, 
Rockfeller, gần đây là Gates Foundation của vợ 
chồng ông Bill Gates. Mình không biết rõ mấy 
foundation này thuộc dạng nào vì có nhiều loại.  

Đại khái họ chuyển tài sản của họ qua một cái Trust 
từ thiện, và hứa sẽ tặng cho những công việc từ 
thiện, thí dụ 10% tiền lời của Foundation mỗi mỗi 
năm. Foundation này nhờ công ty của ông Warren 
Buffett cai quản, đầu tư.  

Thí dụ: họ đề nghị tặng 1 ngàn triệu đô cho 
Foundation, công ty của ông Warren Buffett đầu tư 
trung bình 12% = 120 triệu đô mỗi năm thì họ trích 
10% số tiền lời (120 triệu) là 12 triệu để giúp các cơ 
quan từ thiện còn con cháu của họ có thể sài 108 
triệu qua Trust. Có nhiều loại trust nên tuỳ hoàn 
cảnh mà sử dụng.  

Trường hợp cặp vợ chồng mình giúp mua căn nhà 
để chăm sóc cho người già, sau này họ bán lời được 
1 triệu đô, đem qua Texas mua 150 căn hộ cho thuê 
ngay vùng Middlands của ông Bush, dầu hoả lên 
cho thuê khá nên bán được 4 triệu, may là trước khi 
dầu hoả xuống. Trước khi bán họ bỏ vào CRT nên 
không bị thuế rồi bây giờ cứ lấy tiền cho dân đi mua 
nhà, sửa bán, vay 12% rồi tặng hội từ thiện 10% của 
tiền lời, sau này họ qua đời thì con cháu tiếp tục. 
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Mỗi năm trung bình lời $480 ngàn, cho từ thiện 
10% là $48 ngàn, còn lại $432 ngàn. Họ bỗng nhiên 
vô sản vì không có sở hữu nhà cửa, xe cộ nên có thể 

hưởng trợ cấp của chính phủ lại có quyền quản lý 
cái Family Foundation Trust của họ. 



265 

 

TÍNH TOÁN 
Luật Của 72 
Ông Albert Einstein có nói lãi kép 'Compound 
interest' là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Mình chả biết 
là cái gì đến khi bắt đầu nghiên cứu về nhà cửa, đầu 
tư thì mới hiểu được. Các kinh tế gia giản tiện hoá 
bằng dùng luật của 72 để giải thích cho những 
người không thích toán.  

Lấy thí dụ, một người có $1 ngàn, đầu tư vào công 
phiếu hay cổ phiếu được lời 12% mỗi năm nhưng 
không lấy ra và cứ dùng tiền lời để đầu tư luôn thì 
có được như sau:  

Năm #1: $1,000 x 12% = $120  cuối năm có 
$1,000 (tiền vốn) + $120 (tiền lời) = $1,120 (cuối 
năm)  
Năm #2: $1,120 x 12% = $134  cuối năm có 
$1,120 (tiền vốn) + $134 = $1,254 (cuối năm)  
Năm #3: $1,254 x 12% = $150  cuối năm có 
$1,254 (tiền vốn) + $150 (tiền lời) = $1,404 ( cuối 
năm)  
Năm #4: $1,404 x 12% = $168  cuối năm có 
$1,404 (tiền vốn) + $168 (tiền lời) = $1,573 (cuối 
năm)  
Năm #5: $1,573 x 12% = $188  cuối năm có 
$1,573 (tiền vốn) + $188 (tiền lời) = $1,762 (cuối 
năm)  

Năm #6: $1,762 x 12% = $211  cuối năm có 
$1762 (tiền vốn) + $211 (tiền lời) = $1,973 (cuối 
năm)  

Thật ra nếu tính theo tháng thì số tiền sẽ có được 
sau 6 năm trời là $2,047 nhưng ở đây mình không 
muốn làm điên đầu những người không thích toán. 
Ai thắc mắc thì mình sẽ giải thích sau.  

Vì vậy các chuyên gia tài chánh họ dùng luật của 
72, nói rằng cứ dùng số 72, chia cho tiền lời của mỗi 
năm sẽ có được số năm để số tiền vốn của mình 
nhân gấp đôi.  

Thí dụ trên cho thấy nếu ta dùng 72 chia cho 12 
(tiền lời của mỗi năm) thì sẽ được 6 năm để cho 
tiền mình nhân gấp đôi.  

Có dạo mình có 3 cái Securities license 6, 63, 26 
bán Mutual Funds và quản lý các người có 
Securities license trong hãng vì sợ họ ăn gian nói láo 
với khách hàng, sẽ bị chính phủ phạt. Theo luật thì 
những người bán cổ phiếu không được nói lời nhiều 
hơn 12%, nhất là phải nói những gì xẩy ra trước 
không bảo đảm sẽ tiếp tục sau này.  

Lý do mình kể để cho ai có thì giờ nên theo dõi 
chương trình American Greed hàng tuần trên đài 
truyền hình. Chương trình này kể các tay bịp cứ 
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dùng những cách để kêu gọi, khơi dậy lòng tham 
ngươi đầu tư, nào là lời 20%, 10% mỗi tháng,mà các 
nạn nhân thường là vào tuổi của thế hệ mình. Sắp 
về hưu, tiền bạc để dành không nhiều vì lo cho con 
cái ăn học đại học, sợ không đủ để sống yên ổn 
trong hoàng hôn của cuộc đời.  

Cách đây vài năm, mình có nhận được thiệp mời 
của một phụ huynh trong đoàn hướng đạo, tham dự 
một bữa cơm tối, giới thiệu một chương trình về 
đầu tư. Mình có lên trên mạng xem thì không thấy 
công ty này ở đâu cả nên không đi. Nghe mấy người 
đi về bảo là họ nói: tái tài trợ căn nhà lại, rút ra tiền 
$200 ngàn, đầu tư vào được 20% tiền lời mỗi năm, 
coi như $40 ngàn mỗi năm, đóng tiền cho con đi 
học Stanford khiến mọi người hồ hỡi nhờ công ty 
tái tài trợ là tốn mấy chục ngàn, bỏ vào đầu tư.  

Sau này mình nghe kể, mọi người tham gia đầu tư 
đều bị mất tiền hết nhưng không dám than vãn, có 
người bị xì trét quá, đau nằm nhà thương. Lý do 
mình thích coi chương trình này để học kinh 
nghiệm của những nạn nhân để tránh vì có nhiều 
tay bịp ăn nói rất tài tình. Có lần mình coi thì thấy 
họ phỏng vấn một ông mà mình có mua hai cuốn 
sách của ông ta dạy về mua mobile home. Mình có 
áp dụng lối của ông ta và kiếm khá tiền. Ông ta kể 
là tên bịp ông ta, là luật sư, ăn nói rất tài, ngay ông 
ta già dặn mà gặp hắn lần đầu, đã ký ngân phiếu 
$500 ngàn. Ông ta kể năm đầu tiên thì hàng tháng 
đều có nhận tiền nhưng sau đó thì ngưng, dọ hỏi thì 

biết bị lừa nhưng sợ mất mặt. Cuối cùng ông ta 
đành phải báo cáo với cảnh sát. Mình rất ngạc 
nhiên vì ông này dạy mình mình cách thương lượng 
rất hay, cho nên “kẻ cắp gặp bà già”. 

Mình có lần đầu tư vào đào dầu hoả vì bên Mỹ có 
luật trừ thuế cho những người nào có lợi tức cao. 
Vào chiếu mới biết có rận vì dạo đó họ khoan 10 cái 
giếng thì họa may mới có một giếng làm ra tiền còn 
lại thì lỗ. Mình ma mới nên đám bán các cổ phần 
cho mình toàn những giếng dỗm nên lỗ mệt thở 
nên bị vợ chửi. Thay vì mua xe mới cho vợ lại đâm 
đầu vào đây. Chán mớ đời! Thêm nữa tên Broker, 
bán lại công ty của hắn cho ai, sau đó thì mình nhận 
thư là vợ chồng tên này đã khai phá sản. Từ dạo đó 
mình không dám đưa tiền cho ai cả.  

Mình và đồng chí gái cũng hay coi chương trình 
Sharks Tank; nói về các người thành lập công ty, 
cần vốn nên cần những người đầu tư vào. Coi 
chương trình này thì học được cách thương lượng 
và tính toán của những tên tỷ phú, triệu phú. Lý do 
tại sao họ không đầu tư vào các công ty mà mình 
thấy rất hay để tránh khi ai đó dụ dỗ mình đưa tiền 
cho họ mua xe mới cho vợ hay bồ nhí.  

Trên mạng, hàng ngày có đầy những công ty, cá 
nhân kêu gọi mọi người đầu tư.  

Người thì cho là kinh tế lên cao vời vợi, kẻ thì kêu 
ngày phán xét sắp đến, bán cổ phiếu mua vàng do 
họ bán vv. Cho nên mình phải đọc cả hai bên vì bên 
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nào cũng hơi có lý mà mình đi đường nào cũng cúng 
tiền cho mấy tên này cả.  

Cho nên các bác gặp ai rủ đầu tư thì phải cẩn thận, 
điều nghiên kỹ càng trước khi bỏ tiền. Có nhiều 
người rủ mình đầu tư nhà cửa với họ nhưng mình 
kiếu. Họ muốn thì chỉ họ cách mua nhà rẻ, tham dự 
seminar. nhưng họ lại thấy mất công, mất thì giờ học 
tập. Họ chỉ muốn mì ăn liền. Họ quên rằng là họ đã 

mất 12 năm học trung học rồi 4 năm đại học mới 
kiếm cơm được mà nay muốn làm thêm tiền thì 
phải đi học thêm nhưng họ chỉ thích cuối tuần đi 
nhậu, chém gió. Tháng tới mình đi Las Vegas, học 
về chuyển giao tài sản cho con cháu sau này. Có thể 
về già qua Puerto Rico sinh sống. Ít thuế hơn nghe 
đâu có 4% vì Puerto Rico thuộc về Mỹ nhưng tự trị. 
Có tên bạn sẽ đi sang đó xem rồi sẽ cho mình biết.  
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TÍNH TOÁN 
Người Triệu Phú Láng Giềng 
Sau khi đọc cuốn sách “The Millionaire Next 
Door"của giáo sư Thomas Stanley, đại học Georgia 
Tech, mình bắt đầu nhìn mấy người láng giềng với 
một cặp mắt khác. Không còn nể nang những ai đi 
xe đẹp, ở nhà cao cửa rộng. Khi sang Mỹ, với ảnh 
hưởng của phim ảnh, báo chí, mình tưởng người 
giàu có ở Mỹ, phải sống trong các dinh thự, cao 
sang, đi xe hơi ngoại quốc, chơi golf, ăn uống tại các 
nhà hàng sang trọng. Ông Stanley bỏ mấy chục năm 
để tìm hiểu về những người giàu có ở xứ Mỹ tương 
tự khi xưa, ông Andrew Carnegie, từng được xem là 
người giàu nhất thế giới, đã chu cấp ông Napoleon 
Hill suốt cuộc đời còn lại, để giúp ông này, nghiên 
cứu về những người giàu và viết cuốn sách “think 
and grow rich,” cẩm nang cho những ai muốn thành 
công, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.”  

Đọc báo hay coi truyền hình thì thấy các cầu thủ, 
tài tử danh tiếng một thời, ngày nay đói, có người 
vô gia cư như tài tử da đen thủ vai Mr. T trong 
phim tập A-Team, cầu thủ bóng rổ Dennis 
Rodman,… Khi làm ra tiền thì bè bạn kéo tới, bu 
như ruồi, đến khi hết thời thì không còn tiền chi 
tiêu, phải bán nhà. Có nhiều tên kể mua mấy chiếc 
xe Ferrari, lại không biết chạy xe có số tay nên để 
đó làm cảnh, sau túng tiền bán rẻ. Siêu sao Greta 

Garbo, về già, không tiền may có một người ái mộ 
cho ở trong nhà của bà ta khi xưa, đã bán chỉ trả $1 
tượng trưng cho mỗi tháng.  

Ông Stanley kể qua những nghiên cứu của ông ta là 
90% triệu phú của xứ Mỹ, sống trong những khu 
phố bình dân, họ đi xe rất bình dị như những người 
hàng xóm của mình, không phô trương như mình 
tưởng.Ông ta kể lúc đầu mời những triệu phú đi ăn, 
để phỏng vấn. Ông ta tưởng triệu phú là phải ăn 
tiệm sang trọng nên mời họ đi ăn tiệm sang nhất 
của thành phố. Không ngờ những người triệu phú, 
không quen ăn với ba cái đồ lỉnh kỉnh như dao, nĩa, 
ly to ly nhỏ nên cuối cùng họ kêu món hamburger, 
cầm tay ăn cho tiện.  

Mình có quen vài người như vậy, đi ngoài đường thì 
không ai biết họ là triệu phú. Có người thấy một cái 
lon CoCa không, nằm vất vưởng trên hè phố, cúi 
xuống lượm, đem về nhà để bán cho ve chai. Mỗi 
sáng thứ sáu, họ tụ nhau lại, ăn sáng ở tiệm ăn 
Coco's, hạng bình dân. Lúc đầu thì đám này khá 
đông người nhưng sau 20 năm thì họ lần lượt theo 
về đất Chúa nên còn vài mống, đa số là gốc Do 
Thái.  

Mình tình cờ đi học khoá seminar về đầu tư vào địa 
ốc thì được cho địa chỉ của mấy cái hội đầu tư về 
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địa ốc trong vùng nên liên lạc, bò lại xem thì được 
ông Jack Fullerton, khuyến khích mình nên tham 
dự ăn sáng vào mỗi thứ sáu của nhóm ông ta để học 
nghề. Mấy người này lớn tuổi, có mấy chục căn nhà 
cho thuê nên mỗi tuần gặp nhau để trao đổi kinh 
nghiệm, hỏi ý kiến nhau về những trục trặc của họ 
với người thuê nhà, thuế vụ hay mua nhà.  

Tại tiệm ăn này có vài nhóm khác như nhóm Mục 
sư, cũng tụ họp vào sáng thứ 6 để chuẩn bị cho các 
lễ cuối tuần. Chắc họ cũng chia sẻ những buồn vui 
đời mục sư cho nhau. Thường ăn sáng xong thì ông 
Fullerton hay ai khác đưa ra một cái deal rồi hỏi mọi 
người cho Ý kiến, cách thương lượng mua căn nhà 
đó với chủ nhà ra sao. Cũng từ đó mình học cách 
thương lượng, thuế má, mua nhà kiểu người Mỹ 
thay vì theo lối chính thống qua trung gian chuyên 
gia địa ốc. Trên 20 năm nay, mình chỉ dùng ngày 
thứ 6 vào các công việc về nhà cửa còn những ngày 
khác về công ăn việc làm.  

Ông Fullerton khi xưa làm nghề huấn luyện viên 
Thuỷ cầu ( Water polo) cho trường trung học. Như 
bao người Mỹ bình thường, sinh sống trong một xã 
hội tiêu thụ, làm đồng nào xài đồng nấy, thích đi 
câu cá ngoài khơi nên lúc nào cũng hết tiền. Một 
hôm, ông ta đi San Diego để câu cá với bạn nhưng 
biển động nên chả biết làm gì nên đi vòng vòng 
trong khách sạn vì trời mưa thì thấy có một seminar 
về mua nhà cho thuê nên bò vào tham dự. Không 
ngờ đã thay đổi cuộc đời của ông ta. Ngày nay ông 

ta có trên 20 căn nhà cho thuê ở thành phố Costa 
Mesa, lợi tức đâu $40 ngàn mỗi tháng nên có thì giờ 
đi chơi tứ xứ. Dạo này ông ta khá cao tuổi nên đi 
đứng khó khăn nên ít tới lui sáng thứ sáu. Ông này 
là người hỏi mình về dòng 27 của tờ khai thuế 1040 
và chỉ mình khá nhiều về thuế vụ.  

Ông Sandy thì dân gốc Do Thái, giáo viên, cha chết 
để lại nhà cửa và tiền bạc nên ông ta tiếp tục cho 
vay tiền với tiền lời khá đắt. Có vài căn nhà cho 
thuê. Ông này rất mánh mung, chỉ cho mình nhiều 
chiêu để thương lượng nhất là khi bị dụ mua 
timeshare. Có lẽ trong những người quen, ông này 
là đầu óc mánh mung tài nhất, chỉ có cái tật là 
không chịu lấy vợ. Ông ta bồ với một bà nào đó trên 
10 năm nhưng không chịu lấy khiến bà bồ bỏ đi lấy 
chồng khác rồi vài năm sau ly dị, trở lại với ông ta. 
Tên này rất kẹo, trùm sò, không bao giờ mời bà bồ 
đi chơi du lịch cả, cứ mỗi năm đi Hawaii với đám 
bạn, để bà bồ ở nhà, căm thù. Mỗi lần ông đến ăn 
sáng là đem theo coupon, mua một tặng một để chia 
với một người khác. Dạo này, sức khỏe yếu nên 
chán đời, để người khác coi sóc nhà cho thuê, 
không cho vay tiền nữa, đâm ra chán đời.  

Ông Lary (1 r) cũng gốc Do Thái, thân với ông 
Sandy. Ông này kể học hai năm đại học cộng đồng 
là nghỉ vì khó quá, xin vào làm cai tù được 30 năm 
thì về hưu. Bà mẹ mua nhà cửa cho thuê nên ông ta 
học nghề của bà mẹ, khi chết để lại gia sản cho ông 
ta thêm cái tính trùm sò như ông Sandy. Khi còn 
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làm cai tù, ông ta ở trong Mobile Home cho rẻ, để 
dành tiền mua nhà đến khi về hưu thì có 10 căn 
nhà cho thuê nên ngoài mấy ngàn tiền lương nhà 
nước, ông có thêm $20 ngàn mỗi tháng nên sống 
phây phây, lâu lâu dắt bà bồ sang Mễ căng da mặt 
cho rẻ.  

Lâu lâu ông kể chuyện làm việc trong tù, có lần tù 
Mễ đánh lộn với tù đen, ông ta ở giữa, thấy đám tù 
Mễ chạy lại, sợ quá, ông ta lên đạn shotgun và bắn 
hết đạn vào đám đông đến khi các cai ngục khác 
chạy lại tiếp ứng. Ông ta bảo là chưa bao giờ sợ như 
vậy, sau này tình cờ gặp một tên Mễ, cởi áo chỉ cho 
ông ta mấy vết sẹo, bảo lần đó ông bắn hắn, để lại 
mấy cái sẹo. Một lần sang Mễ thì thấy một tên tù cũ 
được ông ta quản giáo khiến ông ta run như máy 
hobo nhưng tên này, đi ngang chào vui vẻ. Một lần 
đi chơi, ông ta thích nhảy đầm kiểu country, lúc ra 
về có hai thằng chận cướp, thấy trong bóp có cái 
huy hiệu cai tù nên hai tên cướp còn phân vân là 
bắn chết ông ta hay tha thì ông ta vùng bỏ chạy có 
cờ nên sau đó không bao giờ bỏ thẻ cai ngục trong 
bóp.  

Ông lại dùng luật 121 nên bán căn Mobile Home, 
dọn về ở một cái nhà trong 2 năm rồi bán nên 
không phải đóng thuế tiền lời quá $250 ngàn rồi 
dọn vào căn khác lúc nhà cửa Cali lên như điên 
như dại. Cứ bán một căn, ông lấy tiền lời không 
phải đóng thuế, trả đứt hai cái nợ của hai căn khác, 
sau đó làm một cái Credit line cho mỗi căn nhà đã 

trả dứt nợ. Trời ị trúng đầu nên khi nhà đất Cali 
banh ta lông thì ông lấy Credit line mua nhà rẻ, rồi 
cứ mỗi 2 năm lại trả đứt nợ Credit line.  

Ông lấy vợ lúc trẻ được hai năm thì bỏ nhau, kêu 
Mụ vợ xài tiền như thiêu thân sau đó nhờ Bác sĩ cắt 
ống dẫn tinh trùng nên lâu lâu có một bà bạn nào 
kêu: “chúc mừng vì sắp được làm cha” thì ông thần 
này bảo không phải của ông ta vì đã thắt đường dẫn 
tinh thế là không bao giờ gặp lại mấy bà này. Mỗi 
đêm, ông đi nhảy đầm với bà bạn nhưng không cho 
bà này ngủ lại nhà. Trên thực tế thì mấy ông này 
không muốn lấy vợ vì sợ ly dị, mấy bà vợ lấy hết tài 
sản cho nên tuy là triệu phú nhưng cô đơn, không 
vợ không con. Đi chơi thì sắm quà thôi, ông bảo 
như vậy rẻ hơn là lấy nhau.  

Đồng chí gái tò mò muốn biết những người mình 
quen nên có ghé lại một lần ăn sáng thì sợ đến già, 
không dám trở lại. Than sao mình chơi toàn với già 
chát, toàn bằng tuổi chú bác không và hiểu cái tính 
trùm sò của mình từ đâu ra, nay lại truyền lại cho 
hai đứa con.  

Bà Inge, người gốc Đức, sang đây vào những năm 60 
lúc mới 18 tuổi. Bà này gốc Đức nhưng sinh ra ở 
vùng đất, bị cắt đất chia cho nước Ba Lan, sau đệ 
Nhị thế chiến và bị đuổi về Tây Đức, rồi bà dì ở Mỹ 
bảo lãnh sang. Bà không được đi học lại nên làm đủ 
việc, sau này lấy một sinh viên, bà ta nuôi ông 
chồng ăn học đến tiến sĩ. Bà làm chủ một khách sạn 
rất đông khách ở hàng tháng nên rất bận. Bà ta biết 
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hàn ống đồng, ống nước, sửa chữa nhà. Khi con cái 
lớn, Bà bán cái khách sạn, mua mấy căn nhà cho 
thuê. Với tính tặn tiện quen từ nhỏ trong thời gian 
chiến tranh nên ít tiêu xài, dùng tiền thuê nhà, mỗi 
năm bà ta mua một căn nhà đến nay có đâu 25 căn. 
Mỗi tháng có $50 ngàn tiền thuê nhà lại hà tiện, 
không biết làm gì với tiền nên mỗi năm mua thêm 
một nhà cho thuê. Nhưng nay xem như bị loà nên 
không lái xe được, đi đâu thì gọi trả tiền một bà Mỹ, 
chở đi. Bà có hai đứa con, cô con gái thì sống ở 
miền Đông Bắc còn thằng con thì ở Pháp lấy vợ 
đầm. Lâu lâu về thăm mẹ, xin vài trăm ngàn để mua 
nhà cho thuê ở Pháp. Còn ông chồng cũ thì mướn 
một căn hộ nhỏ, sống với cô thư ký. Đỏ tình đen 
bạc. Cuối tháng vừa rồi, mấy đứa con, tổ chức sinh 
nhật thứ 80 cho bà.  

Ông Mic thì hồi nhỏ khá du đảng, lấy vợ, ăn trợ 
cấp. Một hôm, hai vợ chồng bị cán bộ xã hội nhà 
nước chửi quá nên cảm thấy nhục vì ăn trợ cấp nên 
hứa với nhau, đi làm để mua một căn nhà. Bà vợ đi 
làm ô sin, chùi nhà cho Thiên hạ còn ông thì làm 
nghề xây dựng. Họ chỉ tiêu xài một lương còn lương 
kia thì để dành, mua nhà để ở và cứ như thế mỗi 
năm mua một căn nhà, nhờ đọc cuốn sách “How to 
wake up the financial genius inside you” , nay có 
trên 50 căn nhà cho thuê. Ông chỉ tiếc là hai cô con 
gái, lấy chồng cũng không khá lắm, chỉ mong ông bà 
chết để bán nhà, tiêu xài cho sướng. Có dạo đi chơi 
ở Vancouver, bạn bè rủ đi Alaska nên ông ta nói bà 

vợ ở lại còn ông ta bay về, đi thâu tiền nhà vì đầu 
tháng, xong xuôi thì bay lên lại rồi cùng bạn bè đi 
Alaska. Dạo này già nên bà vợ bệnh đủ thứ, đi đứng 
khó khăn.  

Ông Clyde, mình thường gọi là Rich Dad. Sinh ra ở 
tiểu bang Florida, bị bệnh đậu mùa nên trường 
không cho đi học, sợ lây các học sinh khác nên 
không tốt nghiệp trung học. Hết bệnh thì ông đăng 
ký đi lính Thuỷ quân lục chiến ở tuổi 17. Giải ngũ 
thì ông ở lại Cali, bán đồ légume, khoai tây ở gần 
chợ. Chỉ đứng ngoài đường bán rồi từ từ ông mua 
luôn mấy trăm mẫu đất trồng khoai ở tiểu bang 
Idaho. Ông ứng cử và làm thị trưởng thành phố của 
ông được mấy năm, giúp ông ta thành công trong 
việc đầu tư trong thành phố. Bạn bè bảo ông ta làm 
chủ nửa cái thành phố Bellflower. Tình cờ ông đi 
học seminar về đầu tư địa ốc và từ đó trở nên giàu 
có. Vợ ông ta là giáo viên. Nay ông sống 6 tháng +1 
ngày ở Florida còn thì ở Cali, có thì giờ thì đi chơi 
hay giúp đỡ đám trẻ mua nhà. Ông này thì khôn, có 
vợ có con có cháu nên không cô đơn như mấy 
người khác.  

Trong cuốn T he Millionaire Next Door, ông 
Stanley có nói đến con cháu của những người triệu 
phú, được bao cấp bởi cha mẹ. Họ sống trong những 
khu nhà sang trọng, hội viên của những hội nổi 
tiếng, golf..nhưng không phải vì họ làm nhiều tiền, 
lợi tức cao mà vì được bố mẹ giàu bao cấp cho hàng 
tháng. Mình biết nhiều cảnh này, bố mẹ chịu cực 
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“hy sinh đời bố, cũng cố đời con” nhưng con cháu 
quen chế độ bao cấp từ nhỏ nên cha mẹ phải chu 
cấp dù đã lập gia đình. Có người dọa nếu không cho 
tiền thì sẽ không cho gặp cháu nội, cháu ngoại. Bên 
Mỹ có luật cha mẹ hay ông bà được phép cho con 
cháu đâu $11 ngàn mỗi năm nên một đứa cháu 
được $22 ngàn mỗi năm. Mình có quen một gia 
đình, có một cô con gái, chả học hành gì cả, sau làm 
nghề trang điểm, lấy chồng cũng không nghề ngỗng 
đàng hoàng. Cha mẹ cô dâu tốn $70 ngàn cho cái 
đám cưới, trả tiền mướn nhà, đẻ con thì nuôi vú, 
mua xe van vv.  

“Ai giàu ba họ, ai khó ba đời” như dân gian Việt 
Nam hay nói. Không phải chỉ xẩy ra cho người Mỹ 
trắng mà ngay người Việt tị nạn của lâm vào trường 
hợp này. Khi còn sinh sống ở Việt Nam thì nghèo 
khó nên ngày nay muốn cho con không bị thèm 
khát như mình. Có người hy sinh tiền hưu để cho 
con ăn học đại học, nhưng ra trường chúng không 
tìm được việc làm lại về bấu vào mình, lại nai lưng 
nuôi thêm chúng cả cháu ngoại cháu nội.  

Mình đọc một cuốn sách của một tên luật sư, 
chuyên lo cho các gia đình giàu có ở Mỹ như Bush, 
Kennedy. Ông này kể các dòng họ này, muốn tránh 
kiểu “ai giàu ba họ, ai khó ba đời” nên tổ chức rất 
chặt chẽ, để giúp đỡ con cháu, thăng tiến đời đời. 
Họ bắt chước làm theo dòng họ Rothchild, bên Âu 
Châu để cũng cố những thế hệ sau.  

Ở Cali, muốn thành triệu phú thì chỉ cần có hai căn 
nhà; 1 để ở và một để cho thuê, không nợ ngân 
hàng là coi như là triệu phú vì giá trung bình của 
mỗi căn là 1/2 triệu. Khi về hưu, cho thuê hai căn 
nhà độ $2.5 ngàn/tháng coi như có $5 ngàn tiền 
thuê nhà cộng tiền hưu, an sinh xã hội, đại loại 
khoảng $10 ngàn/tháng để sống nhàn hạ. Còn thì 
mướn một căn hộ độ $1.5 ngàn/tháng sống thoải 
mái, không lo cắt cỏ, sửa chữa. Mỗi năm rủ nhau đi 
chơi, thăm bạn bè vô tư, khỏi lo nghĩ, bận tâm về 
tiền bạc.  

Các người đầu tư địa ốc ở Cali có công thức: mỗi 
năm mua một căn nhà, chỉ cần 10 căn cho thuê và 
một căn để ở là sống nhàn. 10 căn là có $20 ngàn 
lợi tức cho mỗi tháng. Thuế má và tiền lặt vặt để 
trùng tu nhà cửa 1/2, còn lại $10 ngàn sống thoải 
mái con Tàu đi, nếu có thêm hưu bổng, an sinh xã 
hội thì càng tốt. Ở hội Lions Quốc tế, mình gặp 
nhiều người như vậy, dư thì giờ, họ đi làm việc từ 
thiện, có người mua mấy trăm mẫu đất trên núi, xây 
nhà cho trẻ em nghèo có cơ hội đi nghỉ hè, trượt 
tuyết.  

Ngày còn bé mình được dạy dỗ trong tinh thần 
trọng khoa bảng, học cho giỏi sau này làm Bác sĩ, kỹ 
sư là cha thiên hạ. Sống ở hải ngoại thì mới hiểu là 
có hai loại giáo dục: một giáo dục về lý thuyết và 
một về tài chánh thực dụng. Học đại học giúp mình 
mở mang trí tuệ nhưng chưa chắc đã giúp mình giàu 
có. Với một tấm bằng, mình có thể có một cuộc 
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sống tương đối sung túc nhưng muốn làm giàu thì 
cần giáo dục về tài chánh thực dụng.  

Mình có quen một ông Bác sĩ có thời làm ra tiền 
nhiều quá không biết làm gì nên đi Las Vegas vì 
được Casino, mời mọc, tiếp đón như ông hoàng. 
Ngày nay lớn tuổi nên không cạnh tranh nổi với 
đám Bác sĩ trẻ ở Bolsa nên lợi tức ít mà quỹ hưu chả 
có gì. Mỗi tháng chật vật mới trả được tiền nhà, 
mượn em út và chỉ còn mong đợi đánh thắng bài ở 
casino.  

Bà Inge ngày nay rảnh nên ghi tên đi học đại học 
cộng đồng, theo khoa nhân văn, nghiên cứu về thi 
ca của thế kỷ 19 ở Âu châu trong khi ông chồng có 
bằng tiến sĩ, về già sống nhờ vào tiền hưu ít ỏi. Ông 
Rich dad của mình, học chưa xong lớp 10 trung học 
nhưng vì buôn bán, học thêm về Tài chánh, ngày 
nay có lợi tức $300 ngàn mỗi tháng. Ông ta thường 
kể là có một hột gà thì khoan làm chả trứng, ráng 
ấp cho nó nở thành gà rồi nuôi lớn nhưng đừng ăn 
thịt vội. Khi nó đẻ trứng thì khoan ăn trứng, để con 
gà mái ấp 21 ngày để có gà con và cứ tiếp tục như 
thế đến khi có nhiều gà và trứng thì mình có thể ăn 
gà hay trứng cho biết mùi. Ông ta mới dẫn con cháu 
đi Hawaii, ở resort sang trọng hai tuần lễ. Vợ ông ta 
mỗi năm đi chơi Âu châu, Nam Mỹ, đi một mình 
buồn nên mời bạn bè đi chơi chung, bà ta trả chi phí 
hết.  

Mình nhớ có lần bà cụ mình sang chơi, ông cụ giận 
sao đó nên không đi vào giờ chót. Hè mình đưa bà 

cụ đi chơi nhưng sợ cụ buồn nên mời một bà bạn 
đạo, nghe kể khi xưa giàu lắm, buôn thầu với Mỹ. 
Khi đi chơi, bà cụ mình được bà bạn chăm sóc rất 
chu đáo. Mỗi lần đến thăm bà ấy ở viện dưỡng lão 
là cứ nghe bà ấy nhắc đến chuyến đi hè với gia đình 
mình. Bà kể sang đây từ năm 75, con cái chưa bao 
giờ đưa bà đi chơi đâu. Mình đưa cả gia đình đi 
Utah, xem mấy công viên quốc gia. Bà kể có đi Las 
Vegas do mấy xe đò ở Bolsa đưa lên, ở khách sạn 
bình dân trong khi đi với mình thì được ở 
presidential suite, được mình cho tiền đánh bài 
thoải mái. Thật ra mình chỉ đặt hai phòng bình 
thường, nhưng đến nơi thì mánh mung để được ở 
presidential suite mà không phải trả thêm tiền. Có 
lần đi chơi với một gia đình tên bạn, đến nơi mình 
mánh mung với tên ở quầy lễ tân như sách chỉ nên 
được ở presidential suite, vợ tên bạn phê quá, 
nhưng sau này hắn không dám đi chơi với gia đình 
mình vì vợ hắn la hắn sao không biết mánh mung 
như mình. Chán mớ đời.  

Ở xứ Mỹ này nếu chịu khó đọc sách thì trong đời 
sống thường nhật, khi đi chơi, ở khách sạn vv, ít 
tốn tiền nhờ giáo dục thực dụng. Mình hay dặn mấy 
đứa con là luôn luôn hỏi hôm nay có khuyến mãi 
không, trước khi trả tiền. Một hôm dẫn chúng đi 
mua dụng cụ bơi, ra quầy trả tiền thì mình dặn là 
phải hỏi discount trước. Mình cho mỗi đứa con một 
cái thẻ tín dụng của công ty để lo thuế má thêm tập 
cho chúng sử dụng thẻ để khi lên đại học không bị 
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các ngân hàng dụ dỗ mà đổ nợ. Con bé ngập ngừng 
mới rặn được câu:” Do you have discount”? Như 
phép lạ cô thâu ngân viên bảo có, hôm nay có 25% 
nên từ dạo đó, khi chúng đi mua đồ với mẹ là hỏi 
dùm mẹ khuyến mãi, hôm nào được thì về khoe với 
bố, bố cho tiền 10% số tiền khuyến mãi. Mụ vợ 

mình thì mắc cở nhưng sau 23 năm lăn lóc với mình 
thì dạo này bắt đầu mở mồm hỏi. Hồi hè mua đồ dù, 
bàn ghế ngoài sân ở Home Depot, dùng mấy cái 
mánh của mình nên được bớt 20%, về khoe với 
mình rồi cả dòng họ, lại bị mình la là tiêu tiền. 
Chán mớ đời.  
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TÍNH TOÁN 
Nhà Gia Thổ Đất 
Hôm trước, ăn cơm với vài người bạn quen thì có 
một người hỏi lý do nào mình vào nghề cho thuê 
nhà làm mình nhớ có lần đọc tờ quảng cáo trên báo 
địa phương, giới thiệu một seminar hướng dẫn mua 
bán đấu giá hàng tịch thu bởi chính phủ nên mình 
tò mò đi dự. Thuyết trình viên chiếu hình ảnh một 
tờ báo ở Florida đăng tên và ảnh hai tên Mỹ mua 
đấu giá một chiếc máy bay Boeing do chính phủ tịch 
thu của nhóm buôn ma tuý từ Colombia. Ngày đấu 
giá, trời mưa bão nên chỉ có hai tên này đến dự 
cuộc đấu giá nên trả $2, mua được chiếc máy bay 
mấy triệu làm mình nức nở, thầm nghĩ vậy là tìm 
được chìa khoá làm giàu. Mấy tên này “sell the 
Dream” rất hay. Họ nói cho mình thèm nhỏ dãi 
thấy kiếm tiền quá dễ, khơi dậy lòng tham của 
người nghe rồi kêu gọi đi học khoá huấn luyện đặc 
biệt của họ giá mấy ngàn đô làm mọi người thất 
vọng rồi báo tin mừng đặc biệt hôm nay họ chỉ lấy 
có $397 mỗi một người còn nếu hai người đi chung 
thì sẽ bớt $97. Mình thấy thiên hạ chen lấn để ghi 
danh nhưng cái tính trùm Sò của mình nổi dậy nên 
tính sẽ gọi một tên bạn xem hắn chịu đi chung hay 
không. Tối về mình gọi tên này thì hắn bảo bọn nó 
lừa mày đó, tao biết hết tất cả, đừng có đi mà phí 
tiền. Anh chàng này sang Mỹ trước mình cả 15 năm 
nên biết về xứ Mỹ này nhìều hơn mình. Hôm sau 

mình quyết định gọi điện thoại cho hãng của tên 
thuyết trình viên, nói là hôm qua không đem theo 
thẻ tín dụng và họ vẫn bớt $97 dù đi một người. 
Mình dùng một chiêu trong cuốn sách do N.A. tặng 
khi sang Mỹ lần đầu của luật sư Herbert Cohen, 
“you can negotiate anything”. 

Lớp học ở Los Angeles nên phải lái xe mệt thở hai 
ngày cuối tuần. Vào lớp học thì chả thấy tên thuyết 
trình viên nói gì về cách mua đấu giá, hắn chỉ phát 
cho hai cuốn sách với địa chỉ của những cơ quan 
nhà nước cho bán đấu giá để mình liên lạc. Ngoài ra 
hắn chỉ giảng về cách mua nhà, mượn nợ khiến 
mình thất vọng nhưng đã lỡ đóng tiền nên phải ngồi 
học cho hết giờ. Sau này mình có liên lạc với các cơ 
quan trong danh sách và có đến xem đấu gía nhưng 
không có chiếc máy bay nào bán đấu giá $2 thêm 
tên rao đấu giá kêu réo nói nhanh như súng liên 
thanh nên chả hiểu gì cả nên bỏ mộng mua máy bay 
rẻ. Cũng may mình không mua được nếu không thì 
làm gì có tiền để trả chỗ đậu máy bay. Hắn có phát 
cho hai tập chứa đầy băng casette nên khi đi làm, 
kẹt xe mình mở nghe đi nghe lại đến khi băng nhựa, 
chảy cuốn vào trong máy. Dạo đó khối Liên Sô xụp 
đổ nên kinh tế Cali xuống vì các hãng làm về quốc 
phòng xụp tiệm, sa thải nhân viên đông như quân 
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nguyên. Nhà xuống nên thiên hạ bị ngân hàng xiết 
nhà, bỏ của chạy lấy thân nên khi mình nói mọi 
người đi mua nhà làm mọi người nhất là bên vợ, 
mấy ông anh vợ ôm bụng cười nức nở, sặc cả bún 
bò. Vợ mình thì cũng chìu chồng nên hai vợ chồng 
mua địa chỉ của những nhà sắp bị tịch thu rồi như 
trong các băng casette giảng dạy, hai vợ chồng lái xe 
đậu trước mấy căn nhà này nhưng hai vợ chồng 
không dám gõ cửa, chỉ ngồi trong xe cả tiếng rồi 
kiếm cớ đi về, hẹn ngày mai, xuất hành cho đúng 
giờ hoành đạo. Hai vợ chồng đứng trước dòng sông 
Rubicon, nhìn sang bên kia bờ, biết là sang bên ấy sẽ 
được huy hoàng như Julius Caesar nhưng không 
dám vượt dòng sông định mệnh.  

Một hôm mình thấy địa chỉ cách nhà mình mấy căn 
trong danh sách nhà sắp bị tịch thu nên lượn qua 
lượn lại rồi tình cờ thấy bà chủ nhà đi ra nên cà lăm 
lắp bắp hỏi nghe nói bà sắp bán nhà thì bà ta gật 
đầu. Bà ta mời mình đến sau ăn trưa để nói chuyện. 
Sau ăn cơm mình và vợ gõ cửa trong lòng vui sướng 
vì sắp sửa mua được căn nhà đẹp với giá bèo. Ngồi 
nói chuyện một tí, mình ngu nên nói họ sắp bị tịch 
thu sao không chịu bán rẻ cho mình khiến ông chủ 
nhà tức giận đuổi hai vợ chồng ra làm Mụ vợ của 
mình tái mặt thề sẽ không thèm ở nhà cao, cửa 
rộng, bỏ mộng làm giàu trong khi mình thì thuộc 
dân xuất thân từ chợ Đà Lạt nên rất chai mặt nên 
vẫn tiếp tục đi gõ cửa nhà Thiên Hạ. Mình coi danh 
sách nhà sắp bị tịch thu rồi đi xem rồi gõ cửa nhưng 

ít ai mở, có lần một tên Mỹ mở cửa với khẩu súng 
Shotgun trong tay làm mình tái mặt chạy mệt thở. 
Từ dạo đó xin chừa không muốn đi mua nhà sắp bị 
tịch thu nên đọc tiếp cuốn thứ 2. Trong sách dạy là 
phải đi xem Open House nên cuối tuần là mình 
chạy xe vòng vòng đi xem nhà bán. Một hôm mình 
đi ngang một con đường thì thấy Open House nên 
vào xem thì có hai mẹ con đều là chuyên viên địa ốc 
đứng bán. Mình nghe lời dạy trong sách là phải mua 
thẳng ở người listing agent vì họ muốn ăn huê hồng 
hai đầu nên dễ trả giá hơn. Hai mẹ con vui vẻ nhận 
lời làm đại diện mua cho mình. Giá nhà là $145 
ngàn nhưng mình mua được $120 ngàn vì 6% của 
$120 ngàn nhiều hơn 3% của $145 ngàn. Mình nhờ 
tên quen làm broker vay ngân hàng cho mình thì 
hắn ngạc nhiên hỏi sao chủ nhà chịu bán rẻ hơn 
$25 ngàn vì hắn có trả cho khách hàng của hắn 
$140 ngàn nhưng họ không chịu. Mua về sơn phết 
lại cho thuê được $1,200 nên cũng không lời, chỉ 
huề vốn. Sau này có thời lên đến $750 ngàn.  

Một hôm đọc báo thấy có nhà bán bởi chủ lại có 
thêm “will carry” nên mình thấy lạ nên gọi và hẹn 
đến xem. Chủ nhà là hai vợ chồng già, có căn nhà 
này cho thuê nay không muốn lo người mướn nhà 
nên muốn bán. Vì không muốn đóng thuế nhiều 
một lúc nên bán và cho vay lại, chỉ đóng thuế hàng 
năm vào số tiền nhận được từ mình. Họ đòi giá 
$165 ngàn nhưng cuối cùng đồng ý với $153 ngàn, 
$8 ngàn đặt cọc còn thì cho mình vay số tiền $145 
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ngàn còn lại nên không phải mượn Nhà Bank. Mình 
thương lượng là hai năm đầu không đóng tiền lãi 
của nợ vì phải bỏ tiền ra sửa lại để cho thuê. Mình 
tốn $4,200 để sơn phết và sửa chữa lại, cho thuê 
mỗi tháng $1,150 nên năm đầu tiên thì coi như lấy 
lại vốn và năm sau lời được $13,800. Mình nói với 
vợ là gia đình bên vợ, ai cũng mua nhà ở trừ ông 
anh đầu nên hỏi ông ta có chịu ở căn này thì mình 
làm giấy tờ cho rồi khi họ có tiền trả lại $8 ngàn 
tiền đặt cọc thì mình sẽ sang tên. Gia đình ông anh 
mới sang Mỹ vài năm nên được cấp Housing, nhà 
nước trả 70% tiền nhà. Có một bà chị vợ nói để bà 
cho ông anh $8 ngàn để mình sang tên nhưng ông 
anh không chịu ở nhà này, kêu mua nhà của ông ta 
đang thuê ở Huntington Beach giá gấp đôi nên 
mình sửa lại cho thuê. Vợ mình nói người cốt nghèo 
nên lối suy nghĩ của họ rất không chính thống lắm. 
Sau này ông này làm sao bị mất Housing nên không 
đủ tiền trả tiền mướn nhà nên vợ mình phải giúp 
tiền hàng tháng cho ông ta trả tiền nhà. Mấy năm 
sau hai ông bà chủ nhà này bán nốt cho mình mấy 
căn nhà của họ còn lại theo dạng này.  

Từ dạo đó thì mình chuyên mua nhà theo diện này 
vì ngân hàng không cho vay những người nào sở 
hữu trên 4 căn nhà. Mua kiểu này thì ít tốn tiền đặt 
cọc nên sau này mình chỉ đặt cọc tối đa là $5 ngàn 
để chủ nhà trả tiền sang tên, thuế má, nhiều căn 
không cần bỏ tiền. Ỏ Cali có dự luật 13 (proposition 
13), chỉ cho phép thành phố tăng thuế bất động sản 

tối đa 2% mỗi năm cho nên giá nhà ở Cali lên như 
diều. Thí dụ một người mua nhà giá $70 ngàn từ 25 
năm về trước thì trung bình họ chỉ đóng thuế bất 
động sản khoảng $1 ngàn/năm trong khi căn nhà 
bên cạnh, chủ mới mua giá $750 ngàn thì phải đóng 
1.2% của $750 ngàn hay $9 ngàn. Các tiểu bang 
khác như Texas, nghe nói họ phải đóng thuế bất 
động sản đâu 3.5% mỗi năm cho nên giá nhà có lên 
nhưng không khủng khiếp như ở Cali, tưởng tượng 
đóng $28.5 ngàn thuế điền thổ mỗi năm. Nếu mua 
của chủ nhà và làm đúng cách thì mình sẽ tiếp tục 
đóng thuế bất động sản của họ; $1 ngàn thay vì $9 
ngàn. Ở Los Angeles thì đóng cao hơn gần 1.8% vì 
họ cộng thêm ba cái thuế vụn vặt.  

Có lẽ mình thích nhất là mua Mobile Home vì dễ 
dàng hơn. Có lần mình đọc báo thấy nhà bán giá 
$18 ngàn nên gọi điện thoại hẹn lại xem thì khám 
phá ra là khu dành cho Mobile Home nhưng lỡ đến 
nên vào xem. Ông chủ là Mỹ già về hưu. Ông ta kể 
ngày xưa làm manager của hãng nhưng về già phải ở 
Mobile home vì rẻ. Ông ta nói là có nợ $12 ngàn 
của ông hàng xóm khi bán cho ông ta và cần $6 
ngàn để về New York ở với em ông ta. Mình gặp 
chủ nợ thì gặp một tên gốc Ý hay mua nhà cũ trong 
khu này rồi sửa bán lại và cho vay. Mình hỏi hắn 
tiếp tục cho mình vay được không thì hắn đồng ý. 
Mình kéo dài thương lượng theo sách của N.A. 
tặng, cuối cùng tên chủ xin $1 ngàn để bay về New 
york, tên chủ nợ nói mình muốn thì đưa hắn $9 
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ngàn thay vì $12 ngàn thì hắn đưa giấy chủ quyền 
của Mobile home và cuối cùng nhất trí $8 ngàn coi 
như mua với giá tổng Cộng là $9 ngàn. Chiêu 
Japanese mà ông Herbert Cohen kể khi mới vào 
nghề luật sư được hãng gửi ông ta sang Tokyo.  

Tại phi trường ông ta được đón tiếp nồng hậu, họ 
hỏi vé may bay của ông ta để thư ký sắp xếp xe đưa 
ra phi trường để tránh kẹt xe. Vé máy bay cho biết 
ông ta sẽ về trong 5 ngày nên 4 ngày đầu ở Tokyo 
phe đối tác dẫn ông ta đi ăn, geisha, để tìm hiểu văn 
hoá, cứ nói thủng thẳng có đủ thời gian. Đến ngày 
cuối thì bắt đầu thương lượng thì đối tác bíết tẩy 
ông sắp về ngày mai nên ông ta ký hợp đồng trong 
thế yếu. Mình hỏi ông chủ MH là chừng nào đi 
New York thì hắn bảo ngày mồng hai nên mình 
mừng vì mồng hai giao chìa khoá thì hắn phải trả 
tiền thuê đất như vậy mình có 4 tuần để bán.  

Mình bán garage sale tất cả đồ đạc của hắn để lại 
được $800 còn thì cho hết. Mình đăng bán thì có 
một tên già, đến hỏi mua. Hắn trả $19.5 ngàn. Hắn 
kể có nhà nhưng ngu lấy con vợ trẻ hơn, nó ly dị lấy 
cái nhà nên chỉ còn $20 ngàn. Hắn đến nhà mình 
nộp $19.5 ngàn, mình hẹn ngày mai đến lấy giấy 
chủ quyền. Mình đưa $8 ngàn cho tên chủ nợ, lấy 
giấy chủ quyền nhưng tên mua nhà chả bao giờ đến 
lấy cả sau này gia đình hắn có liên lạc xin lại giấy 
chủ quyền vì hắn qua đời. Mua xong thì mình đem 
$200 tiền mới lì xì tên manager của khu Mobile 
home, dặn hắn nếu ai bán mobile home thì cho 

mình biết. Một hôm hắn gọi, nói có một người bán 
và cho mình số điện thoại. Họ đòi $10 ngàn nhưng 
mình trả xuống $5 ngàn và họ cho vay lại, trả trong 
vòng 5 năm. Hai vợ chồng này là mục sư Mễ nên 
lúc họ hỏi tiền lời thì mình nói tôn giáo mình cấm 
trả tiền lời nên họ tưởng mình là đạo hồi nên bỏ 
qua. Mình nói họ viết giao kèo bằng tiếng Mễ vì họ 
không nói được tiếng Anh, ký tên và đưa chủ quyền 
cho mình và chìa khoá trong khi mình đưa họ tờ 
$100 cho tiền đặt cọc. Người ta dạy mình là luôn 
luôn có tờ giấy $100 trong túi vì khi thượng lượng 
phải rút tờ này ra thì khiến người chủ tin mình có 
tiền vì ít ai có tờ $100 trong ví. Mình mua rất nhiều 
nhà nhờ tờ $100 ngoại trừ một lần vì mụ vợ lục túi 
lấy không báo trước. Sáng hôm sau mình tiễn hai vợ 
chồng mục sư Mễ lên đường vì họ phải đi 
Sacramento, theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời để 
giảng dạy kinh thánh trong một nhà thờ Mễ nào 
trên vùng đó. Vayas con Dios! Có một bà VN, nha 
sĩ hơi quái nhân, muốn mua để ở. Bà ta có phòng 
mạch nha khoa nhưng đầu óc muốn trở về sống 
nghèo, tu khổ hạnh chi đó. Bà ta trả mình $10 ngàn 
nên mình đưa bà giấy chủ quyền và tặng tên 
manager thêm $200. Sau đó thì lâu lâu tên manager 
lại nhận tiền cà phê của mình. Mấy người muốn bán 
MH nhưng hắn không chấp nhận lý lịch người mua 
nên họ phải bán cho mình và hắn có tiền uống cà 
phê. Có lần một tên nhờ mình giúp một người bạn. 
Cô này có căn nhà muốn bán nhưng không được. 
Sau khi hỏi thăm thì mới hiểu trở ngại của bà này. 
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Cái nhà thật ra thuộc về cha chồng nhưng ông này 
sang tên cho người con trai, chồng bà ta để ăn tiền 
Medicare hay gì đó nhưng vẫn ở đó và hàng tháng 
trả tiền lãi ngân hàng. Bỗng nhiên ông chồng lăn 
đùng ra chết.  

Bà này muốn bán để lấy tiền nuôi con hay theo kép 
trẻ nhưng không đuổi ông già chồng đi được. Giá 
nhà vào thời điểm cao khoảng $300 ngàn nhưng lúc 
đó xuống đâu khoảng $170 ngàn. Họ đồng ý bán với 
giá $95 ngàn và còn nợ ngân hàng $45 ngàn và 
đồng ý cho mình tiếp tục đóng tiền lời vay của Nhà 
Bank và cho mình khất nợ $50 ngàn đến 5 năm sau 
mới trả. Cuối cùng bà ấy gọi mình lại, đòi bán giá 
$80 ngàn nếu trả bằng tiền mặt nên mình phải đồng 
ý. Khi sang giấy tờ xong thì mình đến gõ cửa nhà và 
nói với ông già chồng là mình là chủ mới và muốn 
ông ta ở lại đây đến khi nào chán thì thôi. Ông ta 
mừng rỡ và đồng ý trả tiền thuê nhà hàng tháng. 5 
năm rồi ông ta không bao giờ trả trễ và mình cũng 
không trở lại xem nhà. Có nhiều nhà mình mua mà 
mụ vợ chả bao giờ coi hay biết ở đâu. Ăn quả nhớ 
kẻ trồng cây nên mình mua khuyến mãi cho hai vợ 
chồng giới thiệu đi Hawaii 3 đêm nên bà vợ thích 
quá nên tìm thêm Deal cho mình nên sau này mình 
có tặng họ đi Cancun và Jamaica. Mình tặng tiền 
thì họ tiêu rồi quên mình nhưng nếu cho họ đi du 
lịch để có kỷ niệm thì họ nhớ mình cả đời.  

Điều vui nhất là giúp người khác mua được nhà. 
Mình không nhớ đã giúp bao nhiêu người ít tiền 

nhưng mua được nhà, nhưng thích nhất là trường 
hợp của một tên bạn người Bồ Đào Nha. Một hôm 
hắn gọi mình nhờ lên Los Angeles xem một cái nhà 
mà vợ chồng hắn muốn mua để tính sửa chữa bao 
nhiêu. Khi về già người Mỹ không thích vào viện 
dưỡng lão nên có những người có nhà, xây thêm 
phòng rồi cho mấy người già ở cho có không khí gia 
đình. Trên đường đi, tên này mới kể vợ hắn y tá, 
muốn mua một căn nhà dưỡng lão nhưng gọi tên 
chuyên viên địa ốc không trả lời. Mình nói nó 
không trả lời vì hắn muốn ăn trọn gói. Sao mày 
không gọi nhờ nó đại diện mày để mua. Tên này 
mới đậu bằng địa ốc nên muốn cho vợ biết là mình 
biết mua bán. Mình nói giá $450 ngàn thì mày lấy 
được 3% nhưng Broker của mày lấy mất 50% nên 
huê hồng còn lại là $6,750 rồi phải đóng thuế nữa vị 
chi còn $4 ngàn trong khi mày nhờ thằng listing 
agent mua thì mày có thể bớt $20 ngàn, $30 ngàn. 
Mày thích $30,  hay $6,750? Tên này không đồng ý 
cứ cãi nhưng bà vợ ngồi phía sau bảo mình có lý.  

Khi đến nơi, thấy bảng bán nhưng không có tên 
listing agent nên mình đi vào thì gặp bà manager 
người Phi nên xổ tiếng tagalog, nói mình muốn mua 
nhà dưỡng lão này nhưng với điều kiện là mẹ con bà 
ta phải ở lại làm nên bà ta mừng hết lớn. Mình nói 
bà ta gọi chủ nhà cho mình nói chuyện. Chủ nhà 
bảo là đang đi nghỉ hè và đồng ý cho vay lại để bớt 
thuế. Hắn ta nói là listing hết hiệu lực rồi nên hắn 
có thể bán với giá $420 ngàn. Hắn hẹn tuần tới về 
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sẽ gặp nhau để bàn thêm. Ai ngờ vợ hắn, y tá cùng 
làm chung nhà thương với vợ tên bạn nên khi gặp 
nhau, ôm hôn thắm thiết. Hai vợ chồng cùng con 
cái xúm lại sơn phết lại và cho người già thuê ở, họ 
lo thuốc than, ăn uống, mỗi tháng lời đâu $15 ngàn 
nhưng cực lắm. 10 năm sau họ bán căn nhà dưỡng 
lão đó 1.5 triệu, lấy tiền làm “1031 exchange” qua 
Texas mua một căn phố có 50 căn hộ ngay vùng 
đang lên vì dầu hoả. Nay họ đi chơi phè phởn, có 
manager lo cho căn phố đó. Năm ngoái hai vợ 
chồng có mời vợ chồng mình đi Âu Châu chơi do 
họ đài thọ, nhưng mình không rảnh vì con dại 
nhưng vẫn vui đã giúp họ trở thành triệu phú.  

Có lần mình đi chợ với mấy đứa con thấy bán cua 
sống. Mình chỉ hai đứa đám cua và hỏi tụi nó thấy 
cái gì nhưng tụi nó chả thấy gì cả ngoài cua. Mình 

nói nếu quan sát, mấy con cua muốn rời khỏi cái 
chậu thì bị mấy con khác kéo lại dù có thể leo ra cái 
chậu. Trên đời phải cẩn thận tìm bạn vì nếu mình 
làm gì khác thì sẽ bị đám bạn chê cười, họ xúi mình 
đừng làm vì họ sợ mình sẽ thành công hơn họ. Bác 
D khi xưa cản bố không nên đi seminar nên ngày 
nay Bác, kỹ sư bị thất nghiệp nên đi bán xe hơi từ 
10 năm nay và Bác ấy tránh mặt bố dù tụi con chơi 
thân với con của Bác. Một người làm $50 ngàn/năm 
khác với một người làm $100 ngàn/năm. Họ đọc 
sách báo khác, có bạn khác nhau. Người làm $100 
ngàn/năm khác với người làm $200 ngàn/năm, khác 
$500 ngàn/năm.  

Người Pháp có câu “dis moi qui tu fréquentes, je te 
dirai qui tu es". 



281 

 

MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Tiếng Việt Tình Tôi 
Trong cuộc điện đàm trên đài phát thanh Văn-Học 
Đà Lạt, phóng viên của đài nhận xét là chị Thuỷ, 
người đẹp Đức Trọng, tác giả nhiều bản nhạc về Đà 
Lạt, tuy sống ở Hoa Kỳ nhưng ít sử dụng những từ 
anh ngữ trong cuộc điện đàm, không như đa số 
những người lưu vong tại đất Mỹ.  

Hiện tượng người Việt lưu vong nói chuyện với 
nhau, bằng tiếng Việt lại hay đệm thêm tiếng nước 
sở tại rất khá phổ thông. Nhiều khi dùng tiếng nước 
sở tại hàng ngày nhiều hơn cả tiếng Việt nên các từ 
Việt hình như bị lưu đày trong ký ức của người Việt 
tị nạn. Cứ tưởng tượng nói chuyện với một ông Tây, 
bà Mỹ rồi cứ chêm tiếng Việt vô thì Voltaire hay 
Shakespeare đang ở trên bàn thờ cũng té xuống đất. 
Thật ra thì vấn nạn này đã có từ khi mình còn ở 
Việt Nam. Người lớn, thế hệ của ông cụ mình, khi 
nói chuyện hay xổ tiếng Tây hay xổ chữ Hán, các 
điển tích của Tàu. Người nghe như vịt nghe sấm 
nhưng không dám há mồm hỏi vì sợ bị mang tiếng 
ngu.  

Có lần đánh quần vợt ở đại học Đà Lạt thì có một 
tên, học trên mình vài lớp ở Yersin, đang đánh banh 
rồi xuất khẩu kêu “Merde” khiến mình ngạc nhiên, 
trong khi đó có một tên học trường Việt, bảo là chửi 
đủ thứ. Mình thì thích khẩu vị Bình dân học vụ. 

Mình cứ tự hỏi tại sao người Việt lại thích xổ tiếng 
người khi đàm thoại với người Việt. Câu hỏi này 
theo mình mấy chục năm nay mà vẫn chưa có đáp 
số.  

Đa số những người Việt lưu vong như mình, sống ở 
nước sở tại hơn 2/3 đời người nên quen sử dụng 
tiếng của nước sở tại trong đời sống hàng ngày nên 
tiếng mẹ đẻ thì càng ngày càng hao mòn thêm. Nói 
chuyện với con; lúc bé thì tiếng Việt nhưng dần dần 
phải nói tiếng nước sở tại vì ngữ vựng của con quá 
hạn chế. Cuối tuần chịu khó đưa con đi học tiếng 
Việt nhưng chúng không đọc sách báo Việt ngữ nên 
dần dần cũng bớt nói tiếng Việt với chúng.  

Trên mạng xã hội thì thường thấy người gốc Việt, 
viết bằng tiếng nước sở tại nhiều hơn tiếng Việt. Để 
thông tin, người ta chọn viết ngôn ngữ mà mình bộc 
lộ rõ ràng cho nên phải viết bằng ngôn ngữcủa nước 
sở tại.  

Hè vừa rồi, mình có mấy đứa cháu sinh tại Pháp 
sang chơi. Mình phải nói tiếng Anh với chúng để 
chúng tập nói và hiểu tiếng Anh, khi nào chúng 
không hiểu thì xổ tiếng Pháp. Con gái mình thì bảo 
kỳ này gặp mấy đứa em cô cậu thì thỏi mái hơn mấy 
lần trước. Nó học sinh ngữ ở trường môn Pháp Văn 
nên lần này biết bập bẹ tiếng Tây nên mấy chị em 
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hiểu nhau sơ sơ, nghe nhạc chung, và hẹn sang năm 
gặp nhau lại ở Đà Lạt và năm tới thì ở Pháp.  

Sau biến cố 75, các gia đình vượt biển, di tản hay 
lấy chồng nước ngoài..., bị phân tán nên thế hệ thứ 
hai ở nước ngoài sẽ có vấn đề khi liên lạc với nhau 
nhất là nếu người Việt lại chêm thêm tiếng nước sở 
tại thì chắc sẽ bú xua la mua. May là ngày nay ai nấy 
đều học anh ngữ nên cũng dễ thông tin.  

Thật ra khi về Việt Nam, nhóm người lưu vong lại 
bị khủng hoảng vì tiếng Việt được dùng ở Việt Nam 
ngày nay rất khác với thời VNCH. Tiếng Việt bây 
giờ hình như dùng các từ Hán ngữ nhiều hơn hay 
đọc theo lối chữ Tàu nhiều như “đảm bảo” thay vì 
khi xưa mình hay nghe “bảo đảm,” “đăng ký” thay vì 
ghi danh hay ghi tên. Cho nên người Việt tị nạn, 
không những lưu vong trên xứ người, lại lưu vong 
trên quê cha đất tổ.  

Thời sinh viên, mình lang thang khắp Âu Châu 
trong những dịp hè hay đi làm nhiều nước nên đã 
nhận ra vấn đề sử dụng tiếng mẹ đẻ pha với tiếng sở 
tại nên mình tự nhủ khi nói tiếng Việt thì cố gắng 
không dùng tiếng nước ngoài, chỉ khi nào kẹt, 
không biết dịch ra sao vì từ đó quá chuyên môn. Khi 
viết thì mình cũng ráng ít thêm các cụm từ của 
nước sởtại.  

Mình nhận thấy cái tính bảo hoàng hơn vua của 
người mình rất đỉnh. Sang Ý thì người Việt bên đó 
chê bai xứ Pháp dù chưa bao giờ bước chân đến xứ 

Gô-loa. Sang Pháp thì người Việt tại đó chê dân 
Mỹ, qua Mỹ thì dân này chê dân Tây ở dơ. Người 
Việt nhìn người Việt lưu vong qua lăng kính của 
người sở tại thay vì nhìn người Việt qua lăng kính 
của một người Việt. Mình chỉ biết nói ở đâu quen 
đó để khỏi nghe chê bai.  

Đọc sách báo Việt ngữ thì các tác giả lớn tuổi cứ 
vác các điển tích Tàu ra để minh chứng rằng mình 
là kẻ có học, kẻ sĩ đương thời. Mình nhớ dạo nghiên 
cứu về Phật giáo Việt Nam để vẽ chùa cho cộng 
đồng người Việt. Mình tìm mua sách tiếng Việt thì 
đọc, nhức đầu vì tác giả dùng hán tự nhiều lại thêm 
không dịch cho đọc giả nghe. Thật ra có những câu 
ngoại ngữ, khó dịch cho sát nghĩa qua tiếng Việt vì 
Văn hoá dị sàn. Cuối cùng mình phải đọc sách Tây, 
sách Anh để tham khảo.  

Có người cho rằng hiện tượng người Việt hay xổ 
nho hay tiếng Tây tiếng u là vì họ khinh thường 
tiếng mẹ đẻ. Nếu viết bằng tiếng nước sở tại thì họ 
sẽ cẩn thận tra khảo tự điển để dùng các từ cho 
chính xác vì sợ người ngoại quốc chê bai nhưng 
tiếng Việt thì họ xem thường, viết sao cũng được, 
nói sao cũng không cho là quan trọng. Mình có bà 
chị vợ, được bầu làm chủ tịch nha sĩ bên Boston 
nên hàng năm phải gửi I---meo cho mình nhờ dịch 
dùm bài diễn Văn qua anh ngữ trong khi bà ta viết 
tiếng Việt trộn tiếng anh mệt nghỉ.  

Việt Nam khi xưa đã có “Chữ Nôm” từ thời Phùng 
Hưng nhưng chữ viết chính dành cho hành chánh, 
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Văn hoá vẫn là chữ Hán. Các nhà nho hay quan lại 
khi xưa, xem thường chữ Nôm, gọi là “Nôm na là 
cha mách que”.Chữ Nôm bị coi thường nhưng ông 
Nguyễn Du lại diễn Nôm cuốn Đoạn Trường Tân 
Thanh của một người Hán tên Thanh Tâm Tài 
Nhân. Có lẽ khi đi xứ sang Tàu, ông ta có dịp đọc 
được cuốn sách này nên diễn Nôm giúp vốn liếng 
Văn học của Việt Nam có Kim Vân Kiều nếu không 
thì cũng bù trớt với 4 ngàn năm Văn Hiến. Nhờ 
diễn nôm nên giới Bình dân mới có thể thưởng 
thức, truyền tụng thành Văn chương truyền khẩu 
nên mới lưu cho đến hậu thế. Trong xã hội khi xưa, 
chỉ có độ chừng tối đa 10% dân chúng biết đọc chữ 
Hán. Mấy bài thờ Đường Luật, chữ Hán do người 
Việt làm đâu có là bao.  

Người Việt lưu vong khinh thường tiếng mẹ đẻ có 
thể bắt nguồn từ sự khinh miệt Chữ Nôm của cha 
ông ta cho nên đến thế hệ của chúng ta, chữ Quốc 
Ngữ vẫn không được xem là quan trọng. Có l ẽ vì 
thế mà một số nhà khá giả khi xưa, cho con cháu 
học trường Tây. Ông cụ mình thì học chữ Hán hồi 
nhỏ, có học thêm chữ Quốc ngữ sau khi giải ngũ 
còn bà cụ mình thì không bao giờ cắp sách đến 
trường nhưng có lẽ do phong trào hay do ai có học, 
nói ông bà cụ mình cho mình học trường Tây, hy 
vọng sẽ có một tương lai sáng sủa hơn.  

Có lẽ người mình đã bị nô lệ lâu năm, bị nền Văn 
hoá Khổng Việt nô lệ hoá tinh thần trong hai ngàn 
năm dựng nước nên tinh thần vọng ngoại của mình 

quá cao. Mình chỉ thấy Văn hoá của kẻ cai trị là số 
một còn Văn hoá cha sinh mẹ đẻ của mình thì 
thuộc loại hủ lậu. Những kẻ biết chút đỉnh tiếng 
của người cai trị thì có đời sống tương đối khá hơn 
dân bị trị như các thầy thông, thầy ký khi xưa vô 
hình trung người mình nghĩ xổ tiếng Tây hay xổ 
nho là để khẳng định mình thuộc thành phần được 
giáo hoá bởi người cai trị hay nói cách khác là thành 
phần tiến bộ.  

Hôm trước có một chị tải về một bài viết, giới thiệu 
ông Quách Vĩnh Thiện, hiện sinh sống tại Pháp. 
Ông là một kỹ sư điện toán, chơi nhạc tài tử và đã 
làm 77 bài hát với thơ của Nguyễn Du qua cuốn 
Kim Vân Kiều và 22 bài về Chinh phụ Ngâm. Mình 
có gửi mua. Mấy tuần nay, lên xe là nghe Thuý Kiều 
khóc Kim Trọng, cứ kêu Kim Lang ơi, thiếp đã phụ 
chàng! 16 tuổi đã leo tường ban đêm vào nhà Kim 
Trọng, chắc là để hành lạc vì kêu Kim Lang. Nay 
mới hiểu tại sao các cụ khi xưa cấm đọc truyện 
Kiều. Nghe truyện Kiều thì mới hiểu là bao nhiêu 
điển tích, câu nói mà người Việt dùng hàng ngày 
đều lấy trong Kim Vân Kiều của thi hào Nguyễn 
Du. Ngày xưa, học Việt Văn, ông thầy hay bà cô bắt 
học thuộc lòng nên chán. Nhưng nghe 77 bài hát, 
được phổ từ thơ trong Kim Vân Kiều, nghe rất lạ, 
nhẹ nhàng. Thật ra, nhạc sĩ phối âm, dùng nhạc cụ 
cổ truyền lẫn nhạc cụ Tây phương nên nghe có cái 
gì mới mới. Khi thì tango, khi thì đàn bầu. Đang đợi 
Chinh Phụ Ngâm về.  
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Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ mình cảm thấy thoải mái 
nhất khi diễn đạt hay đón nhận từ người khác. 
Nghe một câu chuyện tiếu lâm bằng tiếng Việt, vẫn 
khoái trá, đập bàn, vỗ đùi trong khi nghe một câu 
chuyện tiếu lâm bằng tiếng nước sở tại thì nhạt như 
nước ốc tương tự đọc mấy chuyện vui của nước 
ngoài dịch ra tiếng Việt. Tiếng Việt có cách ráp 
chữ, chơi chữ,hiểu được thì rất thú vị.  

Mụ vợ mình chuyên xổ tiếng Anh khi nói tiếng 
Việt. Khi nói chuyện với người Việt sinh sống bên 
này thì không sao nhưng đối với bạn bè, người thân 
ở VN hay Âu Châu cũng bú xua la mua nên nhiều 
khi mình phải thông dịch lại cho mấy người kia 
hiểu. Thật ra vợ mình không nghĩ đến chêm thêm 
tiếng anh để khẳng định giai cấp lập trường gì cả 
nhưng vì không để ý nên cứ pha sốt cà chua Mỹ khi 
ăn cá kho nước mắm. Bạn từ VN cũng lớ ngớ 
nhưng không dám hỏi. Theo mình đó là không trân 
trọng tiếng mẹ đẻ.  

Thằng con mình có trách mình là không tiếp tục 
nói tiếng Việt với nó thì mình giải thích mẹ nó lười 
nói tiếng Việt với hai anh em nó. Đi làm về mệt nên 
muốn nói tiếng anh với con cho khỏe. Ở nước 
ngoài, dạy con nói tiếng Việt là một đòi hỏi khá lớn. 
Dạo hè nó về, mình nói tiếng Việt với nó và khuyến 
khích nó đọc sách tiếng Việt. Năm nay nó ghi tên 
học Nhật ngữ trong trường. Nó gia nhập hội sinh 
viên Nhật và Việt nhưng nó bảo thích Nhật hơn. Ở 
vùng Bolsa, có học sinh gốc Việt nhiều nên có môn 
sinh ngữ là Việt ngữ ở trung học trong khi nơi mình 
ở thì ít chỉ có lớp sinh ngữ Tàu và Nhật.  

Nếu mình viết tiếng Việt kiểu VNCH mà mình đã 
học khi xưa thì người Việt ở hải ngoại hiểu nhưng 
người thân, gia đình ở VN lại lắc đầu, bảo mình 
không biết tiếng Việt nên phải pha trộn cả hai. 
Mình hay bị mấy đứa em ở VN la, viết sai chính tả, 
dùng từ không đúng nên phải khắc phục, đọc thêm 
báo chí trong nước để cập nhật hoá các từ"hậu 75". 
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Just Phở It! 
Tuần trước, rảnh nên gọi PDĐ, rủ đi ăn trưa. Hắn 
hỏi muốn ăn gì thì nói ăn cơm chay cho có rau quả. 
Hắn bảo là lấy vợ 8X nên chưa ăn chay được và đề 
nghị ăn phở gà Song Hải. Tiệm này mình có ăn một 
lần với thằng con khi tiệm phở gà Bolsa đóng cửa 
nên chạy tới thì thấy một đám thực khách, ghi tên, 
đứng, ngồi đợi. Chừng đâu 30 phút sau thì chị chạy 
bàn ra bảo là muốn ăn phở gà thì phải đợi thêm 30 
phút nữa nên hai thằng rủ nhau đi ăn tiệm mỳ Tân 
Định bên cạnh, vì hai thằng phải đón con gái tan 
trường vào lúc 1:45 pm.  

Cách nhau có vài thước mà tiệm mỳ này, dù khuyến 
mãi, tặng không thêm xíu mại mà nhà hàng vắng 
như chùa Bà Đanh. Xíu mại chả có gì hấp dẫn cả. 
Hai thằng đấu láo đến khi xong tô mỳ thì phải chạy 
đi đón con. Hôm sau, mình dẫn cô con gái ra tiệm 
Song Hải ghi tên rồi đợi.  

30 phút sau thì chị chạy bàn, ra bảo mọi người đợi, 
chỉ còn 6 tô phở gà mà hai cha con lại nằm số thứ 8 
nên bỏ đi ăn phở Vĩnh Ký, ngay góc bên đường.  

Tiệm này thì khuyến mãi bớt 50% nhưng bắt trả 
tiền nước trà hay nước lạnh, bù thêm lấy thuế 
nguyên tô rồi bớt 50%, lấy tiền mặt nên vẫn coi như 
là không có khuyến mãi. Chủ tiệm này khi xưa có 
hùn hạp mở tiệm phở Thanh Lịch, tiệm đầu tiên 

bán phở tái bò né (filet mignon) ở Bolsa nên mấy 
đứa con thích ăn ở Thanh Lịch. Tiệm này ông chủ, 
nghe nói khi xưa ở Saigon, nấu bún mộc rất nổi 
tiếng mà vợ mình thì thích ăn bún mộc nên hay ghé 
lại tiệm này. Tiệm Thanh Lịch nay đóng cửa vì quá 
nhiều tiệm phở mọc ra như nấm trên đường 
Brookhurst. Ngay góc Hazard, Brookhurst đ. có 4 
tiệm phở, chưa kể bún bò Hương Giang, đồ Huế.  

Có lần đọc báo thấy có một nhà hảo tâm nào, tặng 
các người vô gia cư gốc Việt một tô phở ở Thanh 
Lịch nên có lẽ v. vậy mà thực khách bớt đến tiệm 
này. Khúc này có một anh vô gia cư gốc Việt hay 
đứng chửi rủa bà con nên vợ mình cũng ngại tới đó 
vì bước xuống bãi đậu xe là thấy tên này chạy lại la 
mắng. Còn phía bên góc tiệm bán đồ ăn đem đi 
Dakao thì lại có một ông chuyên viên giải toán 
phương trình bậc hai.  

Ông này đã xuất hiện khi mình mới dọn về Cali mà 
nay trên 23 năm vẫn cứ thấy ông ta với cuốn vở học 
trò rồi làm tính đại số.Ông ta ngồi dưới đất rồi giải 
toán, lâu lâu có người cho ổ bánh mì hay tiền. Có 
lần vợ mình bị một ông hài, bận đồ thầy tu không 
chính hiệu Nai vàng, gọi lại bảo tao cho mầy số đi 
mua xổ số rồi bắt vợ mình cúng dường nhưng rồi 
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cũng chả trúng. Lần sau gặp lại ông ta vẫy lại thì Mụ 
vợ khôn ra giả điếc.  

Thằng con mình thích ăn phở gà còn con gái thì 
phở tái bò viên nên hay ghé tiệm Phở Bolsa. Tiệm 
này khi xưa, có tài tử Nguyễn Long từng đóng vai 
VC trong phim “Chúng tôi muốn sống,” đi chiếc xe 
vận tải nhỏ Toyota màu đỏ, ngồi bán hồi ký của ông 
ta. Mình thì gặp ông chủ Bắc kỳ, hay hỏi tiền mướn 
tiệm bao nhiêu, khiến hắn thở dài, hỏi khi nào mở 
thêm tiệm thì cho hùn vv,  nên được ông ta đãi ngộ, 
lúc nào cũng thịt thà nhiều lại chính ông ta bưng ra. 
Có lần ông ta hỏi mình muốn mua căn tiệm của ông 
ta vì muốn về hưu.  

Mình bảo điên à! Nay thấy bán cho chủ tiệm Chè 
Cali.  

Hiệu chè Cali, mua 2 tặng 1 này giết một tiệm Lee's 
Sandwiches ở thành phố Fullerton, cạnh tiệm 
Costco. Lúc trước mình thấy tiệm bán bánh mì sống 
vui vẻ vì dân Mỹ, Mễ ghé lại ăn rất đông trong khi 
tiệm bên cạnh, nhà hàng tàu thì đói khách rồi đóng 
cửa. Hiệu Chè Cali nhảy vào thì bán bánh mì, bán 
phở đủ thứ trò, mua hai tặng 1 nên giết tiệm Lee's 
Sandwiches, nay chả còn ai ngồi ngoại trừ vài người 
Mễ không muốn ồn ào. Không phải chỉ có địa điểm 
này mà trong vùng Bolsa thì thấy nhiều tiệm của 
hiệu Lee's Sandwiches cũng vắng khách. Chiều 6 
giờ pm, chạy xe ngang khi đi tập võ, thấy xe cộ vắng 
không như xưa, người ra vô đông nghẹt. Bạn bè của 

vợ kháo nhau là bánh mì của hiệu này để lâu cứng 
như đá.  

Mình có tật hay hỏi chủ tiệm ăn về tiền thuê tiệm 
để hiểu giá địa ốc nên chủ tiệm rảnh là hay kéo ghế 
chém gió với mình. Nhớ ông chủ tiệm phở gà Hưng 
kể: bố tiên sư chúng nó. Mình hỏi ai thì ông ta cho 
biết đám bạn của ông ta. Chúng đến nhà thì mình 
nấu phở cho ăn thì chúng khen ngon, khuyên mình 
mở tiệm sẽ giàu to. Mình nghe lời chúng bán nhà, 
mở tiệm thì đếch có thằng nào ghé lại ăn, nay chỉ 
mong hết hợp đồng thuê nhà thì sẽ dẹp tiệm. Ông 
ta còn bồi thêm là nghe lời thằng T.T. bói nên nay 
vợ chửi quá cỡ. Bảo tên này chuyên in lịch Tam 
Tông Miếu bán cho dân tị nạn, bỏ tiền làm băng 
video ca nhạc, lỗ mấy trăm ngàn mà vẫn tin nó xoay 
hướng chỗ nào, giờ hoành đạo. Nghe kể năm vừa 
rồi tên này đem về VN, in lịch của hắn soạn, không 
xem xét, nhà in VN in toàn là những ngày lễ lịch sử 
của các đồng Chí của ông HCM nên bao nhiêu 
cuốn lịch bị đem quăng thùng rác, mất tiền.  

Cuối tuần, hai cha con dẫn nhau đến tiệm phở Song 
Hải vì mình muốn biết tại sao tiệm đông khách mà 
năm ngoái mình có ghé lại ăn với thằng con thì chả 
nhớ có gì đặc biệt cả. Cũng phải đợi nhưng lần này 
đi sớm từ 11 giờ nên được vào ăn thì khám phá ra là 
phở gà đi bộ nên thịt chả có bao nhiêu. Vì lẽ đó mà 
thằng con thích phở gà Bolsa vì thịt nhiều, nhất là 
chén nước mắm gừng rất ngon. Ra về thì hai cha 
con bảo nhau không đáng phải đợi 30-45 phút. 
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Mình hỏi bà chủ khi nào mở tiệm mới cho hùn thì 
cô ta rên khổ lắm chú ơi. Đông khách cũng rên khổ 
còn vắng khách thì cũng khổ, một bên khổ nhưng 
vẫn ca hát còn một bên khổ quá thành khờ.  

Gần nhà có mấy tiệm phở nhưng bán cho thực 
khách ngoại quốc nên mấy đứa con không thích vì 
mùi vị khác với phở Bolsa. Mình thích nhất ăn phở 
86, trong khu Dakao vì nhỏ, khung cảnh như ở Việt 
Nam, có độ 20 ghế, nồi nấu phở ngay bên cạnh, chỉ 
có miếng kính chắn lại nên vẫn thấy đầu bếp, chan 
múc, khõ khõ đôi đũa to, mùi phở nồng nặc, khói 
bay mịt mù nhất là sáng mùa đông lại thêm mấy cái 
ghế đẩu xung quanh nồi phở. Dạo còn đi làm, mình 
hay ghé ra đây khoảng 6 giờ sáng, làm tô phở là phê 
cả ngày.  

Hiệu phở 86 có 3 tiệm trong khu Bolsa. Khi nào ăn 
phở gà thì chạy lại tiệm góc McFadden và Ward vì 
họ làm theo kiểu gà xiu xiu của Đài Loan. Nay mới 
thấy họ mở thêm một tiệm khác ở phố Đại Hàn. 
Dân tình gốc Hàn quốc dọn về mấy thành phố 
Irvine và Fullerton vì học khu tốt nên dần dần 
người gốc Việt nhảy vào khu Korean District ở 
thành phố Garden Grove khá nhiều. Khu này có 
một tiệm VN mới mở mà vợ mình thích là quán Ốc 
và Lẩu. Tiệm này lúc nào cũng đông, phải đợi hơn 1 
tiếng trong khi các tiệm bên cạnh thì ngáp ruồi, 
thấy thương cho họ. Mình thì thấy tốn tiền lại phải 
đợi nên ăn một lần rồi chừa.  

Dạo mới sang Cali, mình hay ăn phở 79, tiệm phở 
đầu tiên được mở và tồn tại đến ngày nay tại Bolsa 
vì gần nhà, chỉ đi bộ ra như phở Thanh Lịch. Hôm 
trước ghé lại sau 20 năm với PDD thì thấy ông chủ 
già đi nhưng hiện đại hoá cách làm ăn dùng Ipad để 
ghi các món kêu của thực khách nhưng tiệm vẫn 
như xưa, không trang trí, sơn phết lại. Nghe ông 
than là sẽ không lấy thẻ tín dụng nữa vì quá phiền 
phức. Ông này có lần bị cướp. Báo chí kể chúng 
theo dõi và khi ông ta đóng cửa tiệm về nhà là 
chúng ụp vào. Dân Việt làm ăn cứ lấy tiền mặt nên 
hay bị cướp.  

Chạy ngang các tiệm ăn Việt thì biết ngay tiệm nào 
do giới trẻ làm chủ và tiệm nào do người có gốc rễ 
sau đậm với Việt Nam. Vợ con mình thích ăn tiệm 
Trà House, mới mở vì chủ tiệm làm đồ ăn kiểu pha 
chế, thay vì bún thì. họ làm flatbread, loại bánh để 
làm pizza cho nên đám trẻ vẫn thấy món quen của 
Mỹ lẫn hương vị đồ ăn Việt Nam. Tiệm này trang 
trí khá nặng tiền, tương tự tiệm Boiling Crab bên 
cạnh, bán rawfish cay cay mà giới trẻ mít, Mỹ, Mễ 
đủ loại ghé lại đợi cả tiếng mới được vào ăn trong 
khi đó các tiệm ăn Việt khác ngồi ngáp ruồi vì 
không cập nhật hoá, theo thời. Nhiều tiệm khác 
cũng bắt chước mở bán crawfish nhưng cách trang 
trí như các tiệm ăn Việt cũ trong vùng nên không 
thu hút thực khách trẻ. Nhà vệ sinh đi vào là hết 
muốn ăn cơm nên chỉ đi khi nào ăn xong.  
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Lớp người Việt thế hệ đầu bắt đầu già, về hưu nên 
họ không ăn tiệm nhiều như xưa nên quán ế trong 
khi các quán do giới trẻ làm chủ thì họ nhắm vào 
thị trường giới 30-40 tuổi nên trang trí theo thời 
trang ngày nay. Giới tuổi này thì làm đồng nào là 
tiêu đồng nấy nên dễ bán trong khi mấy tiệm phở 
khuyến mãi 50% mà không có ma nào lại. Các tiệm 
này thì mướn các sinh viên trẻ để phục vụ như ở 
các tiệm ăn Mỹ trong khi các tiệm ăn Việt khác thì 
chủ tiệm không cho các người chạy bàn nhận tiền 
boa, chủ lấy tiền đó để trả công nên mặt các phục 
vụ viên lúc nào cũng hình sự như Hải quan ở phi 
trường Tân Sơn Nhất.  

Có lẽ tới tuổi nên mình chả thích tìm tòi các món 
ăn lạ hay khung cảnh mới, chỉ thích ăn phở 86 khu 

Dakao, nho nhỏ, ngửi mùi phở nồng nặc, khói bay 
mịt mù như ngày xưa được ông cụ dẫn đi ăn phở 
Phi Thuyền ở ga xe lửa Đà Lạt. Một lần mà nhớ cả 
đời. Phở ở hải ngoại thì đã được biến chế theo 
không gian. Có dạo mình ở bên Ý Đại Lợi thì không 
có bánh phở nên dân Việt mình, phải nấu spaghetti 
để ăn phở. Ngày nay ở Bolsa làm được bánh tươi 
như ở Việt Nam nên ăn đỡ hơn bún khô rồi luộc. 
Có rau và giá sống nhưng m.nh vẫn thèm mấy ngọn 
xà lách cua rôn của Đà Lạt. Mình đi ăn phở để tìm 
lại hương vị, khung cảnh của thời thơ ấu nên thích 
đi ăn một mình để có một chút không gian tìm lại 
ký ức của một thời.  

November 12, 2014 
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Những Chuyện Chỉ Xảy Ra Tại Nước Mỹ 
Có lần mình dẫn mấy đứa con đi ăn tiệm 
Fuddruckers, chuyên bán hamburger thì thấy bà Mỹ 
to như con trâu, kêu 1 hamburger loại 1 cân anh, 
khoai Tây chiên và một ly Diet coke, loại nước ngọt 
ít calorie khiến mình giật mình, tự hỏi nếu bà ta 
muốn ốm bớt thì chỉ cần ăn ít lại.  

Đó là một trong những mâu thuẫn điển hình của xứ 
Mỹ mà người ta thấy hàng ngày. Có lẽ xứ Mỹ là xứ 
đứng đầu về phong cách phục vụ khi đi ăn tiệm dù 
tiệm không sang trọng nhưng khách hàng vẫn được 
phục vụ tới nơi tới chốn không phân biệt giai cấp 
hay màu da ngoại trừ các tiệm ăn Việt và Tàu. Nhớ 
lần đầu tiên sang Mỹ, vào tiệm ăn thì điều đầu tiên 
khiến mình bỡ ngỡ là đồ ăn rẻ hơn ở Âu châu, thêm 
phần ăn rất nhiều. Tên Dân đưa mình đi ăn phở, cái 
tô xe lửa to như cái chậu, không thể nào ăn hết vậy 
mà khi sang sinh sống ở Cali thì từ từ cũng nuốt 
hết. Chán mớ đời! Đang ăn thì người tiếp viên cứ 
vài phút chạy lại hỏi có cần gì không. Thấy nước 
hết thì họ rót thêm nhất là nếu kêu nước ngọt thì 
uống thả dàn. Dạo đi làm ở Thuỵ Sĩ có thằng 
Randy, người Mỹ; cha của nó có Văn phòng kiến 
trúc ở Virginia, hình như muốn hùn với công ty của 
mình đang làm việc nên cử hắn sang. Hắn kể là bên 
Mỹ, uống CoCa mệt nghỉ, chỉ trả một lần thôi còn 

uống bao nhiêu cũng được. Mình cứ gật đầu, miệng 
thì u chầu u chầu nhưng trong bụng cứ nghĩ tên này 
nói phét đến hồi sang Mỹ là uống mệt thở cùng giá 
tiền. Có lẽ vì vậy dân Mỹ mới mập. Nghe nói đâu 
trung bình mỗi năm dân Mỹ trung bình tiêu dùng 
150 cân anh đường. Sáng nay mình mời một thằng 
Mỹ đi ăn sáng, nó đổ nguyên một ly nhỏ đường làm 
mình tá hỏa tam tinh.  

Nhớ khi viếng Chicago, đọc cuốn hướng dẫn du lịch 
Le Routard, nói có một tiệm bán pizza ngon lắm nên 
vào ăn. Cô tiếp viên hỏi chọn size nào thì mình tính 
chọn loại trung bình nhưng cô nàng lắc đầu bảo 
mình sẽ ăn không hết. Cô ta đề nghị cái nhỏ nhất. 
Đến khi cô nàng bưng ra thì nó to như cái mâm, có 
bán kính độ 20 cm. Mình cố gắng lắm mới hết phân 
nửa rồi cô nàng dọn đi rồi đem lại cho mình cái hộp 
đựng nửa cái bánh pizza để đem về. Cái này lạ so với 
Âu châu, không bao giờ có trò đem đồ ăn dư về, gọi 
là doggy bag, mang về cho con chó ở nhà. Thật ra 
thì phần ăn quá nhỏ lại thêm cái trò phải bỏ mứa 
một chút cho có vẻ dân sang trọng.  

Hồi mới dọn về Cali, thấy vợ chồng thằng Đa, đi 
hai chiếc xe Mercedes mà hàng đêm thì lại đậu ở 
ngoài đường trong khi trong garage thì chứa toàn đồ 
rẻ tiền, lâu năm không dùng. Hai chiếc xe trị giá 
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cũng cả $100 ngàn lại đậu ở ngoài trời trong khi ba 
cái đồ lỉnh kỉnh thì không tới $1 ngàn nên mình 
thấy làm lạ. Nói đến garage thì dân Mỹ, quần áo hay 
đồ xài trong nhà cũ thì cuối tuần họ làm garage sale 
để tống mấy cái đồ không dùng đi cho rộng chỗ, 
phần được tiền. Mình thích nhất mấy cái này vì có 
dịp để tập thương lượng, trả giá.  

Khi mới lấy vợ, cuối năm nên đại gia đình bên vợ tụ 
tập tại nhà mình, vợ ra lệnh mình gọi pizza cho họ 
đem tới để mấy đứa cháu ăn thì 10-15 phút sau là 
thấy tên giao pizza bấm chuông. Có lần ông bố vợ 
té, máu chảy tùm lum nên mình gọi xe cứu thương 
thì 30 phút sau họ mới đến. Chắc phải mướn mấy 
tên lái xe giao pizza tận nhà làm tài xế xe cứu 
thương.  

Đi mua đồ thì tha hồ chọn lựa, mua về xài không 
thích thì trong vòng 30 ngày có quyền đem trả mà 
hãng không phàn nàn, thậm chí họ còn nhận hàng 
của tiệm khác vì họ có phương châm “Vui lòng 
khách đến, vừa lòng khách đi”.Bên Âu châu thì khi 
vào tiệm, người bán hàng xem mặt mình coi có tiền 
không, trước khi họ tiếp mình còn bên Mỹ thì ít có 
trường hợp như Julia Roberts trong phim Pretty 
Woman. Có lần bạn bên Tây sang chơi, mình đưa 
lên Rodeo Drive ở L. A., họ vào tiệm Armani, đứng 
lựa xong thử rồi cuối cùng mình hỏi có khuyến mãi 
không thì anh bán hàng bảo; hãng Armani không 

bao giờ hạ giá cả nên mình nói vậy không mua thì 
anh chàng vẫn tươi cười xếp áo quần lại nhưng 
trong bụng chắc chửi thề. Ghé ngang tiệm 
Blueberrys thì mình cũng hỏi tương tự thì anh 
chàng bán hàng bảo tuần tới công ty sẽ có Hạ giá. 
Nếu ông mua hai bộ thì tuần sau trở lại, đưa cái 
biên lai thì sẽ được bớt 50% còn nếu không thì cứ 
trả lại, lấy tiền về. Quả thật tuần sau mình trở lại 
thì họ trả mình 50% số tiền đã trả cho hai bộ mà 
sau 2 năm vẫn còn bận.  

Đèn xanh đèn đỏ được đặt bên kia đường thay vì 
bên phía chỗ xe phải dừng lại như bên Âu châu. 
Bên Mỹ thì dùng các đơn vị đo lường của đế quốc 
Anh như inch, foot, yard, mile, ounce, pound vv. 
Trong khi bên Anh quốc lại dùng đơn vị quốc tế 
như cm, mm, m, km, gram, kg. Lúc đầu mới sang thì 
hơi lộn xộn đo đạt bằng hệ thống này nhưng rồi 
cũng quen, nghe nói Hoa Kỳ sẽ đổi theo hệ thống 
quốc tế nhưng gần 30 năm ở xứ này chả thấy nhắc 
đến.  

Có Bác nào ở Mỹ, thấy có chuyện gì lạ thì cho biết 
thêm. Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ. Hình như mụ 
vợ mình là bạn học với em gái của anh rể của Sương 
ở xứ Kanguru, vừa mới qua đời ở Cali. Nghe nói bà 
cụ trên 90 tuổi đang ở viện dưỡng lão, con cháu 
thay phiên vào đút cho ăn. 
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Share Phòng Share Tình 
Nhớ dạo nghe lời thằng Đa qua Cali làm việc để nó 
kiếm vợ cho. Đi khắp năm châu để kiếm vợ nhưng 
không ra, bí quá mình đành nghe lời nó dọn qua 
Cali, nó bảo tá túc nhà nó. Sáng hôm sau, nó dẫn đi 
mua một chiếc xe hơi vì sinh sống ở Cali mà không 
có xe như kỳ vô phong. Sau đó thì đọc rao vặt để 
mướn nhà. Mình thấy một tên cho mướn phòng lại 
của hắn vì hắn phải đi làm xa. Tên này đang làm 
nail nhưng có ai rủ đi xuyên bang, kiếm tiền nhiều 
hơn nên cho mình mướn lại căn phòng của hắn.  

Nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, lại cho thuê 
4 hộ nên hơi lộn xộn nhưng mình mới sang nên 
kiếm ở tạm hết giao kèo của hắn, khỏi phải đặt cọc 
tiền nên cũng ok. Mấy người mướn khác cũng dân 
làm nail nên họ có vẻ sùng bái, thờ ông Địa, Tam 
Đa.  

Lúc đến lấy chìa khoá thì tên nhường phòng lại cho 
mình, dụ mua mấy cái lặt vặt như giường nệm, bàn 
ghế vì hắn không thể đem theo thêm cũng chẳng 
phải đồ xịn nên cuối cùng mình trả giá $100 cho 
mọi thứ. Cuối cùng hắn bảo hắn khuyến mại cho 3 
ông Phước Lộc Thọ, nói thờ mấy ông này hên kiếm 
tiền vô như nước. Mình chỉ mong kiếm vợ mà tên 
bảo tiền vô như nước, hỏi hắn có tượng nữ thần 
không thì hắn bảo ai thờ đàn bà. Chán mớ đời.  

Mình đi làm công nên mưa hay gió cũng chừng đó 
tiền nên chả cần thần tài thổ địa gì cả trong khi mấy 
người ở chung nhà, làm nail ăn chia với chủ 40-60 
hay tuỳ nên họ cần thánh tổ nail giúp đỡ họ, xui 
khiến khách hàng đến càng đông càng tốt. Họ đâm 
ra tin dị đoan, làm khách hàng quen thuộc cho 
những tên thầy bói, thầy cúng. Thắp hương cúng 
phong long tiễn cô hồn các đảng.  

Ngày dọn vô thì không gặp ai ở chung nhà vì đi làm 
hết. Cuối tuần là ngày họ kiếm tiền nên 10 giờ đêm 
mới mò về nhà. Đa số làm đâu trên Los Angeles nên 
mỗi ngày di chuyển mất 2-3 tiếng đồng hồ. Tối đó 
thì nhà như cái chợ. Mình lần lượt được gặp vợ 
chồng anh A, ở phòng lớn nhất nhà, có phòng tắm 
riêng. Anh này ngày xưa đi Biệt Động Quân, sau 
mấy năm ở trại cải tạo, vượt biên với vợ, sang đây 
gặp thời làm nail nên anh ta cũng đi học nail, nhờ 
thiên hạ thi dùm nên cũng đậu với vợ, đi làm chung 
cùng tiệm ở Santa Monica, khu gần biển, sang 
trọng, khách sộp nên lương bỗng tiền boa cũng khá. 
Anh chị dự định để dành tiền rồi sẽ mua một căn 
nhà. Họ hỏi mình muốn thuê một phòng của họ 
không thì họ sẽ ưu tiên.  

Mình nghe kể, mẹ của cô đào Melanie Griffith, 
viếng thăm một trại tị nạn ở El Monte có 20 người 
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việt đang tạm trú. Hứng tình sao bà ta đem người 
làm móng tay cho bà đến dạy mấy bà Việt nam học 
cách sơn móng tay vv tạo ra phong trào làm nail mà 
ngày này người gốc việt chiếm lĩnh hoàn toàn thị 
trường nail của Hoa Kỳ. Đến một thành phố nào 
mà thèm đồ ăn việt thì cứ tìm một tiệm nail là có 
địa chỉ tiệm ăn Việt. Nghe nói 99% dân gốc Việt ở 
thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona là làm Nail.  

Tên Hồng thì làm nghề cắt tóc nên tóc tai để khá 
bú xua la mua, đỏ xanh tím vàng, đang bảo lãnh 
hôn thê sang và chị Tuyết cũng dân làm nail, cùng 
tiệm với anh chị A nên đi xe chung. Chị này có bồ 
đang làm nail ở Colorado, anh chàng này nói đi 
xuyên bang trước để lo nhà cửa rồi sẽ kéo chị sang 
sau.  

Mình thấy trong phòng khách có thờ 3 ông Tam 
Đa, thấy ngộ ngộ. Sáng sớm, trước khi đi làm, thấy 
họ vái cúng táo lê, nhiều khi bao thuốc 555 thêm 
vài tờ đôla. Có hôm tên Hồng trước khi đi làm, đói 
quá, hắn lấy trái táo nơi bàn thờ táp vài miếng rồi 
bỏ lại, bảo dạo này đồ Tàu xịch thuốc sâu, bảo 
dưỡng nên ăn trước xem có bị gì không cả để mấy 
ông ăn chết thì phiền cho dân. Nhiều khi ai đó 
thiếu tiền lẻ thì chạy lại bàn thờ, rút vài tờ rồi vái 
“vay 3 ông”.Có hôm anh A bốc bao thuốc, kéo vài 
hơi rồi cắm vào mồm ông Địa. Thờ ba ông này khá 
dễ dàng chớ không như mấy cái am ở Đà Lạt khi 
xưa, chạy xe ngang mà không cởi nón là té xe, gẫy 
chân. Mình nghe người lớn khi xưa bảo là lúc đầu 

người ta thờ ngũ Phúc: Phú, Quý, Thọ, An và Ninh 
nhưng rồi dần dần chỉ còn 3 nên gọi Tam Đa, 3 
nhiều là Phúc Lộc Thọ.  

Ông Thọ, nghe kể sống lâu vì chưa có vợ cho nên 
mình không muốn theo gương ông này. He he he. 
Tưởng tượng sống mấy trăm năm mà chưa bao giờ 
được mi đàn bà. Chán mớ đời! Ông Phúc thì khác 
với ông Thọ, nhiều vợ, nhiều con nên chết sớm còn 
ông Lộc thì chuyên ăn hối lộ nên giàu có nên dân 
buôn bán thờ ông này nhiều. Họ cứ dúi tiền trong 
nách của ông, tươi cười phơi cái bụng như cái trống 
chầu. Trong đời sống, văn hoá người mình đã biết 
hối lộ cho thần thánh thì chắc chắn với người 
thường chắc họ phải rộng rãi hơn.  

Cái vui là mấy người mướn nhà với mình chơi lô đề 
nên họ hay hỏi mình là đêm qua nằm mơ thấy cái 
gì. Mình thì đang kiếm vợ nên chỉ thấy gái nên tình 
thiệt trả lời thì bị họ la. Người thì nói nằm mơ thấy 
uống bia là họ đi mua lô đề số 33. Người thấy dê thì 
mua số 35. Dân việt bỏ nước ra đi nhưng vẫn còn 
ảnh hưởng văn hoá việt nên họ chơi lô đề, mua vé 
số hay chơi hụi rồi cũng bị giựt hụi vv đủ trò nhập 
cảnh từ Việt Nam.  

Một hôm đang nằm ngủ nướng thì nghe tiếng nói ở 
ngoài sân, tò mò mình dán mắt nhìn ra cửa sổ thì 
thấy chị Tuyết đang rửa bộ Tam Đa. Tắm xong ông 
nào thì chị ấy dí mồm ông ấy mi cái bụ của chị rồi 
lấy ngón tay chỉ cái mặt, kêu dâm dâm lắm, cho con 
trúng lô đề chiều nay nhé. Chiều đó quả nhiên chị 
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ấy trúng lô đề nên khao cả nhà ăn cơm chỉ của tiệm 
Hương Hương Food to go. Mình cứ mong mấy 
người này trúng số đề để được ăn uống miễn phí 
thêm được xem chị Tuyết cho 3 ông già mi bụ như 
trong phim Áo Lụa Hà Đông, có cảnh ông già Tàu ở 
Hội An, mướn đàn bà mới sinh để bú sữa tươi.  

Một hôm đi chơi với đồng chí gái về khuya thì bỗng 
thấy anh A trong phòng chị Tuyết đi ra, chào mình 
nhưng mình cảm có cái gì lạ lạ. Sau này thì khám 
phá ra tên Hồng, thợ hớt tóc ăn nằm với chị A còn 
anh A thì mò vào phòng chị Tuyết. Ông bồ đi 
xuyên bang, xa nhà buồn buồn vớt bà nào khác nên 
chị Tuyết buồn buồn thì anh A, bắt gặp chị ấy cho 
ba ông nhiều bú bụ của chị nên nổi hứng như thời 
trai trẻ, mỗi đêm đi trinh sát, tham quan phòng chị. 

Chán mớ đời! Từ dạo đó ôi thôi, căn nhà như chìm 
trong chiến tranh khói lửa giữa các cuộc tình tay 3 
tay 4 khiến mình điên đầu, gọi cho tên ở Colarado, 
trả phòng lại cho hắn rồi dọn về Los Angeles ở cho 
gần sở làm khỏi mất 2-3 tiếng đồng hồ lái xe mỗi 
ngày. Chị A điên tiết ra sao, đem 3 ông nhiều ra sân 
đập vỡ, kêu là 3 ông bú ti chị Tuyết nên hùa về với 
chị còn cái hộp sắt đựng tiền cho mấy ông thì mình 
không biết ai cuỗm mất. Ngày dọn nhà thì mình âm 
thầm ra đi không có lời từ biệt vì họ đều đi làm cả. 
Đồng chí gái phụ mình khiêng đồ ra xe, chở lên Los 
Angeles. Mỗi lần ra Phước Lộc Thọ, nhìn tượng 3 
ông nhiều làm mình bâng khuâng không biết mấy 
người share phòng share tình khi xưa, nay gia cảnh 
ra sao.  
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Tình Người Ấm Lòng 
Có những câu chuyện mà mình nghe kể đầy tình 
người, rất đơn sơ nhưng không hiểu sao lại ghi đậm 
trong ký ức.  

Có bà Leslie kể rằng có lần đi chợ, lúc tính tiền thì 
thiếu đâu $12 nên bà ta đang lựa những món không 
cần thiết lắm để bỏ lại thì bỗng nhiên có một người 
khách hàng đứng phía sau, nói không cần để tôi trả 
dùm. Bà ta cám ơn rồi hỏi địa chỉ để gửi ngân phiếu 
thì ông khách phía sau kể là có bà mẹ nằm viện 
dưỡng lão. Ngày nào, ông ta cũng vào thăm và mua 
hoa tặng mẹ. Hôm nay bà mẹ la, nói sao cứ đem 
tặng hoa hoài, sao không dùng số tiền ấy để làm 
điều chi ích lợi.  

Bà Anna kể, có lần bán garage sale thì ngửi mùi 
nước hoa của bà trong xóm ghé xem đồ đạc, có mùi 
thơm quen thuộc nên hỏi bà ta. Bà khách trả lời là 
White Shoulders, là nước hoa mà mẹ bà Anna 
thường dùng khi còn sống, rồi hai người nói chuyện 
về kỷ niệm của mẹ mình. Bà khách mua vài thứ rồi 
đi. Độ đâu một tiếng sau, bà ấy trở lại và tặng bà 
Anna một chai nước hoa White Shoulders, để nhớ 
lại những kỷ niệm về mẹ.  

Nói đến nước hoa, làm mình nhớ đến hè năm ngoái. 
Sau khi cạo râu, mình đi chợ mua đồ để làm cơm 
chiều. Ra đường thì mình bận xà lỏng, mang dép, 

ngoại trừ khi đi với đồng chí gái vì sợ bị la. Đi ngang 
qua một bà mỹ trong siêu thị rồi bỗng nhiên bà ta 
chạy lại, chận đầu mình hỏi. Câu hỏi hơi tế nhị nên 
xin ông đừng giận, mình nói OK. Bà ta hỏi: “What 
are you wearing?”.Mình nhìn xuống chân, xuống 
quần, xem có kéo fermeture lên chưa nên đang lúng 
túng, chắc lại gặp một con mụ Mỹ, tính tình giống 
dcg, cứ la chồng, phải bận áo quần cho tươm tất. 
Hình như hiểu ý mình nên bà ấy nói là tôi muốn hỏi 
cái hiệu nước hoa của ông dùng. Rất hay! Lúc đó 
mới vỡ lẽ câu hỏi của con mụ Mỹ này. Mình nói 
không biết vì mụ vợ mua after shave cho chớ cũng 
không nhớ hiệu gì. Bà ta nhắn với đồng chí gái là có 
gu. Lần đầu tiên mình mới hiểu động từ Wear còn 
có nghĩa là xức nước hoa. Chán mớ đời! Ngu lâu.  

Bà Stacy kể: có lần vào tiệm quần áo cũ thì thấy cái 
váy dễ thương, hợp cháu gái của bà ta, muốn mua 
nhưng không đủ tiền nên hỏi bà bán hàng có thể 
giữ cái áo cho bà đến cuối tháng, lãnh lương sẽ trở 
lại trả tiền. Bổng nhiên phía sau, có người nói để bà 
ta mua tặng cháu gái bà nhưng bà từ chối, là không 
thể nhận món quà như vậy. Bà khách lạ kể là khi 
xưa, bà ta cũng thiếu thốn, vô gia cư, vô nghề 
nghiệp nên tự hứa sau này nếu khá lên một chút sẽ 
giúp đỡ những kẻ khốn cùng như mình.  



295 

 

Bà Lily kể: mùa đông năm ngoái, bà ta ghé vào tiệm 
bánh, mua cái bagel nóng mới ra lò với cream 
cheese. Khi bước ra tiệm, bà ta ra đợi xe buýt, tính 
khi lên xe sẽ ăn nhưng bỗng nhiên thấy một người 
già, đói rách ngồi lạnh cóng nên bà ta tặng cái bagel 
nóng hổi vì nghĩ ông kia cần cái bánh hơn mình. 
Bỗng nhiên có người phía sau, tặng bà ta nửa ổ 
bánh của ông ta, cũng vừa mới mua ở tiệm ra. Ở Âu 
châu thì mình không biết bánh bagel, sau này sang 
làm việc ở New York thi khám phá ra món này. 
Sáng đi làm, trước khi chui xuống hầm xe điện 
ngầm, là mua tờ báo và cái bagel với cream cheese.  

Bác sĩ Donald kể: thằng cháu nội nói với mẹ nó là 
vào dịp sinh nhật lần thứ 21 của nó, thì mẹ cứ lấy số 

tiền mà mẹ muốn mua quà cho con, để tặng ai mà 
mẹ thích. Bà mẹ lấy cái máy quay video, mua 21 trái 
táo và 21 tờ giấy $10, rồi đi gặp những người vô gia 
cư, để tặng mỗi người một trái táo và $10, bà ta 
quay phim họ chúc mừng sinh nhật thằng con. Sau 
đó bà đi ngang chỗ người ta cho ăn cơm miễn phí 
dành cho người nghèo thì thấy một đoàn người xếp 
hàng. Bà ta ghé vào tiệm pizza và lấy số tiền còn lại 
$50 trong ví rồi nhờ tiệm pizza giao cho đoàn người 
nghèo khó kia.  

Hôm nào rảnh, nhớ sẽ kể tiếp. Trong cuộc đời, chỉ 
cần làm vài cử chỉ nhỏ nhặt nhưng mang lại đầy 
tình người. Không cần những sáo ngữ. 
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Trúng Số, Hao Tài 
Hôm trước như mọi năm, hai vợ chồng đi dự buổi 
cơm gây quỹ để giúp các chương trình từ thiện ở 
Việt Nam do đám bạn quen tổ chức trên 15 năm 
nay. Mình thì tham gia một tổ chức khác, cũng làm 
những chương trình tương tự. Hàng năm, vợ mình 
ủng hộ một bàn, rồi mời bạn bè đi cho vui, luôn tiện 
giới thiệu họ về chương trình này. Nếu họ thích thì 
có thể giúp đỡ thời gian hay tiền bạc. Mấy người 
bạn thường thì họ đưa lại tiền mua vé nhưng vợ 
mình không lấy nên họ dùng tiền ấy để mua vé số 
tặng vợ nên hay trúng như cái iPad mà mình dùng 
để viết.  

Năm nay, vợ mình trúng xổ số lô hạng nhì, được cái 
máy truyền hình 47,” nhỏ hơn cái ở nhà nên mấy bà 
bạn xúi trả cái này, rồi mua cái lớn hơn. Mình chúa 
ghét mấy bà này, cứ chuyên đi xúi thiên hạ tiêu tiền 
rồi chê bai. Họ đến nhà mình là cứ xúi mình làm cái 
này, xây cái kia trong khi họ quên mình từng là kiến 
trúc sư, đoạt nhiều giải nhất, thiết kế nhiều công 
trình tầm vóc quốc tế. Nếu có ai hỏi về dự án của 
họ thì mình sẽ điều nghiên rồi cho họ biết quan 
điểm của mình còn thì không bao giờ xía mồm vào 
chuyện Thiên Hạ, mình thuộc loại libertarian, ích 
kỷ như ai nói.  

Hai vợ chồng cãi nhau như mổ lợn về cái máy 
truyền hình. Khi không, trúng cái máy để cãi nhau. 
Đúng là điên! Vợ mình ra tiệm, đã tặng ban tổ chức 
cái máy thì họ không chịu nhận lại nên coi như 
không đổi được. Mình nói để bán cho Mễ thật ra là 
đổi. Mình hay đổi đồ đạc trong nhà cho mấy tên Mễ 
làm cho mình. Có lần vợ muốn mua cái máy truyền 
hình mới nên mình đổi thằng thợ thay vì trả tiền 
cho nó. Mình đổi cái máy mua đâu $3 ngàn đổi 
thành $3.5 ngàn sau khi dùng trên 5 năm.  

Có lần bán cái tủ đựng chén bát, mua chung với cái 
bàn. Mình mua bộ bàn ăn cộng cái giường hiệu 
Pulaski của con Mỹ nào ly dị, phải dọn về nhà nhỏ 
nên không dùng được nên mình mua đâu $1.5 ngàn 
rồi bán cái tủ lại $1.5 ngàn nên coi như được cái 
bàn và cái giường miễn phí. Cuối cùng đồng chí gái 
sợ mình bán rồi cất tiền nên hỏi đám làm chung sở 
thì có tên mua nửa giá. Mình tưởng câu chuyện êm 
nhưng đã lấy vợ thì phải cẩn thận vì bình yên luôn 
luôn có bão tố theo sau. Một tuần sau, thợ khiêng 
đến hai cái giường có đẳng cấp, xem lại thì tốn gấp 
3 lần số tiền bán được cái máy truyền hình. Mình 
hỏi tại sao phải mua cái giường mới cho thằng con, 
đi học xa thì Mụ vợ trả lời để lỡ có ai ghé nhà ngủ 
lại. Mình nói nhà đã có một căn phòng dành riêng 
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cho khách rồi. Chán mớ đời! Chưa hết! Thay 
giường mới thì phải thay nệm, ra, mền, gối vv. Ôi 
thôi đủ trò. Mình tính mở mồm than thì Mụ vợ chỉ 
mặt bảo câm, “Đừng cãi” đành ngậm bồ hòn, gầm 
gừ trong lặng thinh. Hôm qua mình thấy xuất hiện 
trong garage, mấy cái cây để treo màn, rồi những 
thứ vải, màn trong xe của Mụ vợ. Chắc đồng chí gái 
lại bắt mình treo ba cái màn mới trong dịp Giáng 
sinh sắp đến. Tình trạng sức khỏe của bà cụ vợ đang 

bấp bênh nên không biết năm này có tổ chức giáng 
sinh cho đại gia đình như mọi năm.  

Tính ra là mụ vợ bán được cái máy $350 thay vì 
$700 nhưng lại tiêu gấp 5 lần số tiền trúng. Ai nói 
trúng số là hên? Chán mớ đời! Đành bắt chước 
người lớn tuổi chép miệng bảo của đi thay người. 
Năm sau nếu có trúng thì chắc mình sẽ lên lãnh 
thay vì để vợ và sẽ tặng lại cho ban tổ chức để họ xổ 
số lại kiếm tiền cho quỹ. 
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Tương Lai Thế Hệ 9X 
Đồng chí gái có mấy thằng cháu, thuộc thế hệ 8X, 
học các trường lớn của Cali, tốn tiền nhiều mà ra 
trường thì không kiếm việc được như mong muốn, 
nên đi làm việc tạm để kiếm sống, lương thấp, 
không có quỹ hưu trí, bảo hiểm y tế, coi như tương 
lai không khá. Mình đâm lo cho mấy đứa con nên 
tìm hiểu thêm về tương lai để có thể hướng dẫn 
chúng.  

Tuần trước mình kể năm mình lập gia đình 1992 thì 
lương đồng chí gái mới ra trường được $28 ngàn 
trong khi thằng cháu vợ, tốt nghiệp Berkeley ra, 
kiếm việc không được nên đi làm manager cho 
GameStop được $20 ngàn mỗi năm. Một thằng 
cháu khác học UCLA ra, kiếm việc không được làm 
tài xế xe cứu thương, ở với mẹ, khỏi tốn tiền lương 
đâu cũng xấp xỉ $20 ngàn.  

Câu hỏi dặt ra là sau 22 năm, lý do nào mà lương 
bỗng của sinh viên mới ra trường lại thấp hơn xưa 
dù tỷ lệ lạm phát hàng năm từ 22 năm qua là 3.5% 
nên mình kiếm tài liệu đọc về vấn đề này thì được 
biết năm 1970, lương của một người bán thịt là 
$40,589 nhưng năm 2010 thì cũng công việc đó, 
người bán thịt được trả có $27,376. Mình đọc một 
tài liệu của 2 sinh viên từ Pháp sang học tiến sĩ, họ 
dùng data của sở thuế IRS, và được biết là dân Mỹ 

chỉ bị đóng thuế từ năm 1913, mới hơn 101 năm 
nay.  

Một gia đình Mỹ được xem là trung lưu khi có lợi 
tức từ $50 ngàn trở lên. Giới bác sĩ, luật sư thì lương 
trung bình trên $380 ngàn còn các chủ công ty hay 
tổng giám đốc thì lương trên 11 triệu. Người ta tính 
tài sản của 400 người giàu nhất ở Hoa Kỳ nhiều hơn 
1/2 tổng số tài sản của Hoa Kỳ. Số tỷ phú đông như 
kiến. Người ta xét năm 1928 và năm 2007 có một 
điểm giống nhau là tỉ lệ của sự bất bình đẳng về lợi 
tức của người dân Hoa Kỳ rất giống nhau và sau đó 
thì kinh tế suy thoái. Điểm oái ăm là sau cuộc suy 
thoái thì người giàu càng giàu thêm còn dân trung 
lưu bị mất nhà, mất việc.  

Người ta đổ lỗi cho tổng thống Reagan đã làm giảm 
đời sống vật chất của người Mỹ trung lưu. Lý do là 
khi nghiệp đoàn kiểm soát không lưu đình công, đòi 
tăng lương thì bị ông ta sa thải và từ đó các nghiệp 
đoàn lao động xuống dốc, mất hội viên rất nhiều. 
Có nhiều công ty cấm nhân viên không được thành 
lập nghiệp đoàn lao động như Wal-Mart. Có người 
bảo là vì nghiệp đoàn lao động yếu nên chủ hãng 
hay nói đúng hơn Shareholders trả lương rất ít để 
nhân viên không nghỉ việc hay họ mua, sát nhập 
mấy công ty với nhau rồi sa thải, các nhân viên còn 
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lại phải làm việc gấp đôi nhưng lương vẫn như xưa 
trong khi các shareholders giàu có thêm. Mình nhớ 
có lần đọc nghiệp đoàn lao động của hãng Benz đòi 
hỏi chỉ muốn làm đâu 30 tiếng mỗi tuần thì ban 
giám đốc nói phải làm thêm nếu không thì họ sẽ 
chuyển nhà máy sang Ba Lan hay Hung Gia Lợi vì 
nhân công rẻ hơn. Cuối cùng thì nhân viên Đức 
phải cong lưng đi làm thêm, hết thời vàng son của 
những năm 1970, 1980.  

Có người bảo là vì sự toàn cầu hoá, nên các công ty 
đã đưa cho các công ty ngoại quốc làm rẻ hơn. 
Mình hơi ngạc nhiên khi thấy cái iphone được sản 
xuất ở Trung Quốc nhưng lại giá rất là đắt thì mới 
khám phá ra là các phần tử của iphone được cấu tạo 
tại nhiều các quốc gia khác nhau như Nhật Bản 
34%, Đức 17%, Nam Hàn 13%, Hoa Kỳ 6%, Trung 
Quốc 3.8% và các nước khác 27%. Lí do hãng 
Apple trả tiền cao cho các công ty Nhật Bản, Đức, 
Nam Hàn vì trình độ kỹ thuật của họ rất cao. Lúc 
đó mình mới hiểu tại sao ông Steve Jobs nói với 
tổng thống Obama là phải đào tạo 30 ngàn kỹ sư thì 
tất cả sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ.  

Gần đây chính phủ Obama có chương trình khuyến 
khích các công ty Hoa Kỳ sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ 
được giảm thuế. Thật ra các công ty này thấy sản 
xuất ở Trung Quốc,không còn lời như xưa nên trở 
lại Hoa Kỳ để đỡ tốn kém vì họ sử dụng máy móc, 
điện toán hay người robot trong công việc sản xuất. 
Gần đây kỹ thuật in 3D bắt đầu phát triển thì có lẽ 

trong tương lai người ta chỉ sản xuất nếu cần như 
sách báo ngày nay chỉ in khi có đặt hàng. Nếu sản 
xuất ở Trung Quốc thì tốn tiền di chuyển thêm phải 
sản xuất số lượng khá cao, cần chỗ để tồn kho. Có 
thể trong tương lai, nếu ai muốn mua cái iphone, 
lên mạng của Apple, đặt hàng, thêm màu mè mình 
thích, khắc chữ, đủ trò. Sau khi nhận được tiền thì 
có chỗ in 3D ra cái vỏ rồi robot gắn vào rồi bỏ hộp, 
cho Drone gửi đến tận nhà trong vòng 2-4 tiếng. 
Cho nên ai nghĩ là sẽ có nhiều công ăn việc làm là 
mơ chuyện thời xưa. Các công ty này cho tiền để 
các đại biểu quốc hội tranh cử hay tổng thống nên 
làm ra luật để giúp các công ty hay đúng hơn các 
chủ tịch làm giàu thêm.  

Lợi tức của các giám đốc được gia tăng kinh khủng 
vì dưới thời tổng thống Bill Clinton, ông ta muốn 
đánh thuế các giám đốc của ban quản trị có lương 
cao hơn 1 triệu nhưng sẽ không đóng thuế nếu lợi 
tức của hãng được gia tăng. Cái luật này đã khiến 
chương trình Stock Option ra đời nên lương của các 
tổng giám đốc lên cao tận trời mây. Nếu họ rút tiền 
của stock option ra thì chỉ đóng thuế theo capital 
gains 15% thay 50% hoặc cao hơn. Các người thuộc 
giai cấp nhà giàu, họ dùng tiền để lobby các luật 
thuế để họ trả nợ thấp nhất. Thời tổng thống 
Eisenhower, đảng viên Cộng Hoà thì chính phủ 
đánh thuế lợi tức cao đến 91% nhưng trừ tùm lum 
thì trung bình họ đóng độ 50%.  
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Khi xưa, các công ty nhỏ nên chủ hãng làm ra tiền 
nên trả lương cho công nhân cao hơn nhưng ngày 
nay, ban quản trị chỉ lo cho các shareholders nên họ 
chỉ biết về con số, lợi nhuận vì thế mà mấy công ty 
mới được thành lập thường đuổi các người đã sáng 
lập như Steve Jobs bị đuổi ngay về đường lối của 
ông ta không phù hợp với các người đầu tư. Sau này 
quá te tua nên mới kêu gọi ông ta về để cứu con tàu 
sắp chìm. Mình nhớ có lần, lúc mới ra nghề đi thầu, 
thấy thợ làm nhanh nên mình tặng thêm tiền cho 
chúng, nghĩ là chúng sẽ hăng say làm việc năng nổ 
hơn. Ai ngờ sáng thứ 2 tới công trường không thấy 
thằng nào cả, gọi điện thoại thì chúng bảo trả thêm 
tiền thì chúng mới làm nên sau này mình khôn, 
không mướn nữa, cứ khoán cho chúng là khoẻ. Lúc 
đó mới hiểu ai nói, mình đưa cái tay thì chúng sẽ ăn 
luôn cánh tay.  

Ông Warren Buffett, tỷ phú tuyên bố là mỗi năm 
ông ta chỉ đóng có 17.7% thuế trong khi trung bình 
nhân viên của ông đóng 33% hay ông Mitt Romney 
đóng có 13.3%. Ông tỷ phú Ross Perot từng đóng có 
2.3%. Nếu mở đài truyền hình Foxnews thì các 
chương trình chửi bới ông Obama, đòi đóng thuế 
người giàu thêm, kêu là cộng sản, xã hội. Mình hi 
vọng chương trình đem tiền cuả các đại công ty về 
lại mỹ, chỉ đóng có 14% mà ông Obama mới đề cập 
sẽ dùng tiền đó để xây đường xá, xe lửa, cải tổ đại 
học.  

Ai trong chúng ta cũng muốn con cháu sau này có 
cuộc sống bớt vất vã hơn mình nên bắt chước cha 
mẹ mình khuyên con cháu đi học cho giỏi. Khác cái 
là ở Việt Nam học giỏi để sau này làm quan, cán bộ 
vì một người làm quan, cả họ được nhờ. Chúng ta 
thấy cán bộ ở Việt Nam rất giàu có nhưng ở Hoa Kỳ 
thì muốn làm quan thì phải có tiền để tranh cử.  

Công ty Amazon mới được thành lập gần 20 năm 
nay, hàng năm chi thu trên 70 tỷ mỹ kim nhưng chỉ 
có độ 60 ngàn nhân viên. Nếu bình thường các tiệm 
sách nhỏ bán đồ như Amazon. Thì phải cần đến 
800 ngàn hay 1 triệu nhân viên. Công ty này có 
chương trình dùng Drones để giao hàng, thì UPS 
hay bưu điện chỉ có cách đóng cửa. Bưu điện Hoa 
Kỳ lỗ từ ngày có email, người ta ít viết thư, gửi thư 
như xưa. Nghe kể lúc email mới ra đời thì quốc hội 
Hoa Kỳ tính đánh thuế mỗi lần gửi email nhưng ông 
xếp sòng của bưu điện kêu không cần. Ngày nay các 
bưu điện đóng cửa mệt nghỉ.  

Từ năm 1949 đến 1979, Hoa Kỳ có 30 năm thịnh 
vượng, sản xuất đồ tốt, xuất cảng khắp thế giới. 
Người ta gọi thế hệ này là thế hệ babyboomers, lính 
giải ngũ trở về được đi học rất rẻ, giáo dục Hoa Kỳ 
được xem là số một trên thế giới, lương bỗng thợ 
thuyền khá cao nhưng bắt đầu thập niên 70 thì 
lương bỗng đình hẳn lại nhưng kinh tế vẫn tiếp tục 
gia tăng. Lý do là phụ nữ Hoa Kỳ đi làm. Lúc trước 
một anh thợ bán thịt lương trên 40 ngàn một năm 
nhưng nay chỉ còn 27 ngàn một năm thì người vợ 
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bắt buộc bỏ con ở các trung tâm giữ trẻ để đi làm 
mới đủ tiêu chuẩn, mua sắm. Có lẽ vì vậy mà số ly 
dị ở Hoa Kỳ lên rất cao.  

Một người mẹ ly dị phải đi làm 3 job để nuôi con 
nên đa số phụ nữ ly dị, lập gia đình lại trong vòng 1 
năm vì lương bỗng không đủ trang trải các chi tiêu 
trong gia đình. Mình có bà mướn nhà, có 4-5 đứa 
con mà mỗi đứa có một họ khác, cuối cùng bà ta 
hơi phì ra nên chả có thằng nào dám nhảy vào ôm 5 
đứa con dùm bà ta nên ăn tiền trợ cấp.  

Tình hình như giới trẻ hay một số đông đi làm, chủ 
mướn bán thời gian để khỏi phải trả bảo hiểm y tế, 
quỹ hưu trí,nên năm vừa rồi chính phủ Obama đã 
thi hành luật y tế, thêm đại học cộng đồng miễn phí 
2 năm. Chỉ hy vọng là kỳ bầu cử tổng thống tới, ứng 
cử viên đảng Dân Chủ sẽ thắng nếu không thì sẽ 
mệt. Nên nhớ các tài phiệt như George Sorros, 
Koch,đã bỏ tiền, chi các cuộc tranh cử để các đại 
biểu, tổng thống giúp họ làm giàu thêm như Ông 
chủ casino Venitian..cho 70 triệu. Công ty Solyndra 
ở cali, đã cúng vào quỹ tranh cử của ông Obama 

$513 ngàn, sau đó nhân viên của ông Obama đã 
giúp cho công ty này mượn 500 triệu tiền của chính 
phủ để xây cất, phát triển thêm thì 14 tháng sau, 
công ty này khai phá sản. Tên tổng giám đốc bợ mấy 
chục triệu tiền lương dọt, vui vẻ còn nhân viên bị sa 
thải te tua.  

Bên Mỹ đi học con nít được dạy là follow the dream 
nhưng mấy đứa con mình chả biết học cái gì tương 
tự mình khi xưa nên mình khuyên thằng con học 
Nano Engineering, phân khoa mới mở ở UCSD còn 
cô con gái thì mình giải thích các công ty Hoa Kỳ sẽ 
rút về Mỹ để sản xuất vì rẻ hơn ở Trung Quốc,nên 
học về Robotics. Hy vọng sang năm nó sẽ ghi tên 
học môn này hay nghành nào ra trường kiếm được 
việc. Đồng chí gái có thằng cháu ra trường, lơ bơ 7-
8 năm chả có việc làm, nay đi học bằng hành nghề 
địa ốc rồi đến con em nó cũng vậy, không kiếm 
được việc nhảy vào địa ốc ngáp ruồi. Tại sao bỏ 4-5 
đại học để rồi thất nghiệp lại nai thêm cái nợ mấy 
trăm ngàn, vay để đi học. Chán Mớ Đời!  
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Trái Tim Nhiều Ngăn 
Hôm Tết, mụ vợ báo cho mình, có cặp vợ chồng 
quen, mời đi nhảy đầm khiến mình dẫy nãy vì mình 
là tổ ghét nhảy đầm. Ở Bolsa thiếu gì nơi lại phải đi 
xa, nhưng đồng chí gái nói ngay là tên chồng kia sẽ 
lái. Không hiểu lý do sang đây dân gốc Mít thích 
nhảy mít, múa đôi múa kép, trường lớp mọc lên như 
nấm. Mụ vợ mình thuộc loại này, hay đi với mấy 
ông anh, bà chị vợ vào cuối tuần còn mình ở nhà 
giặt áo quần hay đọc sách dỗ cho con ngủ. Khi nào 
bạn bè rủ thì phải đi, sợ mụ vợ lẻ loi buồn, thiên hạ 
kêu gia đình vắng hạnh phúc.  

Mình tưởng đâu gần gần ai ngờ ở đâu vùng Palm 
Desert Spring, trên xe mình ngủ hai giấc mà vẫn 
chưa đến. Hỏi chuyện cặp vợ chồng bạn về cuộc 
tình sử của họ, mới khám phá ra bà vợ di tản năm 
75 trên con tàu Trường Xuân. Bố cô ta là thuyền 
trưởng của con tàu định mệnh này. Chủ tàu là ông 
Trần Đình Trường sau này định cư ở New York mở 
khách san; khi vụ 9/11 xẩy ra, ông ta có đóng góp 
đâu một hay hai triệu cho nạn nhân khiến cộng 
đồng người Việt tại Hoa Kỳ hãnh diện lây.  

Con tàu này chở khoảng 4 ngàn người di tản, bị đặc 
công VC lên tàu phá hoại nên không chạy được, 
may có chiếc tàu Đan Mạch kéo vào Hongkong để 
sửa chữa. Sau đó chủ tàu bán được làm vốn khi đi 

định cư ở Hoa Kỳ. Cô này kể lên Hongkong, chiều 
chiều nghe Lam Phương, Elvis Phương,hát thân 
phận mất nước, khá buồn sau này ông Lam Phương 
có làm một bản nhạc “con tàu định mệnh” kể lại 
chuyến đi. Ông chồng có bố làm về an ninh nên 
ngày 27  mỗi 04 đã đưa gia đình đi Mỹ bằng máy 
bay, đem theo thằng cháu, anh của hai cô em kết 
nghĩa với mình sau này.  

Khi kể chuyện thì mình muốn ghi tên tuổi những 
nhân vật để người quen hay bạn của họ, thất lạc 
bao năm có thể liên lạc hay ít ra biết những người 
này còn sống sót sau 04/75 vì mình biết có người 
thất lạc gia đình thân quyến đến nay vẫn hy vọng 
tìm tông tích của người thân dù sống sót hay đã tử 
nạn trên đường vượt biển hay di tản. Có người thì 
bảo mình nên viết tắt tên họ hay bỏ tên khác vì 
ngày nay chỉ cần Gú Gồ là lòi tên họ ra ngay. Nếu ai 
không muốn mình kể tên họ thì cho mình biết để 
viết tắt tên họ.  

Tên chồng là em rể của một cô bạn rất thân của 
đồng chí gái khi xưa ở Hội An. Ông bố vợ mình, 
gốc Huế nhưng có thời làm phó tỉnh trưởng Hội An 
nên gia đình đồng chí gái lưu lạc đến thành phố cổ 
này trên 10 năm. Cô vợ kể khi mới quen tên này, 
hắn dẫn về nhà thì chả hiểu giọng Quảng Nam vì 
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cô ta dân Sàigòn, rời nước năm 12 tuổi nên tiếng 
Việt không rành. Tên chồng không dám nói giọng 
Quảng vì cô nàng chả hiểu gì cả. Gia đình tên này 
họ Vương, gốc Minh Hương.  

Nhớ lần trước về Việt Nam, đi xe taxi, gặp anh tài 
xế người Nghệ An nói chuyện, mụ vợ mình ngồi 
chả hiểu gì cả trong khi mình giả giọng xứ Nghệ. 
Dạo mình về Hà Nội, nghe giới trẻ nói giọng bắc 
the thé trong khi những người lớn tuổi thì vẫn còn 
nói giọng Hà Nội nên thắc mắc. Hoá ra trong thời 
chiến tranh, để tránh bom của không quân Mỹ, Hà 
Nội cho dân tản cư, ngoài bắc gọi là sơ tán về vùng 
quê để tránh bom nên đám trẻ bị lây giọng địa 
phương như dân tứ xứ đến Đà Lạt thì con cháu nói 
giọng Đà Lạt, nghe lớ lớ giọng Quảng.  

Ngồi trên xe mấy tiếng nghe tên chồng kể chuyện 
tình của hắn bằng giọng Quảng nghe rất phê. Hắn 
kể dạo mới quen cô ta, đang học ở Berkeley. Mỗi 
lần nói chuyện điện thoại, cô nàng cứ kêu lộn tên 
hắn, lâu lâu lại bảo đợi một tí vì có đường dây khác 
gọi vào, rồi lại lộn tên thằng khác. Phải nói rõ là dạo 
ấy trong cộng đồng người Việt tị nạn thì có tình 
trạng “trai thừa gái thiếu, đúng hơn là khan hiếm” 
vì đợt người Việt vượt biển ra đi thì đa số là đàn 
ông, sợ đi nghĩa vụ hay tù chính trị. Đàn bà con gái 
thì ở nhà như trường hợp đồng chí gái là ở nhà với 
ông bà cụ vợ. Cô chị được gia đình chồng dẫn đi, 
nhà có bao nhiêu tiền là lo cho mấy người anh trai 

đi chui. may là sau này có người cho mượn vàng để 
đi.  

Dạo đó thị trường gái Việt khan hiếm nên cô nào 
dù có xấu đến đâu, cháu mấy đời của Chung Thị 
cũng có vài tên chạy sau đuôi, chẳng bù lại ngày 
nay, ngay ông lão gần xuống lỗ, về Việt Nam hay ở 
Bolsa là có chân dài theo sau đuôi. Mình có hai ông 
bà người gốc Đà Nẵng, mướn nhà. Ông thì 82 tuổi 
mà có lần có một cô đâu 32 tuổi ở Bolsa rủ ông ta đi 
Việt Nam chơi. Ông nói đi tìm tương lai nhưng bà 
vợ không đưa tiền nên cãi nhau chí choé, nay đã 
qua đời. Mỗi lần ghé thâu tiền nhà là phải nghe bà 
ấy than thân trách phận. Ông bà mới bán một cái 
nhà ở Việt Nam được mấy trăm ngàn đô nên gái 
bám đầy.  

Hắn quen anh của cô vợ nhưng vẫn còn cái tính Á 
Đông, dù thích cô bé, em của của thằng bạn nhưng 
không dám tấn công. Thằng bạn biết và cũng muốn 
cô em đả thông tư tưởng với thằng bạn để sau này 
có người thù tạc chén anh chén chú với hắn. Hắn 
nhút nhát nên đắng lòng bảo cô bé rằng hắn coi cô 
bé như em của hắn. Cô bé thì cũng thuộc diện chưa 
bị ảnh hưởng của văn hoá Mỹ nhiều lắm nên gặp 
hắn cứ nói quanh nói cuội để hắn hiểu nhưng gặp 
phải cái giống đàn ông có máu sợ đàn bà như hắn 
khiến hắn đã đần lại càng ngu không hiểu ý cô vợ, 
cứ lòng vòng chạy bên ngoài nội thành.  

Cô vợ mượn cớ là thằng anh không chịu nghe nàng 
tâm sự nên cứ điện thoại, nói với hắn là phân vân 
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không biết chọn ai trong 3 tên đang theo đuổi. Hân, 
học giỏi, sắp ra bác sĩ, Hoàng thì đã đi làm, và Hiển 
thì con nhà giàu, bán vàng, dân chơi chính cống 
nhưng chả học hành gì cả. Tên chồng thì đã trót 
mang danh nghĩa là anh kết nghĩa nên không thể 
nào nói xấu tình địch, lại không dám khuyên cô vợ 
chọn ai, bảo đôi giày còn có số huống chi con người. 
Lấy chồng là chuyện hệ trọng, cứ ráng học cho xong 
rồi tính chuyện yêu đương.  

Cái khốn cho hắn là tối thứ 6 nào, cô vợ cũng gọi 
điện thoại hỏi ý kiến hắn: có Hân mời chiều mai đi 
chơi, Hoàng mời đi dã ngoạn, còn Hiển thì mời đi 
nhảy đầm rồi hỏi hắn nên chọn đi với ai. Mỗi lần 
nghe vậy thì tim hắn đau nhói lên không biết trả lời 
sao. Nhiều khi hắn muốn gào thét lên, “đi chơi với 
anh là tuyệt nhất” nhưng cái mồm hắn thường ngày 
hay cãi, lớn tiếng của dân Quảng Nam bỗng câm 
như hến. Cứ như vậy mỗi tuần, cô nàng cứ tra tấn 
hắn rồi sáng chủ nhật lại gọi hắn kể tối hôm qua đi 
ăn tiệm Mỹ đàng hoàng với Hiển, có công nhân bận 
đồng phục, đôị mũ rất sang trọng, tiệm ăn có cái cầu 
vồng to màu vàng hay đi dã ngoạn với Hoàng ở 
Golden Bridge ra sao. Nhìn mặt trời lặn trong sương 
mù với Hân.  

Cô nàng tỉ tê với hắn mà khổ nhất là cô nàng gọi 
viễn liên, cô nàng gọi hắn rồi cúp máy để hắn gọi 
lại. Dạo đó không như bây chừ, hãng điện thoại bắt 
trả tiền viễn liên nếu không ở chung một thành 
phố. Hắn vừa đau ruột vì phải trả tiền điện thoại 

vừa căm tức mấy thằng tình địch khốn nạn mà 
không biết phải nói gì mà thật ra cô vợ đâu có cho 
hắn nói. Có hôm cô nàng gọi hắn kể là mới nhận 
được thư của tên Hoàng chiều nay, khen anh 
Hoàng đúng là thi sĩ, rồi không cần hắn đồng ý hay 
không, cô nàng đọc cho hắn lá thư dài 20 trang. 
Thật ra hắn sang Hoa Kỳ năm lên 15 nên tiếng việt 
cũng không rành nhưng cũng thấy tên Hoàng này 
viết rất là sến như chép trong mục gởi rối tơ lòng 
của bà Tùng Long. Nào anh rất tầm thường, chỉ có 
mối tình vĩnh cửu để đến với em trong những đêm 
dài tha hương gió lạnh buốt con tim dại khờ, nếu 
không lấy được em, anh sẽ khóc để nước mắt nhỏ 
xuống tạo thành một dòng sông cuộn trôi ra biển 
Thái Bình như Tương Giang khi xưa bên Tàu.  

Anh cô vợ thì muốn hắn tấn công nên chửi hắn 
như chó sủa, nhưng hắn khổ sở không dám thốt lời 
yêu đương. Nhiều khi tên anh nói với cô em là 
thằng Huân nó thích mày nhưng cô em ngơ ngác 
nói anh ấy bảo là chỉ coi cô nàng là em thôi mà. Cô 
vợ cứ thủ thỉ với hắn, kể nào là anh Hiển nói anh 
ấy không thể nào sống xa em, vì xa em anh ấy chỉ 
còn là bão tố. Hắn muốn chửi cô nàng, bảo em ngu 
lắm hắn nghe nhạc Việt Nam rồi bựa ra cho em thế 
thôi nhưng đã trót làm người quân tử, không nói 
xấu tình địch nên hắn chỉ ậm ự cho xong. Cô vợ 
bảo anh Hiển nói là lấy anh ấy xong thì bố mẹ anh 
ấy sẽ mua cho một cái nhà ở Thung Lũng Hoa 
Vàng, một chiếc xe Mercedes cho em làm hắn điên 
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tiết vì hắn chẳng có gì ngoài tình yêu vĩnh cửu, trái 
tim rướm máu cho cô nàng.  

Có hôm cô nàng gọi bảo hắn đến chở cô ta đi 
Shopping. Cái khốn là đàn bà có cái tật dây dưa, đi 
mua đồ thì cứ la cà, hết bận thử rồi chạy qua tiệm 
khác. Cô nàng thích tiệm Ann Taylor nên cứ chạy 
tọt vào thử tùm lum, chạy ra ưởn ẹo hỏi hắn được 
không, hắn tình thật nói đẹp hết chê. Thật ra cô 
nàng bận cái gì thì hắn đều thích nhưng cô vợ lại 
bồi thêm một câu. Tuần tới là sinh nhật của anh 
Hiển nên em tính mua cái áo này để khỏi phải đụng 
hàng với con Ngọc Nữ, lần trước đi party, em mua 
cái áo khuyến mãi ở Macy thì con đó cũng bận đúng 
cái áo ấy. Tức quá!  

Hắn định bụng sẽ lấy thẻ tín dụng của mình để trả 
cho cô vợ nhưng nghe nói cô nàng mua để đi ăn 
sinh nhật tên tình địch nên lại thôi, mối thù giai cấp 
của hắn lại càng được nung nấu thêm. Về đến nhà 
thì hắn nhận được điện thoại của tên Hiển, mời hắn 
đi dự sinh nhật của hắn. Hắn không hiểu sao, dân 
mít sang Hoa Kỳ, lại có trò tổ chức sinh nhật sinh 
nhiếc. Con nít thì không sao, còn già khú đế, cứ làm 
như con nít lên 2, giả bộ làm con nai ngơ ngác trước 
ngọn nến lung linh. Tên công tử mời hắn đi dự sinh 
nhật thì hắn ậm ừ cho qua chuyện rồi gác máy thì 
đầu giây bên kia cô vợ gọi lại bảo em nói anh Hiển 

mời anh đi vì không có ai chở em đi mà anh ấy lại 
bận lo tiệc tùng.  

Tối thứ 7 sau, hắn đến đón cô vợ đi dự sinh nhật 
của tình địch. Vào trong nhà của tình địch thì hắn 
mới hiểu lý do đàn bà ở Hoa Kỳ đứng hàng thứ nhất 
rồi đến chó mèo còn đàn ông thì đội sổ. Buổi họp 
mặt toàn là đực rựa cộng thêm vài cô đã có người 
cắm cột. Nhìn cô vợ ẻo lả trong vòng tay của tình 
địch khiến hắn như điên, chỉ biết ra ngoài phì phào 
điếu thuốc nhưng hút chưa xong, lòng hắn như bị 
lửa đốt, lại dụi điếu thuốc mới châm rồi chạy vào 
xem tình hình ra sao. rồi chán chường, chạy ra 
ngoài đốt điếu thuốc để khỏi thấy cảnh người yêu 
cô đơn đang xì lô xì la với tình địch.  

Có lần lễ, anh cô vợ và bồ rủ hắn đi chơi Reno tháp 
tùng là cô vợ. Đến nơi thì tên anh và cô bồ bỏ hắn 
và cô vợ, đi đâu đánh bài. Hắn dẫn cô vợ đi ghi tên 
sòng bài để ăn Buffet miễn phí. Ăn xong no và mệt 
quá nên về phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng kiếm thêm 
cái gối và mền rồi nằm dưới đất trong khi cô nàng 
nằm trên giường lăn qua lăn lại hỏi hắn hết Hiển rồi 
Hoàng rồi Hân. Cô vợ chen vào, kể cô nàng nói riết 
rồi bỗng nhiên nghe tiếng ngáy, xem lại thì thấy hắn 
nằm riêng một góc phòng đang ngáy o o như đang 
gọi đò.  

Đố các bác đoạn kết ra sao mà hắn lấy đươc vợ?  
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MỖI NGÀY TÔI CHỌN 
Tuổi Hạc 
Hai tuần nay, mẹ của đồng chí gái bị đưa vào nhà 
thương rồi được điều trị tại viện dưỡng lão. Trưa 
nay, mình đem thằng con vào thăm bà ngoại, thấy 
bà cười rất dễ thương, dù nói ú ớ. Không biết bà có 
nhận ra cháu ngoại hay không vì bị lẫn trí nhớ từ 
mấy năm nay.  

Nhớ dạo cách đây 8 - 9 năm về trước, lúc sức khoẻ 
của Mẹ vợ bắt đầu yếu; bị tiểu đường, chân sưng vù 
nên mỗi ngày sau khi tập võ mình phải ghé lại nhà, 
xoa dầu, bóp chân cho cụ để chân khỏi sưng thêm 
cụ hút được khí lực của mình nên khoẻ thêm nên 
cả ngày cứ đợi mình đến. Được vài tháng thì chân 
cụ hết bị sưng lên nhưng cụ rất nóng, dữ dằn, la 
mắng, đánh người giúp việc, nên một ông anh vợ 
mời thầy về tụng kinh, cầu nguyện giải nạn thì thấy 
bớt. Sau đó thì lẫn, từ từ không nhớ ai, ngay cả con 
cháu.  

Lâu lâu, cụ kêu người làm ra mở cửa để đón khách 
hay ra lệnh nấu cơm đãi khách vì ngày mai có 
khách đến nhà chơi. Mình nghe nói, cụ đang trong 
tình trạng ở hai thế giới; cõi âm và dương thế. 
Tương tự ông bố vợ mình khi xưa, ban ngày thì ngủ 
còn ban đêm cứ đi lục soạn trong nhà đến ngày đi.  

Ông trời hay, khi về già ông cho con người từ từ 
mất trí nhớ để con cháu quen dần để rồi khi cha mẹ 

cỡi hạc về trời, bớt đau khổ. Có lần một Bác quen 
với gia đình vợ, đi H.O., rồi bị bệnh nằm nhà 
thương. Vào thăm ông ta cứ nhờ mình cầu nguyện 
Chúa cho ông ta đi để bớt đau vì căn bệnh nan y, 
hành ông ta quá. Mấy anh em họp mặt để bàn, thì 
ông anh đầu nhất định bằng mọi cách kéo dài cuộc 
sống của bà cụ, mấy ông khác thì không chịu.  

Vợ mình và chị vợ ở Boston sang, không tranh cãi, 
âm thầm đi mua hòm và trả tiền trước cho đám tang 
cả lúc đến thì lại lo chạy, mất bình tĩnh, làm lộn 
xộn. Có ông anh bà con thì khuyên để cho bà cụ đi 
êm thắm. Tối nào, vợ mình cũng ghé thăm và đút 
ăn cho mẹ rồi than tội nghiệp bà cụ. Nhìn mẹ gày 
gò, ốm yếu sao không khỏi đau xót.  

Sáng nay vợ mình phải chạy vào nhà thương, nghe 
nói bà cụ tự rút ống kim của nước biển, chảy máu 
nên viện dưỡng lão chở cụ qua trạm cấp cứu của 
bệnh viện. Trưa hôm qua, thấy cụ ú ớ cười với hai 
cha con mình.  

Hôm đầu tiên, vào thăm cụ ở viện dưỡng lão khiến 
mình chới với. Ngay cửa ra vào có một hàng xe lăn, 
mỗi chiếc có một cụ ông hay cụ bà ngồi trên. Họ 
ngồi bất động, nhìn về chốn xa xăm nào dù mình đi 
qua, cũng không thấy họ để ý.  
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Dạo trước, ở nhà cũ mình có ông hàng xóm người 
Mỹ, đã về hưu, lâu lâu chạy qua nhà mình nhờ đỡ 
bà vợ bị té. Bà này thì to như Liên Sô, đi đứng khó 
khăn hay bị té. Ông chồng thì nhỏ người, ốm yếu 
nên nhờ mình phụ một tay đỡ bà đứng dậy khi té. 
Họ có tham gia câu lạc Bộ thể thao nhưng được vài 
ngày thì bà vợ bỏ cuộc, không muốn gầy nữa. Có 
lần bà ta bị tai biến, được đưa vào nhà thương rồi 
viện dưỡng lão để được chăm sóc. Mỗi tháng phải 
trả trên $5 ngàn. Mình vào thăm thì bà ta không 
nhận ra mình, tên mít hay qua nhà đỡ bà dậy khi bị 
té. Bà mắng vốn bảo thằng chồng mất dạy, nếu biết 
hắn bỏ bà vào tù ngày nay thì chắc chắn sẽ không 
lấy hắn. Mình chỉ biết an ủi ông hàng xóm già. 
Được vài tháng thì bà ta qua đời.  

Cô Thắm bên nhóm Yersin hay rêu rao muốn xây 
một nhà nghỉ hưu. Hôm trước, nói chuyện với bà 
chị vợ, kể là trên diễn đàn của nhóm y sĩ, nha sĩ 

VN, thì họ cũng nói đến xây dựng các trung tâm 
nghỉ dưỡng; như là về Florida, vùng Clearwater, 
không bị bão lụt vì nằm phía trong vịnh Mễ Tây 
Cơ,khiến mình đang suy nghĩ, có lẽ sau khi bán 
mảnh vườn, mình sẽ dùng số tiền đó, kiếm chỗ xây 
một trung tâm nghỉ dưỡng để sau này mình vào đó ở 
với bạn bè cho vui. Ai có Ý kiến gì cho mình xin để 
nghiên cứu, vẽ và xây.  

Dạo này bà cụ vợ đỡ hơn rồi. Vào viện dưỡng lão, 
họ chăm sóc vết thương lành. Ở nhà, bà giúp bà cụ 
lớn tuổi thêm lười nên vết thương bị lỡ. Nay lên cân 
lại để bà cụ ở trong viện, hàng ngày con cháu thay 
phiên vào đút cho cụ ăn. Thật ra trong đó có người 
đút cho ăn nhưng họ đút tập thể sợ không đút cho 
bà cụ kỹ nên có mướn người đút cho cụ ăn. Cuối 
tuần thì vợ mình lo. Đang ngồi xem con bơi đua. 
Mưa thì mừng cho mấy cây bơ nhưng lại lạnh khi 
xem con bơi. Chân mớ đời.  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Văn Hoá Võ Biền 
Hôm trước đọc báo, cho biết ở Việt Nam có trên 
6.5 ngàn bị trọng thương vì ngày xuân nâng chén, ta 
chém anh em, có người đang ngồi nhậu bị 3 tên lạ 
mặt, bịt mặt ghé lại, dùng mã tấu chém trọng 
thương, có người bỏ chạy vẫn bị rượt theo chém 
làm mình nhớ hồi nhỏ đi học thấy thiên hạ đánh 
lộn. Hôm qua thấy trên báo có người bị chém trước 
mặt cảnh sát cơ động nhưng họ vẫn để thiên hạ 
chém nhau, không can thiệp.  

Dạo học 10 ème thì phải, trong lớp có 2 tên học 
chung, đều là dân ở vùng số 4. Dân số 4 được xem 
là dân du côn, dữ dằn như dân Hố Nai. Hai tên học 
chung ở trên số 4 là Tuấn Trung và Khoa, đều gốc 
Huế cả. Tên Khoa có lẽ lớn hơn mình một tuổi, sau 
Mậu Thân gia đình hắn dọn xuống ở ngã Ba chùa, 
làm bánh cốm, bánh xu xê bán cho ai đăng ký quản 
lý đời nhau. Hôm trước trên diễn đàn Yersin, có tải 
hình của hắn ngày nay làm mình khá xúc động, 
nhìn lại ảnh của một tên khi xưa hay cúp cua đi đá 
banh với mình ở sân Cô Giang.  

Mình không nhớ vì lý do gì mà hai tên Tuấn Trung 
và Khoa đánh nhau, chỉ nhớ trước khi vào học, 
ngay đường Hùng Vương, có cái đường đất nhỏ đi 
tắt vào trường Petit Lycée, có cái ao nhỏ, đầy lăng 
quăng là nơi hai tên này hay đập nhau. Có lần tên 

Tuấn Trung đem theo con dao rồi đâm tên Khoa, 
tên này vừa lùi vừa lấy cặp đỡ, cả đám học sinh vây 
quanh xem vỗ tay hoan hô, không có thằng nào can 
cả rồi hai tên này ôm vật nhau trên cỏ.  

Tên Khoa có vẻ lớn con hơn, khiến tên Tuấn Trung 
ớn nên sau đó không thấy đập lộn nhau nữa. Sau 
này nghe tên Tuấn Trung chết vì xì ke còn tên 
Khoa thì xem lại cái hình của hắn, thấy vẫn còn nét 
khi xưa. Không biết gia đình hắn còn làm bánh xu 
xê hay không vì mình nhớ khi bà dì đi lấy chồng thì 
có đặt mua ở nhà hắn. PTTT là hàng xóm của hắn. 
Hy vọng hè này về có thể gặp lại hắn.  

Dạo đó có tên Từ Lê Bình ở trong Hoàng Diệu cũng 
hay đập lộn với tên Tuấn Trung, anh em nhà nó 
chạy Honda đến trường, đem theo cái súng bắn 
đinh, nhắm tên Tuấn Trung bắn. Lên Grand Lycée 
thì nhớ có thằng Hoà, anh bà con của thằng Đa, ở 
Phan Đình Phùng bị đám tụi thằng Thạch, nhà 
cạnh tiệm thuốc tây Minh Tâm ở đường Duy Tân, 
rồi một tên ở ngã 3 chùa, hay đi chiếc xe Monkey 
Honda, tên Thảo con hãng cưa Xu Tiến và mấy tên 
khác độ 5, 6 thằng hình như có Bùi Văn Đông, con 
Bùi Vàng, vây đánh tên Hoà mà cũng chả ai can, sợ 
bị họa lây? Hồi nhỏ mình đã thấm nhuần tư tưởng 
của ông Khổng Khâu; nước nào có giặc thì tránh 
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không nên tham dự, tìm nơi vắng vẻ, đừng xía vào 
chuyện thiên hạ, để bị họa lây. Được cái tên Hoà 
này cao, học Vovinam nên đám kia, toàn bé thấp 
nên chả làm gì cả, đến gần thì thằng Hoà đá gừ, 
chạy ra. Sau này Có lẽ chán đánh lộn nên cả đám 
chỉ gầm gừ với nhau cả tuần.  

Người Việt có cái lạ là đánh nhau, không bao giờ 
đánh tay đôi như người tây phương mà hay đánh 
hội đồng, vài ba mạng xúm nhau lại đánh một người 
cô thế. Mới đây thấy cái clip trên mạng, ngay nữ 
sinh cũng vây đánh nữ sinh, lột áo quần như đàn bà 
đánh ghen khi xưa.  

Ở chợ Đà lạt, mình biết có bà bán cá, thuộc dòng 
Công Tằng Tôn Nữ, mỗi lần đánh nhau, bà ta cứ 
chụp quần đen của đối thủ, rồi tụt xuống khiến đối 
thủ mắc cỡ, lo kéo quần thì bà ta nắm tóc rị xuống 
rồi vừa tát vừa chửi nên ngoài chợ cá không ai dám 
đụng tới bà ta. Mỗi lần nghe mụ này ré là đàn ông 
con trai, chạy lại xem, miệng kêu u chầu u chầu, 
thừa nước đục cố xem mấy bà bị tuột quần.  

Sang Tây thì mình có thấy thiên hạ chửi nhau 
nhưng chẳng thấy tên nào trong đám sinh viên 
đánh nhau, còn đám thợ thuyền thì mình không 
biết vì ít quen. Truyền hình hay chiếu những cảnh 
các dân biểu Đài Loan hay Đại Hàn cãi nhau trong 
Hạ Viện rồi đánh nhau khiến mình thấy lạ vì là một 
người đại diện của các cử tri sao lại có những hành 
vi khá võ biền. Đọc lịch sử Hoa Kỳ, cũng thấy báo 
chí chụp, đăng những tấm hình cả 100 năm trước, 

các dân biểu cãi nhau rồi cũng thượng cẳng chân, 
hạ cẳng tay đánh nhau bú xua la mua nhưng không 
có màn đánh hội đồng như người Việt. Cho nên 
tiến trình dân chủ của một cộng đồng hay quốc gia 
cần thời gian để cấu thành.  

Có dạo mình mua truyện Kim Dung, Tam Quốc 
Chí, Thuỷ Hử,bằng anh ngữ cho thằng con đọc thì 
nó hỏi mình tại sao trong cuốn Thuỷ Hữ, họ hay 
đánh nhau, cứ gặp mặt là choảng, chửi thề,thì mình 
tịt. Mình đoán văn hoá võ biền của dân mình hay 
Tàu bắt nguồn từ những cuốn tiểu thuyết như Kim 
Dung, Thuỷ Hử vv,  nói đến các anh hùng mã 
thượng Phản Thanh Phục Minh. Khi nhà Thanh 
đánh bại nhà Minh thì nhóm người Hán bỏ chạy 
trốn, kẻ chạy sang Việt Nam, kẻ trốn ở các vùng 
hẻo lánh, tụ họp để đánh trả nhà Thanh, ai mang 
tôn chỉ Phản Thanh Phục Minh được gọi là người 
Hán tốt (hảo Hán), anh hùng hảo hán, rồi xúm 
nhau lại uống rượu như hủ chìm như các anh hùng 
lương sơn bạc, Lâm Xung. Những hình ảnh này 
được lập lại ở Hải ngoại khi những người vượt biển, 
di tản, xúm nhau lại sau một tuần lao động, uống 
rượu thề phục quốc rồi ai nấy say mèn, lăn ra ngủ 
lấy sức thứ hai đi cày tiếp.  

Đọc báo Việt Nam, thấy mọi người đi hội Thánh 
Gióng, một anh hùng tưởng tượng vay mượn của 
Tàu rồi đánh nhau thí mạng hay đi hội đền Trần, 
xin ấn lộc, đánh nhau kinh hoàng. Người ta đổ lỗi 
cho chiến tranh nhưng chiến tranh đã chấm dứt 
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trên 40 năm. Người Việt nhiều khi không quen diễn 
đạt, tranh biện bằng lời ăn tiếng nói nên có lẽ vì vậy 
họ thích lớn tiếng để áp đảo người đối thoại, không 
được thì phải dùng đến tay chân để khẳng định cái 
lý của mình đúng, mới là anh hùng kiểu ra ngõ gặp 
anh hùng, mấy tên du côn đầu xóm.  

Trong mọi xã hội, cộng đồng đều có những xung 
đột về lợi ích cá nhân hay chính trị, để giải toả các 
mâu thuẫn người ta có nhiều phương pháp như 
thương thảo hay tay chân vũ lực. Trong lớp nếu có 
sự xích mích thì có thầy giáo làm trọng tài, khuyên 
nhủ hai bên để đưa đến sự đồng thuận. Vợ chồng 
giận nhau thì có ông cố đạo, cố vấn về hôn nhân 
hay cha mẹ giúp giải toả bớt sự tức giận, còn cặp 
nào ngu đi hỏi thầy kiện thì mấy tên luật sư đổ dầu 
thêm, xúi ngay phải li dị, không được sống với kẻ 
nội thù thêm một giây, một phút. Hắn sẽ giúp lấy 
hết tài sản, nhận Child support cả đời.  

Có lẽ văn hoá võ biền của Việt Nam là do người ta 
mất niềm tin, không tin vào luật lệ nên cứ lấy tay 
chân để biện minh cho công lý. Hôm qua đọc báo ở 
Việt Nam có anh chàng nào đi xe chở 3 lại không 
đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ nên bị giam xe. 
Anh chàng này về nhà lấy giấy tờ, lên đồn công an 
xin xe lại nhưng không được nên vác con dao to 
chém loạn xạ mấy công an rồi bỏ trốn, mấy ngày sau 
mới ra đầu thú.  

Hè năm ngoái mình bị xe thiên hạ tông phía sau, 
nhẹ thôi. Có tên nào chạy phía sau đụng chiếc thứ 3 

khiến xe này đụng chiếc thứ 2 rồi chiếc này hít nhẹ 
sau xe mình khi đang đậu ở ngã tư, đèn đỏ. Cả 4 xe 
trao nhau giấy tờ bảo hiểm xe..rồi đi. 24 tiếng đồng 
hồ sau mình nhận giấy tờ của hãng bảo hiểm của xe 
thứ 4 cho biết ai là người sẽ lo vấn đề bồi thường 
cho mình,sau đó họ cho người đến chụp hình xe 
của mình rồi gửi ngân phiếu mấy trăm đô cho mình 
để đi sửa.  

Mình nhớ ở Sàigòn, có lần một tên quen ở Đà Lạt 
chở đi đâu thì bị một cô chạy Honda quẹt vào khiến 
cả hai xe đều té, cô lái xe đụng thiên hạ, đứng dậy 
chửi bới bú xua la mua, nắm áo tên quen la bai bải 
khiến tên này chới với kêu được rồi, được rồi, móc 
túi đưa hết tiền có trong ví cho cô nàng có cái mồm 
to.  

Hôm trước, bạn mời đi ăn BBQ, ngồi nói chuyện 
với một anh chàng trẻ hơn mình 10 tuổi. Anh 
chàng kể muốn giữ truyền thống gia đình, nên có 
dạo hay đánh con vì quen bị ông bố đánh khi xưa. 
Cô vợ sót ruột nên cứ đứng cản bảo đánh tui, đánh 
tui còn bà mẹ vợ thì cầm cái điện thoại, bảo sẽ kêu 
cảnh sát. Có lần giúp con làm bài rồi thằng con 
không hiểu là anh chàng khệnh cho vài tát khiến 
thằng con tức quá, nói con không hiểu mới hỏi, ba 
không chỉ, tiếng anh của ba phát âm không đúng, 
nghe mệt thở sao lại đánh con. Anh chàng kể; nghe 
thằng con cự lại nên khựng người, quăng cái máy 
tính rồi chạy ra sân, chơi một chai bia ừng ực và từ 
đó hết đánh con. Mình đoán là anh chàng không 
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diễn đạt được rõ ràng bằng anh ngữ ESL nên thằng 
con không hiểu nên cứ quen cảnh dạy con ở Việt 
Nam rồi phang con mình.  

Có thể văn hoá võ biền là di sản của chiến tranh, 
trong thời chiến người ta thấy các cuộc đấu tố, bắn 
chết trưởng ấp, thủ tiêu những người bất đồng 
chính kiến như trường hợp ông Phạm Quỳnh bị 
giết, hay nhạc sĩ Văn Cao, đại uý đặc công được 
phái tới nhà ai ở Hà Nội bắn chết do đó mình 

không nghe nhạc Văn Cao, ám sát những người làm 
việc cho chính quyền VNCH như ông bầu và thủ 
quân đội tuyển đá banh Đà Lạt trước nhà hàng 
Nam Sơn, để dành lấy chiến thắng nên sau hoà 
bình, họ vẫn tiếp tục lối sống, suy nghĩ như xưa; chỉ 
dùng bạo lực mới làm xong chuyện và dần dần tạo 
nên một loại văn hoá võ biền không tin vào trật tự, 
luật lệ như Napoleon khi xưa từng nói: “l' état c'est 
moi!”  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Con Tập Lái Xe 
“Tiên học lái, hậu học Văn,” đó là một câu châm 
ngôn do mình chế khi nghe ông thần CNA nói về 
đời sống ở tiểu bang Cali khi mình ghé thăm hắn ở 
San Diego, trong lần đầu tiên sang Mỹ chơi. Hắn 
bảo ở Cali, phải biết lái xe và có xe mới đi học, đi 
làm được. Không có xe thì coi như không có chân. 
Hắn có kể mấy anh chàng ở Cali, đi xe cùi nhưng 
vẫn đóng cửa sổ xe lại, để cho các cô tưởng xe mình 
có máy lạnh, giữa phố Bolsa anh đi mà chợt mát bởi 
vì xe anh có máy lạnh. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Sang 
thăm gia đình thằng Nguyên ở Gia Nã Đại thì Phạm 
Trọng Việt, anh thằng Nguyên bảo; gái Cali kinh 
hoàng lắm, mới sang Mỹ mà họ lái xe trên xa lộ 
boong boong. Khiếp lắm! Không ngờ sau này mình 
lại sang định cư tại Cali.  

Cách đây mấy năm khi thằng con trai được 16 tuổi 
thì mình nhận giấy báo của hãng bảo hiểm xe AAA, 
tăng thêm $2,400 mỗi năm. Trung bình mình trả độ 
$100 mỗi xe cho mỗi tháng tổng cộng cho 2 xe của 
hai vợ chồng độ $2,400 mỗi năm. Coi như nhân gấp 
đôi. Mình gọi bà bán bảo hiểm thì được cho biết lý 
do: thằng con mình tới tuổi tập lái xe nên họ gia 
tăng lệ phí bảo hiểm. Mình bảo nó chưa có bằng lái 
xe nhưng bà trả lời nó sẽ xử dụng xe của mình còn 

nếu không mình phải ký giấy tờ là thằng con sẽ 
không lái xe.  

Mình hỏi thằng Mỹ quen, bán bảo hiểm cho mấy 
căn nhà của mình thì tên này đề nghị: sang tên xe 
qua công ty. Với danh nghĩa xe của công ty thì ai lái 
cũng được, con mình được xem là nhân viên của 
công ty. Mỗi năm trả có $1,800 cho 2 xe và con cái 
vẫn chạy xe được. Vừa rẻ vừa bớt trách nhiệm vì lỡ 
đụng Thiên Hạ, thì luật sư chỉ thưa công ty của 
mình. Mình chỉ cần đóng cửa công ty và mở công ty 
khác. Huề cả làng! Dạo mình 15, 16 tuổi, ông cụ 
mình được ty Công Quản Nước cấp cho 1 công xa, 
chiếc Traction màu đen cũ thời Bảo Đại, độc nhất ở 
Đà Lạt dạo đó. Hôm trước tên CNA có gửi mấy tấm 
ảnh xưa của Đà Lạt, có chiếc xe này đậu trên đường 
Minh Mạng, trước lữ quán Saigonnais . Mình có 
nhiệm vụ mỗi sáng phải đổ nước đầy bình làm nguội 
máy, xem nhớt rồi nổ máy cho nóng máy để khi ông 
cụ đi làm khỏi mất thì giờ. Khi xe không nổ thì 
mình phải dùng cái manivelle, đút vào cái lỗ trước 
đầu xe để quay. Trời sáng sương lạnh nên nhiều khi 
toát mồ hôi, máy mới nổ.  

Một hôm, mình hứng tình, mở máy rồi chạy trên 
đường Hai Bà Trưng, lên số 4. Vì không biết de xe 
lại nên mình cứ đâm thẳng như con tê giác, một đi 
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không quay lại. Chạy lên La Sơn Phu Tử, quẹo 
đường Ngô Quyền rồi Calmette, xuống dốc Hải 
Thượng rồi quẹo về Hai Bà Trưng.  

Mỗi ngày tập lái xe như vậy rồi từ từ quen chạy ra 
phố. Gần đi Tây thì đến ty Công Chánh thi lấy bằng 
lái. Ông giám khảo là bạn của ông cụ mình nên bắt 
buộc phải đậu. Mình làm bằng lái Quốc tế, sang Tây 
đổi bằng lái của Tây được đóng dấu vĩnh viễn. Nghe 
nói bên Tây, thi đậu bằng lái xe khá châm.  

Trước khi được phép tập lái xe, mấy đứa con mình 
phải ghi tên trên mạng, đóng tiền học lý thuyết rồi 
thi. Nếu đậu thì họ sẽ cấp chứng chỉ đã hoàn thành 
phần lý thuyết, để nộp cho ty Kiều lộ của tiểu bang, 
cho phép ghi danh thi phần lý thuyết. Trên 18 tuổi 
thì không cần cái chứng chỉ này, chỉ ghi tên đi thi. 
Rớt thì họ cho đứng lại đó thi tiếp thêm nhưng nếu 
rớt 3 lần liên tiếp thì họ bắt phải đợi một thời gian 
để nộp đơn thi lại.  

Hôm đưa thằng con đi thi thì thấy một cô Mễ thi 
bằng tiếng Mễ, rớt 3 lần phải cuốn gói ra về. Người 
gốc Việt thì có thể thi bằng tiếng Việt.  

Đậu thì họ sẽ cho phép tập lái xe dưới sự hướng dẫn 
của người lớn trong 6 tháng rồi được phép đi thi lấy 
bằng lái.  

Khi con mình tập lái, mình mướn hãng chuyên dạy 
người tập lái xe, đâu $40 mỗi giờ để cho mấy đứa 
con được huấn luyện kỹ vì mình tự biên tự diễn. Họ 
dạy 6 tiếng rồi sau đó thì tụi con có quyền tập lái 

khi có mình hay vợ ngồi bên cạnh. Mình không biết 
tâm trạng của ông cụ mình, khi xưa ngồi bên cạnh 
trong lúc mình lái. Phần mình, khi mấy đứa con bắt 
đầu tập lái thì tim nhảy tưng tưng, may là mình 
không bị áp huyết cao nếu không chắc đứng tim. 
Rồi từ từ mấy cháu thông thạo hơn, mình chỉ ngồi 
bên cạnh, bảo phải tính vận tốc để tránh độ cách 
chiếc xe phía trước để lỡ họ thắng gấp thì mình có 
thể né tránh được.  

Đúng 6 tháng thì thằng con, ghi tên đi thi. Đến nơi 
thì thấy một tên giám khảo gốc Việt, có con sinh 
hoạt trong đoàn hướng đạo với con mình. Chỉ biết 
mặt nhau chớ chưa bao giờ nói chuyện. Hắn đi 
ngang mình nói tiếng Việt, làm như không quen 
biết rồi đi thẳng. Sau đó hắn lén ra hỏi nhỏ mình, 
dặn thằng con phải chú ý ra sao khi thi lái. Mình 
bảo tụi nó kêu chưa đủ 6 tháng vì ngày thứ 3 tuần 
trước là ngày lễ nên không tính. Phải trở lại hai 
ngày sau. Hắn đề nghị, cho thằng con lái xe theo 
mấy chiếc xe đi thi với giám khảo để biết đường rồi 
hai hôm sau ghé lại thi.  

Thằng con chạy theo xe đi thi cho biết đường rồi 
hai bố con đem nhau ra dợt cho nhuyễn. Ngày đi 
thi, mới khám phá ra là chưa bao giờ chỉ con mở cái 
capot, vì thấy giám khảo đang khảo sát nên tức tốc 
chỉ cho con may thay đến phiên nó thì không bị 
khảo sát phần này. Rồi nó cũng đậu.  

Thế là mình khỏe, khỏi phải đưa đón. Hai anh em 
đi bơi hay sinh hoạt hướng đạo thì thằng con lái xe 
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chở em đi, mình ở nhà coi truyền hình, khỏe rơ đến 
khi nó lên đại học thì trở lại kiếp con tằm, đưa đón 
con.  

Năm nay cô con gái đến tuổi học lái xe thì cũng bắt 
đầu như thằng anh, sau khi đậu thi viết thì mướn 
người dạy lái. Gặp tên này thì làm ăn có bài bản 
hơn. 6 tiếng hắn chia ra 3 lần: lần đầu rồi 3 tháng 
sau thêm 2 tiếng rồi trước khi đi thi tập với hắn 2 
tiếng. Ngày đầu tiên, mình muốn đi theo vì sợ giao 
trứng cho kẻ ác nhưng hắn không cho; sợ mình 
thưa kiện gì.  

Cô con gái kể; hắn cho con gái mình lái trên xa lộ 
ngày đầu tiên khiến mình tá hỏa tam tinh. Nhiều 
người sang Mỹ trên 30 năm, không dám chạy xe 
trên xa lộ dù có bằng lái. Mỗi ngày khi đi bơi thì cô 
con gái tập lái xe mình, tối thì vợ đến đón thì cô 
nàng lái xe của đồng chí gái về trên xa lộ. Mình thì 
muốn con gái tập chạy đường thành phố để cho 
vững tay lái. Thứ năm tới là đến phiên tập thêm 2 
tiếng lần thứ nhì. Tháng 12 này đi Las Vegas bơi 
đua giải mùa đông với các đội từ tiểu bang Nevada 
và Arizona thì mình sẽ có người lái phụ, chắc sẽ đỡ 
mệt nhưng tim sẽ đánh trống. 
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Hạnh Phúc Hôn Nhân 
Tuần vừa rồi, vào Home Depot mua đồ thì thấy 
khuyến mải cái máy hút bụi có 50% giá mọi lần nên 
mua về để hút bụi xe cho vợ. Từ ngày tên nào ăn 
cắp cái máy này ở công trường thì mình không lau 
dọn xe cho vợ nên cô nàng cứ la hoài. Cứ chần chừ 
để mua thêm cái máy.  

Cuối tuần, nghỉ không làm vườn nên mình ra ga-ra, 
dọn dẹp thì thấy một cuốn sách dạy về hạnh phúc 
hôn nhân mà tên nào tặng cho mình nhân ngày 
mình nhập hộ khẩu gia đình vợ. Mình có đọc mấy 
trang khi đi hưởng tuần trăng mật rồi quên mất. 
Nay trên 22 năm lại bắt gặp nó lại nên tò mò ngồi 
xuống đọc, quên dọn dẹp nhà cửa.  

Chương 4: chương này giải thích là vợ chồng lâu 
ngày, lo con cái nên quên bổn phận dành cho nhau, 
khuyên lâu lâu gửi con cho bố mẹ hay mướn ai 
trông con để hai vợ chồng đi ăn tiệm như thời mới 
quen nhau, trong một khung cảnh lãng mạn, để nối 
chặt lại tình cảm cho nhau, không gian ấm cúng sẽ 
làm rung động, khiến trái tim sẽ mở cửa đón nhận 
người hôn phối như thủa ban đầu. Đọc tới đây thì 
mình thấy cũng có l vì từ ngày hai đứa con ra đời thì 
mạnh ai nấy ăn. Lúc mới quen nhau hay mới cưới 
thì mời em xơi cơm trước khi cầm đũa đến khi có 
con thì vừa đứng vừa nhai vừa cho con bú chai. Ra 

đường thì mở cửa xe cho em đến khi có con thì vác 
cái ghế-nôi rồi kêu vợ đừng quên đem theo bịch tả, 
chai sữa.  

Đã giác ngộ cách mạng thì mình làm liền. Thằng 
con thì đi học xa, cô con gái thì đi cắm trại với đoàn 
hướng đạo nên chiều nay, hai vợ chồng có thể trở 
thành đôi nhân tình già của một thời, của 22 năm 
tình cũ. Mình gọi điện thoại, đặt bàn cho hai người 
ở một tiệm ở Newport Beach, ngay trên Bến Tàu để 
hai vợ chồng có thể dắt tay nhau đi như ngày xưa 
còn trẻ, biểu thị tình thương giai cấp, lập trường 
cách mạng. Tắm rửa rồi lên đồ đợi Mụ vợ về rồi đi.  

8 giờ tối thì Mụ vợ dẫn xác về, vào nhà thấy mình 
nằm ghế xa lông ngủ quên vì đợi Mụ vợ về. Mụ vợ 
hỏi có gì ăn thì mình bảo không, tối nay đi ăn tiệm. 
Lúc bật đèn lên thì Mụ vợ thét lên như gặp ma. Mụ 
kêu làm gì mà bận đồ gì mà điên điên thế.  

Mình bảo bận bộ đồ lúc mới gặp nhau lần đầu. Mụ 
la trời ơi! Ôn Mệ mô ra mà xem tên khùng ni ăn 
bận như kẻ bệnh tâm thần. Khi xưa gặp ôn lần đầu 
là tui thấy chán cái lối ăn bận hà tiện của ôn rồi. Ôn 
làm ơn đi thay đồ dùm tui. Tui chán chồng con quá! 
Ăn tiệm cho tốn tiền, cuối tháng này phải trả tiền 
thuế, tiền nhà, tui đang lo chết mồ tổ ni, ở đó mà đi 
ăn nhà hàng sang trọng. Lấy gói mì ramen, làm cho 



317 

 

tui ăn lẹ lẹ. Mạ tui đang nằm nhà thương, xuống 20 
pound, ăn không được, người ta phải truyền vào lỗ 
mũi ni, lòng dạ mô mà tình tứ không đúng lúc. Thế 
là mình quê, vào bếp lôi gói mì tôm ăn liền, pha chế 
nước sôi, thái hành, thêm rau cho Mụ vợ ăn rồi ra 
ga-ra lau chùi xe cho Mụ.  

Nhưng mà thua keo này thì bày keo khác.  

Chương 5 nói đến việc chăn gối, cần phải thay đổi 
không khí, tạo cảm giác lãng mạn.  

Việc gì chớ việc ni thì mấy o Huế, ăn ớt hiểm hàng 
ngày thì không bao giờ chê mô.  

Mình lò mò đọc thì tác giả bảo phải để đèn cầy ở 
bốn góc phòng, ánh nến lung linh sẽ tạo những cảm 
giác để đời, tạo dựng một không gian lãng mạn, kích 
thích người bạn đời sẽ làm họ nhớ mãi. Mình đem 
mấy cây nến vào phòng, cắm mỗi góc phòng như 
nhà địa lý, ếm bùa rồi ra ngồi xem Mụ vợ ăn mì.  

Mụ vợ ăn xong thì mình dọn rủa chén bát xong, 
ngồi coi chương trình Shark Tank với Mụ rồi chuẩn 
bị đi ngủ. Lên giường thì hình như tô mì Ramen làm 
cho Mụ vợ hơi hối hận, đã la mình vì muốn tạo cơ 
hội, lắng nghe tiếng rung động của con tim nên ôm 
mình xin lỗi rồi hôn hít như Tây nhà đèn khiến 
mình quên khuấy mất vụ đèn cầy đến giờ cao điểm 
thì mới nhớ nên bảo vợ ngưng chiến để đi đốt đèn 
cầy. Mụ vợ ngơ ngác, chả hiểu gì nhưng cũng nằm 
đợi. Cuộc đời, trời hay phụ lòng người. Lúc chiều, 
khi gắn mấy cái nến thì cái bật lửa cháy, giờ thì nó 

chơi khăm, không cháy nên mình bôn ba chạy ra 
tiệm 7/11 gần nhà để mua. Khi đốt mấy cái nến lên 
thì thấy Mụ vợ đã ngủ khò, ngáy o o trên giường. 
Đành tắt nến ra ngoài ngồi đọc tiếp cuốn sách hạnh 
phúc hôn nhân.  

Chương 6: cho biết, phải làm như Cyrano de 
Bergerac, lâu lâu viết thư tình hay nhắn tin cho 
người phối ngẫu để họ cảm thấy còn trẻ, vẫn được 
đàn ông để ý, muốn chinh phục. Mình thảo một tin 
nhắn cho vợ: em yêu! Mỗi giây phút xa em dài như 
thế kỷ, anh mong gì đêm dài vô tận để đôi mình 
không bao giờ xa nhau trong tình yêu, lập trường 
bất diệt của chúng ta. Mình mất mấy tiếng đồng hồ 
để thảo bản tin nhắn này, định sáng mai sẽ gửi cho 
Mụ vợ.  

Sáng hôm sau, Mụ vợ chửi mình là đoảng, đang đến 
giờ cao điểm lại chạy đi cầu, lần sau thì ráng tổng vệ 
sinh trước khi giao thủ giao túc. Mình ngoan ngoãn 
thưa vâng, sẽ khắc phục lần sau. Nấu cho Mụ cái 
trứng ốp la ăn với bánh mì nướng. Sau khi Mụ lên 
xe đi làm thì mình gửi cái nhắn tin đi. Trong bụng, 
tưởng tượng khi Mụ vào sở, mở nhắn tin sẽ tràn trề 
xúc động, gọi mình cám ơn hay nói vài câu yêu 
thương.  

Mình ra ga-ra chùi dọn tiếp vì hôm qua bị gián 
đoạn. Bỗng Mụ vợ ở đâu đi vào, không tiếng động 
làm mình giật mình. Chưa định thần thì Mụ vợ đã 
la bãi bãi. Tui đi mần, kiếm tiền nuôi chồng con còn 
anh ở nhà sướng quá, rồi tơ tưởng đến con mô đây. 
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Mình ngơ ngác, chả biết ất giáp chi cả làm Mụ điên 
thêm đưa cái iPhone ra, chỉ anh nhắn tin cho con 
mô đây rồi lăn ra khóc như nhân dân Bắc Hàn khóc 
chủ tịch Kim Nhật Thành khi qua đời.  

Mình thì kêu oan, nói anh nhắn cho em, lấy cuốn 
sách hạnh phúc hôn nhân ra chỉ chương thứ 6 cho 
Mụ đọc trong khi Mụ vợ cứ quơ tay múa cẳng, kêu 
trời kiếp trước làm chi mà lấy phải ôn dôn, ăn 
không ngồi rồi, chẳng làm chi cả còn đi nhắn tin 
cho gái. Thường ngày thì mình nhắn tin, cộc lốc, 
ngắn như đám xì tinh viết mà nay lại chơi một bài 

rất sến dài thòng lòng lại thêm mấy trái tim nhiều 
ngăn. Mình phải thổ nín đi cả son phấn lại trôi đi 
thì Mụ mới nín. Mình đi lấy cái ly, rót nước lạnh 
đem ra cho Mụ uống để Hạ hỏa trong khi Mụ đọc 
chương 6 của hạnh phúc hôn nhân.  

Xin mấy Bác cho biết kết cục ra sao, em phải làm 
thế nào để biến đau thương thành một hành động 
cách mạng, giúp Mụ vợ em tin vào mối tình hữu 
nghị của em, không bao bất diệt cả. Xin cám ơn 
trước.  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Hoàng Hôn và Bình Minh của Đời Người 
Hôm qua mình đưa thằng con xuống San Diego để 
theo học năm thứ nhất ở đại học UCSD. Mấy ngày 
trước, thằng con hỏi bố cảm thấy như thế nào khi 
con rời nhà, đi học xa khiến mình nghĩ đến ông bà 
cụ, 40 năm về trước. Mình không biết tâm trạng của 
ông bà cụ khi xưa khi mình rời Đà Lạt, nhưng có lẽ 
lo âu nhiều hơn mình ngày nay. Thằng con đi học 
xa nhà, độ 90 phút lái xe trong khi mình ngày xưa 
đi Tây như lên trời, hay xưa hơn nữa các gia đình có 
con được tuyển làm thái giám hay cung nữ, đưa con 
vô Thành Nội không biết bao giờ gặp lại. Thằng con 
mình 15 tuổi đã một mình sang Đức và Nhật sống 
với gia đình bản xứ cho nên mình không ngại như 
ngày xưa mình ngơ ngơ ngáo ngáo khi lên máy bay 
đi Tây.  

Tuần vừa rồi sinh nhật của mình, thằng con vẽ hí 
họa chân dung mình, đề thêm vài câu cám ơn đã lo 
cho nó kèm theo câu “có nhiều điều con không 
nhất trí với bố”.Mình bảo ở tuổi đời của nó, mình 
mong muốn nó có rất nhiều bất đồng chính kiến với 
mình vì đó là luật tạo hoá xoay vần.  

Con nít khi nhỏ thường xem cha mẹ là anh hùng, 
điều gì cũng biết nhưng khi bắt đầu đi học ở trường 
thì có những dấu hiệu phản động, cho bố mẹ là 
thuộc thành phần xét lại. Khi đến tuổi dậy thì coi 

cha mẹ mình thuộc thành phần ác ôn, già nua tiểu 
tư sản, mất lập trường giai cấp, có nợ máu với nhân 
dân cần phải loại trừ. Xong đại học, đi làm bị chủ đì 
thì bắt đầu giác ngộ cách mạng, hiểu rằng kiếm 
đồng tiền không phải dễ dàng thì khởi đầu cuộc sửa 
sai tư tưởng. Khi lập gia đình, có con là lúc thấy cha 
mẹ mình khôn ngoan không như mình thường nghĩ 
và khi đến 40 tuổi thì ước gì có cha mẹ còn sống để 
vấn kế khi gặp chuyện khó khăn.  

Thằng con như con bồ câu mới ra ràng, bay đi về 
hướng mặt trời mọc trong ánh nắng bình minh với 
nhiều ước vọng của tuổi 18, không muốn bị níu kéo 
bởi những ràng buộc của gia đình trong khi mình 
thì bắt đầu thấy ánh hoàng hôn lấp lánh, phủ xuống 
trên con đường đời đang đi.  

Hôm qua, đi làm về đồng chí gái hỏi thằng con có 
gọi không thì mình bảo không, bắt mình tức tốc gọi 
và nhắn tin nhưng vẫn biệt tăm. Mình bảo cứ để 
cho nó tự do, tự tìm phương hướng đi nhưng đồng 
chí gái vẫn theo cương lĩnh là cô nàng là Đảng kiêm 
luôn Nhà nước nên vẫn muốn lãnh đạo và quản lý 
hàm thụ thằng con dù từ xa. Mình nhớ VHĐ kể khi 
con trai hắn đi học ở đại học, tối về nhớ con, hai vợ 
chồng làm đồ ăn mang xuống cho con. Tới ký túc 
xá, thằng con hỏi xuống đây làm gì rồi lấy đồ ăn, 
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đóng cửa phòng lại. Trên đường về, hai vợ chồng 
không nói một lời cho nên mình được cảnh báo 
không muốn lâm vào cảnh đó, nhưng đồng chí gái 
muốn cuối tuần này đi thăm con.  

Mình nhớ câu chuyện về một khoa học gia quan sát 
con tằm, đang vùng vẫy để thoát khỏi cái kén, biến 
thành con bướm để bay đi nên đã giúp tháo cái kén. 
Không ngờ con tằm hoá thành con bướm nhưng rất 
yếu đuối không thể bay được, cho nên thương con 
nhưng mình chỉ đứng từ xa, nếu nó cần thì mình sẽ 
giúp còn không thì cứ để nó tự lo, tự xoay sở.  

Ngược lại đồng chí gái lúc nào cũng muốn chỉ đạo, 
quản lý. mấy đứa con. Mình có can ngăn là bị chửi 
ngay nhưng không dám cãi vì đồng chí gái là đấng 
tối cao.  

Sau 40 năm bị đời sống vùi dập, ngoảnh lại thì thấy 
những châm ngôn rất đúng nhưng ở vào tuổi con 
mình hôm nay mới bước chân vào đại học đầy mộng 
mơ, ước vọng của tuổi trẻ thì những câu châm ngôn 
kia là những cụm từ khách sáo của những người 
bệnh hoạn, đau ốm..gần thấy quan tài nên đổ lệ. 
Nếu khi xưa mình đã hiểu những câu châm ngôn 

kia thì có lẽ mình chả làm gì cả trong đời cứ ngồi 
rung đùi, kêu người quân tử ăn bất cầu no.  

Có ai nói “nghe thì biết, thấy thì nhớ, làm thì 
hiểu”.Mình đã kinh qua những thất bại, trong 40 
năm qua nên mình có thể hiểu những câu châm 
ngôn nhận từ trên mạng nhưng đối với thằng con 
mình thì ở tuổi 18 tương tự như một giá vẽ mới, 
chưa bị những sai lạc, pha màu không đúng, phủ lên 
nên không thể hiểu được những gì mình nói hay tự 
nó cảm nhận. Nó đang thời kỳ “nghe” cho nên chưa 
tới chu kỳ “làm” nên không thể “hiểu”. 

Vợ mình cứ lo cho thằng con, cứ kêu nó khờ hơn 
con em còn mình thì bằng tuổi nó thì còn khờ gấp 
bội nên không lo. Con người hay tự so sánh với 
người khác nhưng lại quên yếu tố thời gian và 
không gian. Mình gần 6 bó thì làm sao so sánh với 
thằng con kém 40 tuổi. So với tuổi đời thì nó khôn, 
biết nhiều hơn mình khi xưa, có thể về độ kinh 
nghiệm đời thì không nhưng phải chấp nhận để nó 
tự vùng vẫy thoát khỏi cái kén thì sau này con 
bướm mới bay đi xa và cao được.  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Homecoming 
Hôm nay, ngày về trường (homecoming) của trường 
của con gái. Sáng nay, trước khi đến trường, con gái 
hỏi muốn đến dự đại hội học sinh của trường thì 
mình nói muốn, nó có dòng máu của đồng chí gái 
trong huyết quản, dặn mình là phải bận đồ đàng 
hoàng, đừng có như vô gia cư. Mình định lên vườn 
đành bỏ, lật đật thay quần áo, mang giày xăng đan 
tới trường lúc 9:30 như nó dặn.  

Vào hội trường thì thấy học sinh ngồi đầy, nhạc in 
ỏi thì ra có màn trình diễn ca nhạc của 5 cặp hoàng 
tử và công chúa được bầu thêm một số nữ sinh phụ 
trợ và sẽ tuyên bố ai được bầu làm vua của ngày hội. 
Mình leo lên ngồi ghế dành cho gia đình, không 
thấy mấy dãy ghế dành cho phụ huynh của 5 cặp.  

Có chủ tịch học sinh mở đầu chương trình rồi 
nhường máy vi âm lại cho một cô khác điều khiển 
chương trình. Nhìn đám học sinh thấy chúng bạo 
dạn, ăn nói trước đám đông như lên đồng trong khi 
mình, ngày xưa làm trưởng lớp cạy miệng không ra 
một chữ, gặp gái thì run như bị sốt rét, khac không 
ra một chữ.  

5 cặp nên có 5 màn biểu diễn ca vũ kiểu Grease, 
Musical High School. Cặp đầu tiên là con Mễ to độ 
1 tạ lại được cặp chung với một thằng gốc Triều 
Tiên, ốm nhom, lại thấp hơn con bé gốc Mễ. Sau đó 

là đến một con bé gốc Việt Nam, mà theo nó viết, 
tiểu sử của nó là chiều cao của nó thấp hơn GPA 
của nó, nghĩa là dưới 5.0 feet. Con này lại cặp với 
một thằng mỹ trắng cao như cây trúc, chơi 
Triathlon với con gái mình, học cực giỏi nhất là 
toán. Con này đoạt giải thi về khoa học của Quận 
Cam và đứng nhì ở cấp tiểu bang. Toàn là những 
đứa cực giỏi nên chả hiểu lí do nào con bé của mình 
lại được bài ké trong đám này. Chính nó cũng 
không ngờ vì được bầu thứ 10 trong 12 đứa được 
tuyển chọn ở vòng đầu.  

Rồi đến con gái mình được cặp với một thằng hoàng 
tử mỹ trắng, cao lêu nghêu hơn con bé một cái đầu 
biểu diễn ca vũ khá ấn tượng, được chấm số 1 bởi 
học sinh rồi đến một cặp mỹ trắng, thằng con của 
tên bạn, bơi chung với con gái mình. Cuối cùng là 
một cặp mỹ trắng khác. Mỗi lần trình diễn xong thì 
các vũ sinh phụ, chạy vào trong và 5 cặp hoàng tử 
+ công chúa, dắt tay nhau đi một vòng sân, chào 
khán giả.  

Sau đó thì cặp con gái của mình và thằng mỹ trắng, 
tặng quà cho bà vũ sư, để cám ơn bà ta đã bỏ công 
dạy chúng tập luận 2 tuần qua. Chúng đột xuất đi 
mua chớ không có ai mách, có lẽ nhờ mẹ nó huấn 
luyện giỏi nên không quên ơn người đã giúp mình.  
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Cuối cùng thì trải thảm đỏ rồi lần lượt các hoàng tử 
được bầu, được 5 bà mẹ dẫn ra, đi qua thảm đỏ rồi 
có điều khiển chương trình, tuyên bố con tên bạn 
được bầu làm vua của đại hội rồi hai mẹ con, ôm 
nhau nhảy xì lô, xì la chi đó. Mình đến chúc mình 
tên bạn. Con gái của hắn cũng được bầu trong số 12 
cô gái trong vòng sơ khởi, sau cuộc phỏng vấn thì bị 
loại.  

Sau đó hai cha con dẫn nhau đi ăn chay rồi về nhà 
nghỉ nhưng gặp phải ngày 2 bà mễ đến dọn dẹp nhà 
cửa nên tiếng máy hút bụi ré như tiếng còi hụ. Mình 
chạy đi lấy bộ Tuxedo, do trường mướn cho 5 ông 
bố. Cả đời chưa bao giờ bận đồ quý phái nên đã ngu 
lại càng ngu lâu. Mình nói con gái sau này nó lấy 
chồng thì mình đi mướn một bộ tương tự cho oai cả 
bận đồ làm vườn hoài cũng chán.  

Hôm trước, mình có ra tiệm để thử nhưng chỉ có cái 
áo vét và quần và giày. Hôm nay mang về thì có 
thêm cái áo gilet thêm một bịch nút, 4 cái nhỏ và 2 
cái lớn. Cả đời có bao giờ bận mấy thứ này nhất là 
làm vườn nên thấy răng mà ngu rứa hè. Mình đoán 
hai cái nút lớn là cho hai cổ tay áo sơ mi vì khi xưa, 
ông cụ bận áo vét thì hay có đeo hai hạt nút của áo 
sơ mi còn 4 hạt nút nhỏ thì không biết là để dùng 
vào đâu, nên để trong bọc. Đeo bow tie xong thì 
cũng xôm tụ lắm, thoát kiếp làm vườn trong mấy 
tiếng đồng hồ kiểu Hoàng tử lọ lem. Chán mớ đời!  

Mụ vợ mình kể, khi thấy mình bận Blazer khi đi ăn 
cưới CTA và ML, khiến bà ta nức nở nên mới cho 

mình đăng kí quản lí đời nhau. Cái áo này 30 năm 
rồi vẫn còn xài được mỗi lần đi ăn cưới hay đám 
hỏi.  

Con gái mình, cứ mỗi tối thứ 6, có trận banh của 
trường đấu tại sân nhà là nó đi xem. Mình cả đời 
không biết gì về Football của Mỹ nên chả bao giờ 
xem, ngay cả ngày Superbowl, bạn bè rủ tới ăn rồi 
về chớ chả bao giờ xem. Có năm thằng con học lớp 
7, 8 thì có đi xem 1 lần vì thằng con ở trong đội kèn 
đồng của trường. Nó chơi trumpet cho đội và mỗi 
năm, trường trung học đệ nhị cấp cho đội của nó 
được mời đến thổi chơi cho biết mùi. Lên trung học 
đệ nhị cấp thì thằng con nghỉ thổi kèn, để bơi cho 
trường nên ông nhạc trưởng chửi thề quá cở nên 
mình cũng không có duyên để xem loại thể thao 
này.  

Có đi xem thì mới hiểu tại sao dân mỹ nghiện môn 
này. Thật ra trong thành phố nhỏ thì ai cũng biết 
nhau thêm có con học chung và chơi với nhau. Họ 
đi xem để có thời gian chém gió sau một tuần làm 
việc cật lực. Mua hamburger hay hot dog, ăn uống 
với coca cola. Văn hoá Mỹ.  

Coi truyền hình thì thấy đoàn nữ cổ động viên, 
nhảy tung trên trời, múa may tá lả thì mới hiểu khi 
đội đang thua hay chưa ghi bàn là đội cổ động viên 
gồm 5 tên con trai và 30-40 nữ. Có 3 tên thuộc loại 
to con, để nhấc 3 cô lên cao để cầm bảng, nhảy tung 
lên trời còn 2 tên kia thì cầm cái loa, la hét chi đó 
chả hiểu. Mấy cô kia thì cầm chùm bông giấy, đá 
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chân đá cẳng vừa la vừa hét, khá vui. Lấy vợ mà gặp 
đám này thì chỉ có chết hay bị thương lỗ tai. Đám 
học sinh thì xem như có thời gian đấu láo với nhau, 
trai gái lén lút nhìn nhau như mình khi xưa. Mình 
có gặp vài tên mỹ, phụ huynh của mấy đứa bơi 
chung với con mình. Có lẽ có dịp thì mình đi xem 
để đấu láo với mấy tên mỹ cho vui. Con gái mình 
mặc cái váy may ở Đà Lạt. Dạo về Đà Lạt, nó kêu 
cô nó dẫn đi may áo, té ra là để cho Homecoming. 
Bạn bè khen áo đẹp nên nó được dịp khoe may ở 
Việt Nam.  

Con gái mình giới thiệu một con gốc việt, cũng 
được bầu làm công chúa rồi mình đứng nói chuyện 
với ông bố. Ông này chửi cô con gái là ngu, không 
nghe lời ông ta. Con bé không muốn học bác sĩ như 
ông ta khuyên, lại muốn học kỹ sư. Nghe nói con bé 
có thắng giải về Science fair của quận và đứng thứ 2 
của tiểu bang. Đi thi SAT thì thi cú đầu tiên được 
2400 điểm, coi như 100%. Mình nghe ông này chửi 
con gái hắn trong khi mình chỉ cầu mong con mình 
khá khá một tí. Hắn nói học y khoa gì học sinh 
không thông minh như đám học kỹ sư nên có thể 
đứng đầu, còn kỹ sư thì khối thằng giỏi hơn.  

Hắn bảo học kỹ sư ra dễ bị sa thải, thật ra mình 
không đồng ý với hắn nhưng con hắn đại giỏi thôi 
thì câm cái mồm, ngậm cái mõm, đứng như ngỗng ị, 
nghe hắn chửi con ngu như hắn. Hắn kể đứa con 
gái đầu đang học y khoa ở đại học Columbia, tiểu 
bang New York. Thấy trong 10 học sinh được bầu 

chọn, có đến 3 học sinh da vàng, 1 thằng Đại Hàn 
và 1 đứa Việt dù tỷ lệ học sinh da vàng đâu gần 
10%. May quá, hết hiệp một, nên phải chuẩn bị cho 
cuộc tấn phong hoàng hậu năm 2015. Hú hồn bảy 
vía!  

Xe hai cha con mình được chỉ định đi đầu, nên 
mình thấy thua rồi vì hồi sáng thấy thằng đứng giữa 
thắng. Ban tổ chức kiếm đâu 5 cái xe đánh golf, 
trang hoàng bong bóng, cờ xí, chở mấy cha con của 
công chúa đi qua khán đài. Khi đến nơi thì mình 
dẫn con gái đi qua thảm đỏ, gặp thằng hoàng tử, cặp 
độ với nó thì giao cho tên này. Tên này dẫn con bé 
lên cái bục gỗ, có viết tên của nó, rồi đứng bên 
cạnh, còn mình thì lủi thủi kiếm chỗ núp vì biết bao 
nhiêu cặp mắt đang nhìn. Mình kêu tên Mít có con 
gái học cực giỏi là con hắn sẽ thắng vì cái bục ở 
giữa, thêm con gái mình lại nói ai cũng xem con bé 
là thần tượng.  

Trong khi xe chạy xung quanh sân thì người điều 
khiển chương trình, đọc tiểu sử của các công chúa. 
Sau khi 5 cô công chúa được trình diện cho làng thì 
cô điều khiển chương trình tuyên bố Hoàng hậu 
năm 2015 là một con Mỹ trắng. Mình nghe tiểu sử 
của nó, làm tổng biên tập viên cho tờ báo của 
trường mấy năm liên tiếp, GPA 4.9. Con bé mình 
đoán là con bé Việt Nam đoạt, hoá ra bù trớt hết. 
Con gái mình thì nói vào được chung kết là vui rồi, 
vì mấy con kia quá giỏi, học hơn nó.  
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Bà con xúm lại chụp hình với con gái rồi gửi vài tấm 
cho đồng chí gái. Tội cho đồng chí gái, lại đi công 
tác ở New Jersey, tuần sau mới về. Mụ vợ tưởng tối 
thứ 7 nên đang tính dọt về sớm, nghe mình nói là 
tối thứ 6 nên thôi.  

Ngày mai, là ngày dạ vũ, đi ăn với đám bạn. Con gái 
nói là nó cần cái thẻ tín dụng của mình để trả tiền 
xe đón rước chi đó, mấy đứa bạn sẽ hoàn tiền lại. Ai 
ngờ mình thấy cái biên lai gần $1 ngàn thì mới biết 
nó và 39 đứa khác, mướn một chiếc xe buýt để đi 
ăn ở tiệm rồi ghé trường trung học ở Irvine để nhảy 
đầm. Nó rên là bị xì tréc vì phải lo mướn xe buýt rồi 
đặt nhà hàng, thực đơn cho cả đám mà nó chỉ quen 
có 12 mạng vì đám này rủ bạn đi theo. Cuối cùng nó 
nói mệt quá, chỉ đặt xe và chỗ nhà hàng rồi ai ăn 
nấy trả vì nó tính đặt menu cho rẻ, khỏi phí đồ ăn vì 
mấy đứa con gái đâu dám ăn, sợ phì bụng. Nó mang 
cái tính bao đồng của mẹ nó, hay vác ngà voi. Kể 
cũng vui vì nó thích đứng ra lãnh đạn để thực hiện 
mấy cái này và cái tính trùm sò của bố nó, tìm cách 
trả ít tiền.  

Sáng mai, theo chương trình là nó phải đi chụp hình 
cho cuốn lưu bút năm 2015. Không hiểu sao nó lại 
hứng kêu mình đi theo để chụp ké thợ chụp hình, 
nó bảo nào là phải đi làm móng tay, móng cẳng, bảo 
mình đi lấy cái corsage gì đó. Nó than là không có 
mẹ để trải nghiệm đại hội này, nên bắt bố làm gà 
trống nuôi con. Đúng là xuất giá tòng thê, thê đi 

công tác thì tòng nữ nhi, nhưng cũng vui vì có 
nhiều tên không có con gái cứ đực mồm ra.  

Từng canh thâu có ngủ được đâu, cứ mãi lo âu nhìn ra 
bến sông  
Lòng chờ mong mong người về đây, để cho con tiếng ru 
à ơi  
Để cho con giấc ngủ no tròn, và cho con từng giọt sữa 
thơm.  
(Gà Trống Nuôi Con ) 

Sáng nay, khi xem chương trình ca nhạc tại trường 
con bé thì công nhận đám học sinh quá giỏi. Tự tổ 
chức, trang hoàng nhất là màn quét dọn sau buổi lễ. 
Mình thấy học sinh, nam nữ, cầm chổi que ́t dọn rất 
trật tự không hét hò chi cả chẳng bù khi xưa mình 
làm trưởng lớp, nói chả thằng nào nghe, phải năn nỉ 
mấy cô ơi ới để quét dọn phụ mình.  

Trong trường đã có trật tự, ra sân banh, tụi nó còn 
tổ chức nhanh chóng, có 15-20 phút giải lao cho đội 
banh là xong vụ tấn phong hoàng hậu. Sau đó là có 
đám học sinh, nam nữ vác bục gỗ, phông, dọn dẹp 
lẹ làng.  

Nhìn con gái hoà đồng tham gia trong học đường 
Mỹ thì cảm thấy vui. Hai vợ chồng bỏ nước ra đi để 
cho con có môi trường sinh hoạt, không phân biệt 
giàu nghèo, lí lịch ngụy quân ngụy quyền, nhân thân 
3 đời ngang dọc, đen vàng tím đỏ. Là học sinh da 
vàng ít ỏi mà nó với hai đứa kia được bầu chọn học 
sinh xuất sắc của trường nên mình không khỏi cầm 
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nước mắt. Bao nhiêu năm hi sinh đời bố, đời mẹ để 
củng cố đời con, không uổng phí. Hi vọng đời 
chúng khá hơn đời mình. Dù sao chúng có tuổi 
thanh xuân đầy đủ hơn mình đã là một một hạnh 
phúc cho vợ chồng mình. 
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Hiếu Với Con 
Có lần nhóm điều hợp giới thiệu mình về mục con 
cháu của Văn Học nên có vào xem vì bạn học xưa 
mình chỉ biết về con của NĐT, CNA, Nhất Anh, 
con Cua, chị em họ Trần vv nhưng chỉ có một anh 
đưa lên hình ảnh và sinh hoạt của con cháu. Tuần 
vừa rồi vào xem thì vẫn con cháu anh này một 
mình trấn giữ giang hồ nên mình gửi mấy cái link cũ 
cho ban điều hợp mấy video của mấy đứa con 4-5 
năm về trước. Mình bỏ lên mạng cho ông bà cụ 
mình ở VN có thể coi các sinh hoạt của các cháu 
nên lâu quá cũng quên. Hy vọng các bạn khác sẽ tải 
lên căn nhà Văn Học các hình ảnh sinh hoạt của 
con cháu giúp cái cây Văn Học có thêm nhiều lá 
xanh vì thế hệ lá vàng của mình cũng sắp rụng.  

Nhất Anh hỏi làm sao khuyến khích mấy đứa nhỏ 
chơi nhạc cụ dân tộc.  

Nói cho ngay, sinh con ra mà chân tay lành lặn là 
một cái phước của ông bà để lại, con cái chịu học 
hành là đại phước cho gia đình. Ông bà mình hay 
nói “cha mẹ sinh con trời sinh tánh” cho nên khó 
mà áp đặt tụi nhỏ nhất là ở bên Mỹ này. Thứ nhất 
là không có kinh nghiệm dạy con, thứ hai là không 
biết hướng dẫn con theo ta hay tây vì ta thì mình 
cũng không rành vì xa VN khi mới 18 còn tây thì 
mình cũng không tường.  

Thằng con mình khi nộp đơn xin vào các trường đại 
học thì phải viết vài tiểu luận tự sự (essay) trong đó 
có một tự sự chính về “cái đàn bầu”. 

Cháu kể là như bị tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên 
trông thấy cái đàn bầu và nghe cái âm thanh vang 
lên từ cái đàn mộc mạc, khiêm tốn ấy, âm hưởng rất 
thân quen nhưng không biết từ đâu nên cố gắng tập 
thì vài năm sau mới khám phá ra cái âm thanh quen 
quen kia là di sản văn hoá Việt ấp ủ trong tâm 
khảm từ bao năm. Lúc đọc bài tiểu luận này thì 
mình mới hiểu thêm về những khắc khoải của mình 
khi xưa. Cái đàn bầu đối với con mình tương tự như 
đoàn Văn nghệ Tiên Rồng mà mình có dịp coi khi 
chưa là học sinh Văn Học. Buổi trình diễn của đoàn 
này đã dấy lên trong mình một ánh sáng, hiểu đâu là 
nguồn cội của mình. Từ nhỏ đến lớp 11 mình học 
trường Tây cho nên không rành về Văn hoá VN, 
không biết mình là ai như một người mất căn cước 
hay bản thể mà bên Mỹ họ hay gọi “identity crisis”. 

Mình nghiệm cuộc đời con người như một tấm 
tranh. Khi mới sinh ra thì như tấm canvas trắng rồi 
từ từ những chuyện xẩy ra thường nhật như cái cọ 
sơn, tô lên bức tranh dần dần các lớp màu ngày nay 
đã che lấp những lớp cũ nên mình không nhận ra. 
Đọc bài tự sự của thằng con thì mình như một 
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người bảo thủ tranh, dùng cái máy để xét lại các lớp 
sơn cũ bị bao phủ.  

Mình có khuynh hướng thích nhạc cổ truyền dân 
tộc có lẽ bị ảnh hưởng của những năm mới sinh ra, 
nghe bà cụ kể là khó nuôi nên đem mình lên Am 
Mệ Cai, ở ấp Hà Đông, đường Nguyễn Công Trứ 
gần nhà Ngô Văn Thuỷ, bán cho thánh thần trên 
đó. Mỗi lần đau ốm là Mệ Cai đến nhà để chích lễ. 
Mình nhớ dạo chưa đi học, những ngày rằm thì bà 
cụ mình hay đi xe lam chở 10 người, loại Lambretta 
có 3 bánh có bến ở trước vũ trường La Tulipe, cạnh 
bến xe đò Chi Lăng, lên cúng trên am mệ Cai. Bà 
này được gọi là bà Cai Thỏ, chắc ông chồng làm cai 
lục lộ nên được gọi là ông Cai Thỏ. Khi đi thi Tú tài 
bà cụ mình lén lấy giấy báo danh đem lên Am Mệ 
Cai cúng nhờ đó mình mới được đậu.  

Mỗi lần như vậy thì mình thấy có một ban cổ nhạc, 
lâu quá rồi mình không nhớ ai trong ban nhạc, hình 
như có một ông cậu bà con, bán thuốc Cẩm Lệ, sau 
này gặp anh Trần Quang Hải và chị Bạch Yến mới 
thấy lại những nhạc cụ khi xưa. Mình thích đi lễ am 
mệ Cai vì được ăn chè kê, bánh đa và xem các bà 
lên đồng. Thường thường thì có 2 hay 4 bà bận đồ 
sặc sỡ lắm, cầm kiếm múa dù họ không biết võ. Nay 
ở vùng Bolsa cũng có chỗ hay hội họp để lên đồng 
nhưng mình không dám đến để xem vì nghe nói ai 
mà yếu vía thì tự nhiên đồng nhập vào rồi tự nhảy.  

Mình có quen một anh tập thần quyền, niệm chú gì 
đó rồi như người lên đồng đi quyền đẹp lắm dù chưa 

bao giờ tập Tuý quyền, Hầu quyền vv sau này anh 
này phải nhờ thầy của mình giải. Thầy mình nói 
thân xác của mình thì đừng bao giờ cho người khác 
mượn. Viết tới đây mình nhớ dạo đồng chí gái bị 
PMS làm mình cũng dở điên dở khùng với vợ. Đang 
nằm tung chăn lên kêu là nóng, rồi run cập cập kêu 
mình xoa dầu, truyền nội lực nhưng chẳng thấm 
tháp gì cả. Có hôm đồng chí vợ bảo đưa đi đến nhà 
ai để ông thầy chữa bệnh, gần Bolsa. Tới nơi thì họ 
bảo sẽ chữa nhân điện thì mình hỏi có phải nhóm 
của ông thầy H thì họ nói trớt đi là khác, khoa học 
hơn nhiều. Khi đến thì có một ông được giới thiệu 
là sẽ mở luân xa cho vợ mình và có thêm vài người 
khác. Ông ta bảo nhắm mắt lại nhưng mình hé xem 
thì thấy một người trong nhóm bật một công tắc thì 
có bóng đèn vàng trên đầu ông ta sáng lên, sau đó 
thì ông bảo đã mở luân xa cho mọi người rồi nên 
mình dẫn vợ về khi thấy có người bắt đầu rút tiền 
bạc trăm ra để cúng thầy. Đồng chí gái thì ngây thơ 
bảo tự nhiên thấy ông thầy vàng như phật. Mình 
chỉ cười vì sợ mang tội nhạo báng vợ.  

Mình có học đàn tranh với cô Minh Đức Hoài 
Trinh khi dọn về làm việc ở nam Cali. Mình thì 
không uống cà phê, rượu và ngay thuốc lá cũng 
không nên có nhiều thì giờ, nghiên cứu về nhạc cụ 
dân tộc vì có lần mình có tổ chức cho giáo sư 
Nguyễn Thuyết Phong trình bày cho sinh viên về 
môn nhạc cổ truyền. Sau này có gặp anh Trần 
Quang Hải, chị Bạch Yến hay giáo sư Trần Văn Khê 
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mà có lần mình nghe ở Paris. Dạo đó có lễ hay các 
nhóm Mỹ mời là cô MĐHT kêu học trò đi trình 
diễn cho ngoại quốc biết chút gì về nhạc cổ truyền 
sau này mình báo với cô là sẽ lên xe bông thì cô bảo 
đã mất một học trò vị chi linh như sấm. Lấy vợ 
xong là cuộc nghiên cứu của mình về nhạc dân tộc 
được vợ gác lên tường. Kinh tế là chủ yếu như 
CNA kể khi gặp Mai Thu là cô nàng lập kế hoạch; 
kế một năm là để dành tiền, kế năm năm là mua 
nhà. Không biết kế trồng chồng của Mai Thu là bao 
nhiêu năm.  

Mình có 10 đứa em nên ru em, thay tã rất rành do 
đó khi có con thì đồng chí gái giao mình quản lý 
mấy phần này. Vợ mình là con út, ru con là con 
khóc ré lên trong khi mình cò lả hay hát tình anh 
bán chiếu thì tụi nó yên lặng cho nên lớn lên tụi nó 
bị ảnh hưởng của mình nhiều hơn. Mình hay kể 
chuyện cho tụi nó mỗi tối trước khi đi ngủ. Bao 
nhiêu chuyện từ Anh Hùng Lĩnh Nam. của ông 
Trần Đại Sỹ rồi đến truyện bên Tây, bên tàu như 
Tam Quốc Chí, Thuỷ Hử, Tây Du Kí vv đến truyện 
Kim Dung đều đem ra kể hết sau này hết chuyện thì 
phải chế. Có dạo mình đi học đêm hàng tháng về tài 
chánh, về trễ thì thấy hai đứa con nằm trước cửa 
phòng ngủ của mình vì muốn được nghe kể chuyện 
trước khi đi ngủ cho nên từ dạo ấy mình đi đâu thì 
phải về trước 9 giờ tối để kể chuyện cho con trước 
khi đi ngủ. Sau này mình mua Tam quốc chí, Thuỷ 
hử, Tổ Quốc Ăn Năn, Tây Du Ký bằng tiếng Anh 

cho con nó đọc rồi bố con luận anh hùng về Tào 
Tháo, Lưu Bị. Có lẽ cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” gây 
ảnh hưởng nhiều nhất cho thằng con, giúp nó hiểu 
nhiều về gốc gác, nguồn cội, lịch sử VN. Sau này đi 
học các lớp việt ngữ vào cuối tuần và tham gia 
hướng đạo Mỹ có các trưởng gốc VN hướng dẫn 
giúp các cháu hiểu thêm về VN.  

Thằng con mình đi hướng đạo cũng trên 10 năm, 
lên tới chức đại bàng hướng đạo (Eagle Scout). 
Muốn lên chức thì phải nghiên cứu học các môn rồi 
phải qua các cuộc khảo sát của các counselor khác 
đoàn thì có lần một ông Mỹ nói là phải tôn trọng 
nguồn cội, tiếng nói của phụ huynh nên thằng nhỏ 
tìm hiểu thêm bản thể và chịu khó học thêm tiếng 
Việt.  

Khi con vào tiểu học thì vợ mình cho tụi nó học 
dương cầm và vĩ cầm còn ở trường thì chơi kèn với 
ban nhạc nhưng mấy đứa con rất tò mò về mấy cái 
đàn của mình nên mình lén dạy cho con. Tội thằng 
con, tập đàn bầu nhưng sợ mẹ biết nên không dám 
gắn vào cái loa. Con người mình thì sớm muộn cũng 
phải có ngày tự hỏi mình từ đâu đến, đâu là nguồn 
cội cũng như một căn nhà mà không có cái móng 
thì khó mà giữ vững khi gặp bão táp phong ba. Cái 
móng là nguồn cội mà nếu mình không hiểu rõ thì 
khó mà vươn lên trong xã hội Mỹ.  

Cái bản thể rất quan trọng cho giới trẻ thăng tiến 
trong xã hội Mỹ vì nếu cháu không hiểu về nguồn 
cội của mình mà qua tranh ảnh, lịch sử nói xấu về 
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chiến tranh VN, về sự sụp đổ của VNCH sẽ làm 
cháu cảm thấy xấu hổ về nguồn cội của bản thân, 
không định hướng được sẽ bắt chước bạn bè như 
nhuộm tóc vàng, chạy đua theo bè phái trong 
trường thì dễ bị sa ngã. Vấn nạn trong học đường 
Mỹ là xì ke. Mình có tham dự một buổi hội thảo của 
trường các cháu học, có 2 nam sinh và một nữ sinh 
đang theo khoá cai nghiện nói chuyện. Một nam 
sinh kể là hồi 12 tuổi lấy bia của cha mẹ uống thử 
sau thì lấy rượu mạnh của cha mẹ uống rồi lần lần 
đi chơi bạn bè rủ hút xì ke đâm ra ăn cắp tiền của 
cha mẹ, ăn cắp đồ của thiên hạ đem bán còn cô nữ 
sinh kể tương tự sau phải đi bán thân để có tiền 
mua thuốc hút. Cô này nói là 1/3 học sinh trong lớp 
chơi xì ke, có điện thoại di động, nhắn tin thì họ 
giao tận nhà. Con gái mình mới 14 tuổi mà đã nói 
có nhiều bạn học rất là thông minh nhưng lại chơi 
xì ke.  

Có lần mình đọc một cuốn sách nói về thời điểm 
quan trọng nhất của đứa bé là giờ tan học vì con nít 
muốn tâm sự kể chuyện xẩy ra trong ngày cho nên 
khi đón con là phải hỏi liền trong ngày ra sao thì 
chúng nó quen tâm sự với mình thì khi lớn lên có 
bức xúc về cái gì thì sẽ hỏi mình.  

Con cái thường thì không nghe lời cha mẹ khi đến 
tuổi dậy thì cho nên mình phải nhờ người khác nói 

hộ. Các trưởng hướng đạo hay cố vấn hướng dẫn 
nên đỡ tốn nước miếng. Các cháu tò mò thì hướng 
dẫn nhưng việc chính là cho các cháu sinh hoạt 
trong môi trường lành mạnh. Hè thì mình không 
bắt học hè, cho đi học thêm các lớp luyện về kỹ 
năng, cho đi ngoại quốc qua chương trình trao đổi 
thanh niên của hội Lions quốc tế mà mình là thành 
viên. Các cháu đi Âu Châu, Nhật, vv. một mình 
sống với gia đình địa phương, làm quen với các giới 
trẻ khắp thế giới thì có cái lợi là hiểu biết thêm 
ngoài nước Mỹ rộng lớn. Phải công nhận bên Mỹ 
này thì nếu chịu học thì có rất nhiều phương tiện để 
thăng tiến không như mình ở Đà Lạt khi xưa chả 
biết làm gì. Sách thì không có tiền mua, mướn 
truyện của nhà sách Minh Thu thì toàn những 
truyện chưởng hay tiểu thuyết. Hè bên này thì trong 
các đại học có các lớp cho học sinh như là hội hoạ, 
điện toán, ảo thuật, speed reading, đóng kịch. Các 
cháu theo học các lớp của công ty Dale Carnegie 
hướng dẫn về ăn nói trước công chúng, nói chuyện, 
làm quen. Năm nay mình có cho cháu theo khoá 
học một tuần của nhóm Anthony Robbins để có 
thêm tự tin hay đi hướng đạo trong 10 năm qua giúp 
các cháu tự lập nhiều hơn. Thứ 6 đi học về là tự 
động đem quần áo dơ đi giặt, phụ rửa chén bát, vv 
nên cũng đỡ thân mình. Người Mỹ hay nói “If you 
think education is expensive, try ignorance”. 
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Vô Cảm 
Có lần ngồi chém gió với một tên học chung khi 
xưa, loay hoay lại nói đến bài “Thầy Ơi” của thầy 
Tuyến thì tên bạn bảo mày không sống trong thời 
gian hậu 30/4/75 nên cứ nghĩ vớ vẩn, bọn tao ở lại 
thì bình thường, phải vô cảm mới sống được. Câu 
chuyện làm mình nhớ đến một tên được giới thiệu ở 
Sàigòn, nghe kể hắn được đi du học ở Nga với con 
của thủ tướng nhưng lại học được nghề bói toán, 
hắn là chủ tịch công ty xây dựng nào đó, nghe nói 
thủ tướng dạo đó hay kêu hắn xem tử vi cho ông ta. 
Mình ngủ tại nhà ông bố theo VC, nên khi về thì 
chiếm được cái biệt thự to đùng. Về hưu nên cho 
thiên hạ ngủ lại kiếm tiền, mình khỏi bị phiền vì 
công an khu vực, hình như có thằng bạn Đài Loan 
sang xem đầu tư, ngủ chung nhà thì phải.  

Ngồi nói chuyện, nghe mình mới đi thăm viện mồ 
côi do các ni cô nuôi, thì hắn khuyên mình không 
nên lân la đến những nơi đó vì mấy đứa trẻ, đều có 
cái số te tua, lại gần sẽ bị chúng hút cái hên của 
mình và truyền cái xui của chúng cho mình. Đúng 
như tên thầy bói nói, gia đình vợ mình đỡ đầu cho 
viện mồ côi này trên 10 năm rồi, từ dạo chưa đi 
định cư ở HK, mấy năm sau nhà nước giải tỏa viện 
mồ côi để xây nhà. Mình không biết mấy ni cô 
chăm sóc các em đi về đâu nên những lần sau về, 

không còn gặp lại. Mình quen vài người mồ côi cha 
mẹ, nay làm bác sĩ, luật sư nên hay giúp các viện mồ 
côi. Steve Jobs, Bill Gates là con nuôi của những 
nhà hảo tâm.  

Nếu nói người Việt, sinh sống tại Việt Nam là vô 
cảm còn người việt ở hải ngoại có vô cảm không? 
Nhớ có lần về VN, mình có hỏi cô em có muốn dẫn 
mấy đứa con đi thăm viện mồ côi, để cho các cháu 
thấy cái may mắn của chúng ở hải ngoại. Cô em bảo 
nghe một cô quen, Việt Kiều ở Pháp về hưu, hiện 
đang sống ở Việt Nam, khuyên là đừng đi vì vào đó 
thấy cảnh thương tâm, chán nản lắm, làm mất vui 
cho chuyến đi.  

Ở khu Bolsa có nhiều người gốc Việt, vô gia cư, vô 
nghề nghiệp nhưng trong cộng đồng không thấy nói 
đến giúp đỡ. Có lần, một nhà hảo tâm lên đài radio 
địa phương Việt ngữ, kêu gọi mời các người vô gia 
cư, vô nghề nghiệp đến ăn phở miễn phí tại một 
tiệm mà nay đã đóng cửa. Chỗ mình tập võ, hàng 
tháng họ xúm lại nấu ăn để đem cho những kẻ vô 
gia cư.  

Trong cuốn “Người Tàu Xấu Xí,”  tác giả có nêu lên 
sự vô cảm, vô trách nhiệm của người Tàu. Thấy ai 
gặp nạn đều lánh xa. Ông ta đơn cử một thí dụ: 
Một người bị xe tông rồi bỏ chạy, nằm chơi vơi ở 
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đường, ai đi qua đều làm ngơ, máu me đầy đường. 
Cuối cùng có một ông tài xế taxi ngừng lại, chở vào 
bệnh viện cấp cứu. Người con của nạn nhân chụp 
cổ người tài xế bảo ông cán bố tôi rồi thưa ra toà. 
Cuối cùng ông tài xế phải bán chiếc xe để trả tiền 
nhà thương cho nạn nhân mà ông ta vì lòng nhân 
đạo, đã cứu, chở vào nhà thương. Sau này người ta 
hỏi người con thì ông ta kêu là không có tiền trả 
nhà thương nên túm cổ vị ân nhân để khỏi phải trả 
thương phí. Người cha hồi tỉnh lại thì khai sự thật. 
Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán.  

Có lần trên Facebook, có đọc tin một cô ở Hà Nội, 
thấy hai đứa teen, trượt skateboard, té năm ngoài 
đường, máu lênh láng, không ai cứu giúp đến khi cô 
thấy vậy, kêu xe taxi chở vô nhà thương, rồi chẩu 
sau khi thấy người nhà đến để tránh lộn xộn về sau. 
Có lần một chiếc xe tải chở bia bị lật, thiên hạ đi 
ngang nhảy vào chôm bia trong khi người tài xế, lạy 
lục họ vì không có tiền đền cho chủ nhưng chả ai 
quan tâm, cứ gọi điện thoại, kêu gọi bè bạn đến 
chôm bia.  

Năm ngoái, mụ vợ đang chạy xe trên xa lộ bỗng bị 
tên nào đụng phía sau, mụ tấp vào lằn biên thì thấy 
tên đụng phía sau, rồ ga chạy mất tiêu dù xe hắn 
đụng vào thanh sắt chở xe đạp phía sau, chắc là hư 
nhiều. Mình đoán là dân di dân lậu, không có giấy 
tờ, không muốn dây dưa với cảnh sát, dẫn độ về 
nước nên bỏ chạy. Cho nên mua xe bảo hiểm tai 
nạn xe, phải mua luôn cho những tên không có bảo 

hiểm. Ở Hoa Kỳ, nếu đụng người ta mà bỏ chạy thì 
nếu bị bắt là rất mệt. Đụng xe thì hư, phải đi sửa thì 
cảnh sát chỉ cần hỏi các tiệm xe, báo cáo xem xe 
màu gì, dính sơn vv, là moi ra ngay.  

Dạo ở Việt Nam, mình được nhồi sọ rằng Tây là ác 
độc, đô hộ dân mình. Đến khi sang Tây thì thấy dân 
Tây rất giàu tình cảm. Không quen biết gì mình 
nhưng có nhiều người giúp đỡ, kiếm việc làm cho, 
cho ở phòng ô sin miễn phí trong thời gian đi học. 
Kêu cho quần áo cũ vv. Mình đoán họ là Công giáo 
nên nghĩ ai cũng bình đẳng, là con của Chúa. Sang 
Mỹ, cũng thấy người ta cứu giúp người tỵ nạn. Hàng 
xóm thấy mình đi đâu chơi là họ tự động đem thùng 
rác ra rồi đem vào cho mình. Thấy báo quăng trước 
cửa nhà thì họ cất đi, đợi khi mình về rồi đưa lại. 
Họ sợ kẻ gian đoán là mình đi chơi xa nên lẻn vào 
chôm đồ.  

Năm Mậu Thân, mình thấy hiên hạ chạy giặc, 
xuống ở trường Việt Anh,Văn Học vv, rồi mọi 
người đem bánh tét, bánh chưng biếu cho những gia 
đình ở số 4 chạy nạn. Ngay nhà mình, có mấy gia 
đình quen, đến lánh nạn cả tháng. Bà cụ mình đưa 
gạo cho nấu ăn ngay cả bánh mứt.  

Cách đây đâu mấy tháng hay năm ngoái, trên mạng 
có đăng câu chuyện về một anh chàng đi bộ mỗi 
ngày đâu 10 dặm, để đi làm vì không có tiền mua 
xe. Có ai động lòng, kêu gọi mọi người đóng góp để 
mua cho anh chàng chiếc xe. Ai ngờ, dân cư mạng 
cho tiền lên trên $200 ngàn. Báo chí chụp hình anh 
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ta nhận chiếc xe mới toanh, vui sướng. Mấy tháng 
sau, phóng viên phỏng vấn anh ta để xem cuộc đời 
thay đổi ra sao. Anh chàng này than thà không 
nhận được chiếc xe vì ngày nay anh ta phải đương 
đầu đủ thứ chuyện. Hàng xóm kêu anh cho quá 
giang làm mất thì giờ. Người thì mượn tiền, xin tiền 
vì bảo đó không phải tiền của anh làm ra. Mấy cô 
gái thì cứ mời anh ta đi chơi, đủ thứ trò. 

Có lần mình về nhà thì thấy một bà Mỹ đen ở trong 
nhà và đang bán cái gì cho mụ vợ. Sau đó mình la, 
sao lại đem người lạ vào nhà, không nhớ có lần năm 
2000, ở Westminster, bị trộm vào ăn cắp mấy lượng 
vàng của bà cụ cho, khiến phải dọn đi xa. Mụ vợ 
bảo thấy bà Mỹ đen có bầu nên tội nghiệp. Tuần lễ 
sau đó, mình thấy bà Mỹ đen bận đồ láng coóng đi 
với một tên Mỹ đen nào trong khu gần nhà mình, 
không thấy bầu bì gì cả như lúc ở nhà mình. Mình 
giang hồ thêm sống ở chợ Đà Lạt mấy năm nên đầu 
óc cực vô cảm.  

Mình nhớ có lần ở Đà Lạt, bà cụ đang ở cữ thì có 
một bà trẻ trẻ, ghé vô nhà, than khóc nói từ Quảng 

Ngãi vào nhận xác chồng chết trận nhưng không có 
tiền thuê xe đưa xác về, xin bà cụ tiền xe. Bà cụ 
mình không cho khiến mình thấy bà cụ hơi ác ác. 
Mấy tuần lễ sau, mình thấy bà này bận váy đầm đi 
với một tên nào ở khu Hoà Bình. Lúc đó, mình mới 
hiểu bà cụ nên sợ đến giờ, đâm ra ác ác như con 
cháu địa chủ, có nợ máu với nhân dân khiến mụ vợ 
hay la.  

Nói chung thì mình nhận thấy người Âu châu, Mỹ 
ít vô cảm hơn người Việt. Có lẽ do ảnh hưởng văn 
hoá và tôn giáo của họ hay những người Hồi giáo 
cũng rất thương mến đồng loại nhưng đối với người 
Tàu hay Việt thì hơi khác. Có lẽ chịu ảnh hưởng 
của Khổng giáo vì ông Khổng Khâu dạy học trò là 
nước nào loạn thì tránh xa, chỉ vào những nước 
thanh bình để mình có cơ hội làm quan. Không may 
cho ông ta là thời ấy, nước tàu đánh nhau tá lả nên 
chỉ được làm quan nhỏ, lo về lễ nghi rồi ganh tài với 
ai nên chém đầu bị đuổi ra khỏi nước nên sau này 
già về lại nước, dạy học.  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Kung Phu Kung Thê 
Đọc bài “tử vi” của thầy Viêm làm mình nhớ lại 
đoạn trường tìm vợ.  

Dạo ấy kiếm vợ ở hải ngoại khó giàn trời. Dân di 
tản 75 thì chuộng môn đăng hộ đối, mình lý lịch ít 
ai biết nên không dễ gì mà đi đăng ký gửi gạo. Sau 
79 thì bắt đầu có lớp người VN vượt biển nhưng đa 
số là đàn ông, phụ nữ còn rất hiếm hoi. Đi party, 
một cô dù xấu đến đâu, cũng có nhiều anh bu theo 
như ruồi. Nói theo kinh tế thị trường thì hàng độc 
dù chất lượng xấu vẫn có giá theo nhu cầu cung và 
ứng. Sau này có chính sách đổi mới, có phong trào 
các ông đua nhau về VN cưới vợ. Rồi lại thêm có 
chương trình đoàn tụ ODP và HO nên dần dà thị 
trường gái Việt đỡ khan hiếm. Ngày nay, về VN lấy 
người đẹp chân dài lại được cấp thêm tiền tươi. Đời 
có những cái lạ không luờng được! Dạo Sơn mới 
sang Tây thì mê đầm lắm. Con gái tóc vàng tóc nâu, 
tóc đỏ, đồ phụ tùng, điện nước đầy đủ không như 
các cô VN gầy như con mắm! Mình mê đầm nên 
khi ở Ý, Đức, Thụy Sĩ hay Luân Đôn cũng không 
chừa cái tật đó. Nhất là hồi ở Đan Mạch, đầm tóc 
vàng mắt xanh làm mình ngất ngư không quay lại 
được bến bờ. Cứ tưởng sau này lấy vợ đầm, nhất là 
thời gian làm việc ở Ý. Đùng một cái, nhận tin mấy 
người em vượt biển sang Nam Dương nên phải vội 

vàng quay về Paris để lo chuyện định cư cho các 
em. Lúc đó mới bắt đầu được ăn cơm và nói tiếng 
VN trở lại. Tiếng Việt thì Sơn cũng không rành vì 
hồi nhỏ học trường Tây, chỉ học chương trình Việt 
hai năm cuối trung học ở Văn Học. Thơ Đường thì 
nhớ na ná cái chi bằng bằng trắc trắc rồi thơ lục bát 
cửu vạn tổ tôm chi đó mà thôi.  

Sau 10 năm, gần như hoàn toàn không nói tiếng 
Việt, gặp lại mấy đứa em dùng những từ sau 75 lại 
càng làm Sơn như lạc vào u minh. Khi sang Mỹ 
chơi, được CTA giới thiệu cho hai cô VN làm Sơn 
ngất ngư nên quyết định sang Mỹ kiếm vợ. CTA nói 
con gái VN thích thơ văn nên Sơn tìm báo, đọc 
mục gỡ rối tơ lòng để điều nghiên về đối tượng VN. 
Thấy bài thơ của anh Lành, chôm về đổi vài chữ 
vào rồi gửi cho nàng:  

Vui biết bao khi anh tập nói 
Hai tiếng đầu lòng anh gọi Em ơi.  
Thương cha thương mẹ thương một  
Thương em thương mười.  

Không ngờ cô nàng là dân di tản 75 lúc còn học tiểu 
học nên cũng i tờ tiếng Việt, đi chợ mua gạo, nhà 
dặn là mua gạo ông Địa, ra chợ VN lớ ngớ sao nói: 
“Bán cho bao gạo ông đĩ”. Rõ chán mớ đời! Cô nàng 
đưa thông điệp tình yêu của mình cho ông già đọc 
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để “thuyết minh” ra tiếng Mỹ. Đọc xong ông già nói 
mình là cộng sản vì chôm thơ Tố Hữu. Từ đó cạch 
đến già không dám làm thơ. Cứ mỗi lần cô nào mà 
hỏi tên tuổi ngày sinh của mình là coi như adieu 
jolie candy! Không bao giờ gặp lại và không cho biết 
lý do. Có lần một cô buồn buồn nói là mẹ đi coi bói 
thầy 3 cầu Tràng Tiền, cô 5 núi Bà Đen, nói anh 
sinh năm 1956 là “tủi thân” không hạp. Dương hạ 
hoả thì số này nó phá tiền ở các sòng bài casino là 
tàn đời con luôn. Mình gạt lệ trách: “Sao trời sinh 
ta lại còn sinh tử vi!” Ngày xưa đọc Tam Quốc Chí 
thuê của nhà sách Minh Thu, ông Khổng Minh cải 
số để giúp Lưu Bị nhưng không rõ làm sao. May là 
dạo đó CTA không biết nghiên cứu tử vi hồi nào 
mà viết phần mềm tử vi như thánh, con gái bu đông 
như kiến nhờ ông thầy bói CTA coi duyên phận. 
Anh này cũng khôn lắm, thấy cô nào dễ thương là 
nói tình duyên sau này sẽ gặp người tương tự như 
anh ta. CTA còn nói con gái Bắc Kỳ tin tử vi lắm 
cho nên sau này lấy vợ người Bắc. Sơn nhớ chuyện 
ông Thiệu, ngày xưa làm tổng thống vì có tam Tý. 
Sau này cô nào hỏi ngày sinh tháng đẻ là cứ phán 
đại là tui sinh năm Tý, giờ Tý, tháng Tý thì cái 
huông bị gái cho de của mình nó biến mất. Sau này 
mình có truyền cho thằng con cái software tử vi để 
đi tán gái Á Đông. Khi đến nhà xin phép đưa mấy 
cô đi chơi thì các cụ không còn vẻ mặt hình sự như 
dạo trước.  

Đi coi bói thì bố mẹ biết Sơn có mạng đế vương cho 
nên quý Sơn như bạn vong niên, lâu năm gặp lại. 
Có lần Sơn bị một đồng chí gái lôi đến nhà ông thầy 
Sáu. Nghe nói ông này có viết sách tử vi, nổi tiếng 
lắm. Sau khi xin xăm, xin quẻ rồi in bản tử vi điện 
toán, thì ông thầy phán: “Anh tuổi Tý là tuổi con 
chuột. Chuột thì có nhiều loại như chuột đồng, 
chuột chù, chuột xù, chuột nhắt, chuột nhí. Anh 
thuộc dạng chuột nhí nên sợ vợ như Lưu Bị, nghe 
sấm chớp là đã run không dám luận anh hùng thiên 
hạ với ai cả. Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, hát ca trù 
cho Tào Tháo chết. Anh có số đào hoa nhưng bị 
triệt vì có cô thần, quả tú. Số anh không ở với cha 
mẹ được, chỉ ở với vợ thôi.”   

Ra về lòng man mát buồn, không lẽ kiếp trước mình 
là Thúc Sinh đầu thai lại mà vợ tương lai mình lại là 
Hoạn Thư. Ông Lưu Bị ngày xưa muốn thoát khỏi 
vòng tay lãnh đạo và quản lý của vợ, sai Quan Công 
ở nhà hầu bà vợ, ai ngờ bà vợ hiểu được ý nên bắt 
Quan Công đứng đốt đuốc sáng đêm để ông chồng 
không thể lấy cớ, dèm pha mà kiếm bồ nhí. Đau 
nhất là phải moi tiền trả cho thầy cho dù mình đã 
có bản tử vi gồm cả lời giải ở nhà. Không ngờ cô 
nàng lại tủm tỉm cười, có lẽ phát hiện ra một tên có 
mạng đế vương chăng?  

The charming prince!  

Đồng chí gái mời về nhà để ra mắt gia đình. Cô 
nàng dặn là phải cẩn thận, ăn nói nghiêm chỉnh, từ 
tốn, không được ăn nói phản động vì theo lý lịch thì 
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gia đình Sơn thuộc hệ 13. Sơn có tật là ăn nói búa 
xua, xuất khẩu không đúng không gian và thời gian. 
CTA có nhắc là “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng 
khẩu xuất.” Chưa bao giờ mà mình khổ sở như vậy, 
gặp ai cũng thưa gửi, cười, ngay con chó sủa gầm gừ 
mình vẫn: “Hello! How are you?” Khi thiên hạ ngồi 
vào bàn ăn cơm, nhà thì đông anh em lại thêm dâu 
rể, mới quay qua quay lại mời cha mời mẹ, mời anh 
mời chị thì đồ ăn biến đâu mất đành nuốt hận nhai 
cơm và cơm. Ông già thì nói giọng Nghệ An hay 
Nghệ Tĩnh gì đó rất nặng khó nghe. Mình thì ăn 
nhỏ nhẻ như chuột nhí trong khi ông ấy vừa gắp 
vừa lua, vừa interview mình. Ông hỏi “Nì! Rựa hai 
bạc bên nhà còn đụ khôn?” Mình nghe đến đây là tá 

hoả tam tinh, không biết trả lời ra sao đành thú 
thậ:: “Dạ cháu không biết! Để cháu viết thư hỏi Bố 
Mẹ cháu. Bố cháu ở trại cải tạo 15 năm mới ra nên 
sức khoẻ còn yếu, nếu có làm chuyện ấy thì chắc 
cũng lai rai.” Lúc đó tôi bị đồng chí gái đá cho một 
cái dưới bàn đau điếng. Cả nhà bỗng cười rầm trời, 
ai nấy đều mếu máo đập bàn, đập ghế làm mình ngơ 
ngơ ngác ngác. Sau này nghe đồng chí gái kể là ông 
cụ nói: “Thằng ni thiệt thà, được.”  Rứa là mình lên 
xe bông về nhà vợ. Lấy vợ rồi mình mới thành khẩn 
khai báo là mình tuổi con khỉ chớ không phải tuổi 
con chuột. Số mình không có mạng đế vương, mạng 
mình chỉ làm đồng chí chuột nhí. Đồng chí gái bảo: 
“Tui biết từ khuya rồi Ôn!" 
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Người Chồng Nhân Dân 
Tên CNA có cái bệnh dị ứng khi mình khen mụ vợ 
mình. Hắn cho mình như Tố Hữu, làm thơ ca tụng 
Stalin. Mình ca tụng vợ mình chớ có phải ca tụng 
vợ thằng Tây nào mà hắn hay tru tréo.  

Làm sao không ca tụng được khi mỗi lần có khách 
đến nhà hay ai mời ăn cơm là vợ mình khen đáo 
khen để mình trước mặt mọi người. Khi chỉ có hai 
vợ chồng thì mụ ta cằn nhằn, bảo mình sao không 
học thằng này, hỏi thằng kia cho vợ con nhờ, sao số 
tui xui lấy chồng không tài giỏi như chồng người ta. 
Có lần mình cảm động quá nên ôm vợ, cám ơn vợ 
đã không làm mình mất mặt trước đám đông, mụ vợ 
nói tui phải khen ôn nếu không người ta kêu tui ngu 
mới lấy ôn răng. Người chả có tài, ngoại hình thì 
đen như cột nhà cháy, tối ngày đi vòng vòng chả 
làm ăn gì cả thêm nấu ăn dở. Chồng người ta là bác 
sĩ, kỹ sư còn chồng mình thì ngay làm vườn cũng 
không xong.  

Có lần đang coi đá banh thì mụ vợ đến ngồi bên 
cạnh bá cổ nói mắt anh dạo này kém rồi, mình nói 
nhanh mai anh sẽ lấy hẹn bác sĩ để mụ đi chỗ khác 
cho mình coi đá banh, nhưng mụ bảo không cần, 
em khám cho anh cũng được. Này nhé anh xem 
cạnh cái cửa có cái gì, mình cau mày đang xem đá 
banh mà cứ bị phá đám nhưng cũng phải quay lại 

cho xong để xem tiếp, nói cái thùng rác thì mụ nói 
ngay, anh đi ra đi vô cả ngày mà không thấy rác đầy, 
đem đi đổ.  

Hồi thằng con mới sinh, đcg (đồng chí gái) bảo 
mình nay làm cha rồi phải giúp vợ chăm sóc con, 
phụ việc nhà chớ cứ coi đá banh hoài. Mình mới 
làm cha nên nghe lòng say say, gật đầu nhất trí, 
nhất trí. Ăn xong đcg hỏi rửa chén hay hút bụi anh 
muốn cái làm việc nào. Mình nói rửa chén vì cái 
máy hút bụi cũ, mua ở garage sale nên khá ồn.  

Rửa chén xong thì mụ vợ hỏi tắm cho con hay hút 
bụi anh chọn cái nào nên mình chọn hút bụi vì tắm 
cho thằng con thì mình phải tắm luôn. Đã vậy tắm 
xong phải ru thằng con thì phải hò con cò con vạc 
con nông mệt lắm mà thằng con cứ trố mắt nhìn 
mình vì giọng mình thé thé như cái loa trong 
phường nên đồng ý hút bụi. Lao động tại gia xong 
thì mình thấy hai mẹ con nằm ngáy trên giường.  

Người ta nói sau lưng một người đàn bà là bóng một 
người đàn ông cho nên mình nhận ra cái hay của vợ 
để ca tụng. Có câu tục ngữ thời đại: “Vợ ta tuy 
không sinh ra ta nhưng có công nuôi nấng dạy dỗ ta 
nên người.” Mình biết nhiều người thành công thì 
quay qua quay lại nói con vợ mình xấu nên tìm bà 
khác. Mình có biết một ông Bác sĩ, vượt biển sang 
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đây, vợ đi làm nhà hàng mấy năm trời để nuôi 
chồng học lại Bác sĩ, đến khi có nhà cao cửa rộng 
thì lại bỏ vợ đi kiếm vợ đẹp.  

Mình thì ngược lại càng sống với vợ mình càng thấy 
mụ vợ đẹp hơn xưa. Enrico Macias có làm bản nhạc 
“Pour toutes ces raisons je t' aime” mà mình rất 
thích, chỉ tiếc mụ vợ không hiểu tiếng Tây để cảm 
nhận lời, nói lên lời cám ơn của một người chồng 
may mắn, người chồng nhân dân.  

POUR TOUTES CES RAISONS JE T'AIME  
Toi, tu m'as donné ton sourire de femme  
Des larmes sucrées que je n'oublie pas.  
Avec toi j'ai eu des années lumières,  
Des châteaux de cartes et des feux de bois.  
Pour toutes ces raisons je t'aime.  
Les nuits de l'exil on était ensemble.  
Mon fils et ma fille ils sont bien de toi.  
Tu es comme moi et je te ressemble.  
Je suis orphelin quand tu n'es pas là.  
Pour toutes ces raisons je t'aime.  

Je n'ai pas de médaille je suis venu comme ça.  
Je suis un homme un fou d'amour, un fou de toi.  
J'ai passé ma vie ma vie à t'attendre.  
Mais j'ai gagné l'amour de toi.  
Les bouquets de fleurs semblent dérisoires.  
Je ne chante plus dès que tu t'en vas.  
Tu connais par coeur ma vie, mon histoire.  
Mes chansons d'amour parlent encore de toi.  
Pour toutes ces raisons je t'aime.  
Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça.  
Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de toi.  
J'ai passé ma vie, ma vie à t'attendre.  
Mais j'ai gagné l'amour de toi.  
J'ai vu dans tes yeux l'eau de la tendresse  
Y va dû pardon à tes souvenirs.  
Tu n'as rien promis, je suis ta promesse.  
Et c'est avec toi que je veux vieillir.  
Pour toutes ces raisons je t'aime.  
Je t'aime.  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Cha Tôi 
Trong tuần, mỗi tối mình đi tập võ còn cuối tuần 
thì đi câu lạc bộ thể thao với đồng chí gái. Mình bơi 
trong khi đồng chí gái tập kick-boxing hay zumba. 
Nhìn đồng chí gái tập đấm đá làm mình lo ngại nên 
ở nhà không dám làm trái ý của vợ, sợ bị đòn như 
trong phim “Enough is Enough”. 

Khi bơi mình thường gặp hai hình ảnh rất đẹp về 
“người cha anh hùng”. 

Một người gốc Pakistan, dẫn người con trai bị bệnh 
tâm thần vào bơi. Ông ta hay đứng mỉm cười, nhìn 
con tung tăng vùng vẫy trong nước. Sau đó, vào 
phòng tắm, dưới vòi sen kỳ cọ, tắm rửa cho người 
con. Mình không dám gợi chuyện, chỉ đứng xa xa 
nhìn bức ảnh hiện thực về tình phụ tử.  

Tranh ảnh thường có nhiều đề tài về mẹ và con. Có 
lẽ do ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo với các hình 
ảnh thiên thu; đức mẹ Maria ôm Chúa Giê Su chết 
như La Piéta của Michelangelo, vv. Chủ nhật, trong 
khi cô con gái sinh hoạt hướng đạo thì vợ chồng 
mình đi câu lạc bộ gần đó để bơi thì thường thấy 
một người đàn ông gốc Tàu, ra hồ bơi để dành chỗ, 
sau đó có một cô huấn luyện viên đưa cô con gái bị 
bệnh ra bơi. Cô con gái bị khuyết tật nên phải ngồi 
xe lăn. Ông bố đứng trên bờ, nói nhỏ nhẹ để động 
viên cô con gái tập bơi.  

Tuần nào mình cũng thấy hình ảnh của hai “người 
cha anh hùng,”  đậm tình thương con, bỏ cả buổi 
sáng để chơi, chăm sóc cho người con tật nguyền 
nên thường cám ơn trời phật đã cho hai đứa con 
mình lành lặn, thông minh như mẹ chúng. Hoạ sĩ 
Bé Ký chuyên vẽ tranh về hình ảnh người mẹ và 
con.  

Hoạ sĩ Bé Ký mồ côi cha mẹ sớm nên khắc khoải về 
người mẹ. Hồi nhỏ thường nghe nói rằng: “Ra 
đường gặp đàn bà có bầu là hên.” Trong văn hoá 
VN hình như chỉ nói, đề cao đến tình mẫu tử, tình 
thương của mẹ như bài ca bất tử “Lòng Mẹ” của Y 
Vân, bài thơ “Bông Hồng Cài Áo” của ông Nhất 
Hạnh. Ít khi nghe nói đến tình phụ tử, ngoài câu 
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước 
trong nguồn chảy ra.” Có thể các nghệ sĩ, đa số là 
đàn ông nên hay nói về người mẹ hơn? Hay vì đất 
nước bị chinh chiến quá lâu, nhiều thế hệ đàn ông 
phải ra trận nên ít có thời gian sống bên cạnh vợ 
con nên người mẹ phải gánh vác thêm vai trò của 
người cha vì “con không cha như nhà không nóc”. 

Có lần, một cô em nói với mình: Tuy không muốn 
so sánh tình thương dành cho ông bà cụ nhưng cô 
thương bà cụ nhiều hơn. Một cô em khác kể, hồi 
nhỏ đi học thấy bạn học được cha chăm sóc nên 
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cũng thèm được gặp mặt bố, có cha bên cạnh. Dạo 
đó, ông cụ mình đang ở trại cải tạo nên mấy đứa em 
mình không thấy mặt cha trong vòng 15 năm. Khi 
ông cụ về thì chúng đã lớn, ra riêng nên thiếu vắng 
bóng cha trong những năm tháng của tuổi ấu thơ. 
Có lẽ vì vậy, từ nhỏ mình và mấy người em, chỉ có 
bà cụ để nương tựa nên thương mẹ hơn. Dạo mình 
còn ở nhà thì sau cơm tối, ông cụ đi uống cà phê với 
bạn đến gần giới nghiêm mới về nhà cho nên tuy 
sống chung nhà, mình hay mấy đứa em ít có dịp tâm 
sự hay đả thông tư tưởng với ông cụ.  

Mình sinh sống tại Đà Lạt 18 năm nhưng chỉ sống 
có 9 hay 10 năm với ông cụ. Hồi nhỏ thì ông cụ còn 
trong quân đội. Khi giải ngũ thì có sống với với ông 
cụ 1-2 năm sau đó ông cụ bị đổi lên Ban Mê Thuột 
đến gần Mậu Thân mới trở lại Đà Lạt. Dạo ấy, ông 
cụ rất liêm chính nên không ăn hối lộ, không nhận 
chia chác của các đồng nghiệp nên bị họ cố tình vu 
oan để bị thuyên chuyển. Bố Phạm Thành Nguyên 
kể cho mình: Khi thanh tra từ Saigon lên thì các 
người làm chung cơ quan, bỏ thuốc lá 555, rượu tây 
trong hộc bàn của ông cụ nên bị đổi đi xa, ở Ban Mê 
Thuột. Khi ông cụ được chuyển về lại Đà Lạt thì 
mình bắt đầu lớn nên không gần ông cụ lắm. Mình 
không có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với ông cụ 
ngoài những trận đòn.  

Sau này có con, mình không muốn chúng thiếu 
thốn hình ảnh người cha như mình khi xưa nên đi 
làm về, chỉ muốn giúp con học, làm bài tập, hướng 

dẫn chúng chơi thể thao, nấu ăn cho con, lo điểm 
tâm buổi sáng và cơm trưa khi đi học. Mùa đông khi 
đưa con đi bơi, phải ngồi ngoài trời, mưa gió để xem 
con tập bơi, tuy lạnh nhưng vẫn cảm thấy hạnh 
phúc vì có con để chăm sóc, chia sẻ niềm vui khi 
con đoạt huy chương hay an ủi con không phá kỷ 
lục cá nhân, của đội bơi. Tối mình đọc sách, kể 
chuyện VN, đời xưa, kiếm hiệp, Tam Quốc Chí, 
Hạng Võ Tranh Hùng, Đông Chu Liệt Quốc cho 
hai đứa con trước khi đi ngủ.  

Có lần vợ đi công tác 4 tuần ở New York, mình hỏi 
con bé có nhớ mẹ không thì mình rất ngạc nhiên về 
câu trả lời. Con bé nói nhớ nhưng thật ra trong 
ngày, nó gặp mặt mình nhiều hơn là mẹ nó khiến 
mình phải báo động với đồng chí gái để xử lý vấn đề 
này. Sáng chúng đi học thì đồng chí gái còn ngủ, 
chiều khi đồng chí gái về thì chúng đã ăn tối và 
đang làm bài tập sau khi tập bơi hai tiếng. Có lần 
đồng chí gái dậy sớm để chào con bé trước khi đi 
học, lăng xăng đem cái cặp của con ra xe nhưng nó 
vùng vằng như mình khi xưa, khi được bà cụ chăm 
sóc. Trong xe mình phải giải thích cho con bé là 
không nên làm như vậy. Mình hiểu tính nó hơn mẹ 
nó. Khi bơi về, mình vẫn để nó vác hai cái sắc đựng 
đồ bơi và trợ cụ, đem ra xe.  

Cuối tuần mình ráng kéo gia đình họp mặt, ăn uống 
để có thời gian đả thông tư tưởng với nhau. Mình 
đọc ở đâu, nói rằng, giờ tan học là lúc dễ đả thông 
tư tưởng với con vì chúng mới tan học nên có 
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những gì điều muốn kể cho một ai đó nghe nên mỗi 
lần đón con là mình phải hỏi con xem trong ngày ra 
sao. Làm ăn của mình bị lệ thuộc và giờ giấc của 
con nên sau 2 giờ chiều thì coi như hết làm việc, chỉ 
dành thời gian sau đó cho con nên phải thức dậy 
sớm từ 4 giờ sáng để làm việc. Dù chúng có bằng lái 
xe, thay vì mua xe cho chúng như đa số bố mẹ ở 
Cali để khỏi đưa đón nhưng mình vẫn cố gắng đưa 
đón con để có thì giờ đả thông tư tưởng với con. 
Nay thằng con đầu đi học xa nên cô con gái nên thư 
thả hơn.  

Năm trước có người rao bán 5 mẫu đất cách nhà 
khoảng 2 tiếng. Thành phố cho phép mình xây 20 
căn nhà. Mình tính xây xong thì cũng lời $50 ngàn 
mỗi căn nên tính dọn lên đó ở để gần công trường 
nhưng nghĩ con còn nhỏ. Sau 3 hay 4 năm chỉ gặp 
con vào cuối tuần thì khi xây và bán xong 20 căn 
nhà thì tuy có tiền nhưng con mình lại nối gót con 
bà thiếu phụ Nam Xương, chỉ cái bóng khi đêm về, 
kêu là bố thì mệt nên mình quyết định không thực 
hiện dự án xây nhà. Ngày nay, mình cám ơn đồng 
chí gái đã chấp thuận sống bình dị, cùng một lứa 
bên trời lận đận nhưng có con chia sẻ những vui 
buồn trong cuộc sống thường nhật.  

Có lẽ kỷ niệm về ông cụ mà mình nhớ mãi là lúc 
chia tay nhau ở phi trường Tân Sơn Nhất khi đi 
Tây. Ông cụ chỉ nói được: “Từ nay con tự quyết 
định, tự đinh đoạt, ba má ở xa” rồi bật khóc. Có lẽ 
đó là lần đầu, mình thấy ông cụ khóc thật sự trước 

đám đông. Sau này, không được trao đổi thư từ với 
ông cụ trong thời gian ông cụ ở trại cải tạo cho nên 
sự liên hệ của mình với ông cụ không được bồi 
dưỡng nghiệp vụ làm con. Mỗi lần gọi điện thoại về 
VN thì mình nói chuyện với bà cụ nhiều hơn vì ông 
cụ bị lãng tai nên trong điện thoại khó nghe. Thói 
quen trong trại cải tạo vẫn còn nên có mua cho ông 
cụ máy trợ thính nhưng ông cụ sợ tốn pin nên 
không xử dụng. Nghe kể ông cụ chắt chiu từng cái 
lưỡi lam để cạo râu, bàn chải đánh răng vv thì thấy 
thương “người cha anh hùng” của mình.  

Trong bản nhạc “Papa” của Paul Anka có câu “your 
children will live through you.” Mình quan sát mấy 
đứa con thì nhận thấy: chúng có những tính, suy 
nghĩ cũng gàn gàn, bướng bướng như mình thì 
nghiệm lại những đức tính di truyền đó mình thừa 
hưởng từ ông cụ. Mỗi tối cả nhà tập Trạm Trang 
Công trước khi đi ngủ. Khi mỏi thì vợ ngưng, nhưng 
hai đứa con vẫn kiên trì, có lần con bé khóc, mẹ nó 
bảo ngưng nhưng nó vẫn quyết đứng cho xong 15 
phút khiến mình mỉm cười. “Hổ phụ sinh hổ tử.” 
Bọn chúng hay nói chuyện với mình về chính trị, 
kinh tế, văn chương tây phương. Mình nhờ khi xưa 
học trường tây, sau này sang Tây học về Mỹ Thuật 
nên biết nhiều về địa lý, lịch sử tây phương hơn 
đồng chí gái nên khi làm bài tập chúng đều hỏi 
mình.  

Mình quen đọc sách báo từ nhỏ vì ông cụ mua báo 
hàng ngày. Khi giải ngũ thì ông cụ đi học thêm ban 
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đêm để thi bằng tiểu học để được vô ngạch. Sau này 
mình và mấy cô em gái cũng chịu khó đi học đêm 
thêm, thừa hưởng tinh thần cầu tiến của ông cụ. 
Trong nhà chỉ có một cô em làm cán bộ nhà nước, 
ty thuế vụ, thừa hưởng cái tính liêm chính của ông 
cụ nên nghèo, tuy giỏi nhưng vì lý lịch gia đình nên 
không được thăng chức hay được giao đi công tác ở 
các thành phố xa.  

Có lẽ thời gian 15 năm, ông cụ ở trại cải tạo là thời 
gian mình nhớ và nghĩ đến ông cụ nhiều nhất. Khi 
ăn một bữa cơm ngon thì nghẹn ngào, nghĩ đến ông 
cụ trong trại cải tạo, đang chịu đựng sự trả thù của 
chế độ mới hay đàn em 10 đứa ở VN. Dạo đó có 
bản nhạc của Việt Dũng rất thịnh hành “Một chút 
quà cho quê hương” càng khiến mình te tua khi 
nghĩ về gia đình, quê hương. Mình đọc cuốn “Trại 
Đầm Đùm” nhiều lần, hay hát “Ai về xứ Việt,” thơ 
của cô Minh Đức Hoài Trinh, người dạy đàn tranh 
cho mình, được Phan Văn Hưng phổ nhạc.  

……….  
Ai đi về xứ Việt,  thăm dùm ta người ấy ở trong tù  
Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc  
Thay dùm ai màu trời Ngục âm u  
Bố của ta ơi! Bao giờ được thả?  
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi?  
Được lắng nghe tiếng chim cười?  
Đến bao giờ? Đến bao giờ...  

Sau này mình không đụng đến cái đàn vì những bài 
hát hoài cố hương, nhớ gia đình khiến mình chán 

nản, không thiết làm gì nên tránh các sinh hoạt của 
người Việt để chú tâm học cho xong.  

Có nhiều người sống vài năm trong trại cải tạo, viết 
sách kể về những năm tháng tù đày trong Quần 
Đảo Ngục Tù, nhưng mình không thấy ông cụ nói 
gì về những năm tháng trong trại. Hình như ông cụ 
không muốn nhắc lại những tủi nhục của những 
năm tháng đoạ đày, trong sự trả thù, hả hê của kẻ 
chiến thắng. Như con thú bị thương chỉ muốn tìm 
một chỗ yên tịnh để tự hàn gắn vết thương. Cũng 
có thể đời sống 15 năm trong trại cải tạo, sự trả thù 
của quản giáo, kiểm điểm, sợ bị ăng ten chỉ điểm 
nên ông cụ quen dấu kín những suy nghĩ riêng tư, 
không cho người khác biết.  

Mình nhớ lần đầu về VN, sau khi nghe tin ông cụ 
được thả. Mình bay về VN để thăm vì nghe nói khi 
họ thả là coi như gần chết. Tuy không muốn về 
nhưng phải khắc phục, bay về gặp ông cụ để sau này 
không ân hận như khi xưa ông cụ không gặp được 
ông nội sau 22 năm. Khi gặp ông cụ thì thấy ốm gầy, 
đôi mắt vẫn sáng quắt như xưa. Ông cụ chỉ nói 
được câu: “ sao giống Nhật Bổn thế.” Ông cụ thích 
ăn m&m nên khi thò tay lấy thêm một gói nữa thì 
cô em út kêu “7 ngàn đó Ba” khiến ông cụ hốt 
hoảng rút tay về “thế à?” nhưng mình nói cứ để ông 
cụ ăn. Có lẽ đó là giây phút đẹp, bức tranh hiện 
thực nhất nhìn ông cụ ăn kẹo m&m như đứa bé 
được thưởng kẹo.  
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Mình nghe mấy ông chú họ ở quê kể: ông cụ không 
muốn làm ruộng, lại muốn giang hồ, đi đây đi đó 
nên đăng lính Ngự Lâm Quân của vua Bảo Đại.  

Có lần về quê thăm nhà, buổi chiều đi trên đê, nghe 
tiếng huýt sáo, kêu gọi nên nghi ngờ. Tối đó nhóm 
du kích bao vây nhà, ông cụ chỉ kịp thưa bà Nội 
“con đi” rồi băng ruộng trốn thoát. Ông bà Nội đinh 
ninh là ông cụ bị du kích giết đêm đó rồi thủ tiêu 
nên lấy ngày đó làm ngày giỗ của ông cụ.  

Sau 75, khi nhận thư của ông cụ gửi về quê thì ông 
bà Nội mình mừng quá vì tưởng bị tuyệt tự nay 
nghe nói có đàn cháu 12 đứa. Ông cụ mình có hai 
người em trai; một người bị Tây giết trên đường đi 
học về khi mới 15 tuổi còn một người đi bộ đội bị 
B52 dập chết trên đường vào Nam. Sau ông cụ bị 
bắt nên không có cơ hội về thăm quê nên ông Nội 
mình vào Nam nhưng chế độ mới không cho gặp. 
Sau đó ông Nội về quê rồi mất, không gặp lại người 
con trưởng xa cách trên 25 năm. Mình may mắn 
hơn ông cụ là được gặp lại người cha sau 20 năm 
cách xa. Sau này mình có dịp về thăm quê Nội thì 
phải cám ơn ông cụ đã thoát ly nếu không cuộc đời 
mình chắc sẽ có một kết cục khác.  

Mình không biết mặt ông bà Nội nên có mời hai 
ông bà cụ sang Mỹ chơi để gặp cháu Nội, sau này có 
đem tụi nó về thăm quê Nội. Nói với chúng là nếu 
ông Nội không thoát ly cuộc đời làm nông dân thì 
Có lẽ ngày nay bố con mình cũng làm ruộng như 

mấy người bà con. Ngồi ăn cơm, ruồi nhặng bay đen 
đặc, ngoài sân có mấy ụ rơm thối mùi phân.  

Có người trách ông cụ là dại, tổ chức phục quốc, 
chống chế độ bị tù nhưng mình vẫn phục ông cụ, 
người cha anh hùng, làm người chân thật. Như bài 
Thơ “lời Mẹ dặn” của Phùng Quán.  

...  
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi  
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã  
Bút giấy tôi ai cướp giật đi  
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.  

Cuộc đấu tranh vô vọng như Kinh Kha sang Tần 
của ông cụ tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn, hậu 
quả khá sâu đậm cho đàn con. Các em mình học 
khá nhưng vì lý lịch nên không được học tiếp đại 
học trong khi con cán bộ được ưu tiên dù dốt. 
Không được đi học nên mấy đứa em, đứa đi học thợ 
may, đứa học thợ rèn, đứa đan len. Như nhà văn 
Albert Camus từng nói: “Khi một thiểu số, nhân 
danh công lý nổi dậy đấu tranh thì vô hình trung 
tạo nên một sự bất công khác..”  Mình có một người 
em rể vì lấy con gái của nguỵ quyền thêm phản động 
nên bao nhiêu năm được bầu làm đối tượng đoàn 
nhưng không thể nào được kết nạp vào Đảng dù gia 
đình hắn “Hồng 3 đời “ có công với Cách mạng, 
được giấy khen của ông Hồ.  

Người Việt mình hay giữ các cảm xúc riêng cho 
mình, không để lộ ra ngoài, khác với người ngoại 
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quốc, cho nên cha con lâu ngày gặp nhau thì qua 
ánh mắt trao cho nhau có thể nói lên những nổi 
nhớ, vui mừng khi hội ngộ.  

Mình hy vọng hè năm tới về thăm, luôn tiện tổ 
chức 60 năm đám cưới cho ông bà cụ, sẽ hỏi thêm 
về những trải nghiệm cuộc đời ông cụ. Tuy không 

nói ra nhưng qua ánh mắt, mình biết ông cụ rất vui 
khi gặp lại mình, hãnh diện về những thành tựu của 
mình. Những hy sinh của ông cụ, những đoạ đầy mà 
ông cụ đã chịu đựng trong suốt 15 năm trong tù, để 
củng cố đời con cháu đã không bị lãng phí. 
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Tạ Ơn Người 
Tuần trước có đám cưới con trai của một người 
quen đi vượt biên chung tàu với đồng chí gái nên 
tụi này có dịp gặp lại vài người đi cùng chuyến tàu 
định mệnh 30 năm về trước. Khi ông Dương Văn 
Minh kêu gọi quân nhân cán chính của VNCH, đầu 
hàng thì đồng chí gái đang học Trưng Vương, cấp 3 
rồi đậu tú tài, thi vào đại học tổng hợp, học ban 
Anh Văn. Dạo đó có phong trào vượt biên, ông cậu 
ruột đi tập kết, sĩ quan tuỳ viên cho tướng họ Võ về 
thăm bảo đi được thì đi nên cả dòng họ của gia đình 
đồng chí gái đi gần hết. Trong nhà có hai ông anh 
và một bà chị được thầy bói mù phán là có ligne de 
mer nên vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ, còn ông anh 
kế vì sợ đi nghĩa vụ quốc tế ở Kampuchia nên cũng 
tìm cách vượt biên mấy lần nhưng bị bắt hoài. Dạo 
ấy đồng chí gái đi học nhưng cũng theo bà chị dâu 
ra chợ bán hàng. Đi mua khoai để bán lại thì gặp cô 
bạn nói để cô ta đem về xóm cô ta bán dùm cho rồi 
không trả tiền nên chỉ ngồi ngáp ruồi vì nhà cô bạn 
nghèo, cha mẹ đông, em út nhiều. Đồng chí gái 
thuộc dòng Các Mệ nên không quen xoay sở ngoài 
chợ nên sang Mỹ thì ôm đầu đi học rồi đi làm công 
cho người ta.  

Một hôm có một chị quen bán hàng gần đó hỏi có 
muốn đi chui? Đồng chí gái bảo là không có vàng 

thì cô này bảo sẽ cho mượn, sang bên kia đi làm rồi 
trả sau. Đồng chí gái bảo là nhà cần cho ông anh kế 
đi hơn là mình thì chị bạn hàng nói vậy là thêm 4 
cây nữa, đủ 8 cây. Trời xui đất khiến sao thì lần đó 
đi thì lọt đến Nam Dương. Đồng chí gái chỉ nhớ là 
vừa xuống thuyền thì bà chị dâu của ông anh, ói lên 
đầu rồi ngồi vật vờ lênh đênh trên biển mấy ngày, 
các bà các cô trên Tàu rủ nhau có kinh khiến tài 
công vái tứ phương để tắt kinh. Lúc được tàu ngoại 
quốc kéo vào bờ thì ông anh kế nhảy xuống nước 
làm mất chiếc nhẫn mà bà cụ cho đem theo để bán 
để tiêu khi đến bờ. Mấy ngày đói khát trên biển nên 
tay chân gầy lại nên chiếc nhẫn tuột mất. Ông anh 
này tuổi khỉ như mình cho nên sau này khi quản lý 
đời mình thì đồng chí gái biết tẩy của mình như Tề 
Thiên nằm trong bàn tay của Phật nên không biết 
đâu là bến bờ. Hồi nhỏ mình hay đọc truyện tàu cho 
mệ ngoại vì bà không biết đọc. Mình mê Tây Du Ký 
kể cuộc hành trình của ông tăng nhà Đường đi 
thỉnh kinh ở Ấn Độ, có 3 tên đệ tử đi theo phò mà 
sau này mình cảm nhận trong lòng mình có tính 
tham lam, mê gái như nhân vật Trư Bát Giới còn 
Tôn Ngộ Không như lý trí, lương tâm của mình, tìm 
cách diệt trừ các tham lam, mấy con quỷ đội lốt đàn 
bà con gái được quỷ thần phái đến phá hoại dụ dỗ 
mình. Con trâu Sa Tăng như ý chí con người, không 
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sợ khó nhọc, khiêng gánh đồ đạc dọc đường cho 4 
thầy trò. Con ngựa như thân thể con người phải cần 
được chăm sóc để có thể đi suốt hành trình còn 
Trần Huyền Tăng thì như tâm con người luôn luôn 
yếu đuối, dễ tin người nên hay bị đàn bà lừa.  

Mình nhớ dạo đó có lần nhận thư nhà bảo thằng 
em kế đã lấy vợ nên viết thư về hỏi mới có 19 tuổi 
đầu mà đòi lấy vợ sau mới hiểu là nhà nói bóng nói 
gió là đã cho thằng em đi vượt biển. Dạo đó cứ mở 
truyền hình là thấy tàu vượt biên, nếu mình không 
lầm thì có con tàu đảo ánh sáng (île de lumière) do 
ông bác sĩ Bernard Kouchner làm trưởng đoàn, 
thuộc nhóm “Bác sĩ không biên giới,” người Pháp 
quyên tiền để đi vớt tị nạn, có Đinh Quốc Anh 
Tuấn, học y khoa ở Paris, thành viên của tổng hội 
sinh viên Paris, viết nhạc rất hay, đi theo để làm 
thông dịch viên sau này sang Mỹ tu nghiệp nay mất 
liên lạc. Cuộc đời có nhiều điều kỳ lạ, đồng chí gái 
là con út nên không tính đi vuợt biển, ở lại chăm 
non ông bà cụ nhưng có người không biết có nợ nần 
chi kiếp trước đến hỏi đi chui không vì gia đình cô 
ta đang chuẩn bị tàu để đi, không có tiền thì họ cho 
mượn. Có người thì đi biết bao nhiêu lần nhưng 
không thoát được, bị lừa mất hết của cải. Đồng chí 
gái vẫn nhớ ơn người cho mượn tiền nên năm nào 
dù ở Colorado vẫn gửi quà cuối năm. Lâu lâu mấy 
người đi cùng tàu gặp lại thì kể chuyện thời vượt 
biên rồi ở trại tị nạn rồi Palawan. Mình thì không 
biết mùi vị vượt biên nên chỉ ngồi nghe, lâu lâu kêu 

ngáp ngáp u chầu, u chầu, rứa hỉ. Cùng sinh ra tại 
một quê hương hay trong cùng một gia đình nhưng 
mỗi người vác một thập tự khác nhau đi lên đồi 
Calvary.  

Sau khi lấy nhau thì mình muốn đem vợ con về VN 
thăm gia đình một chuyến nhưng đồng chí gái nhất 
định không chịu vì những gian khổ sau 75 vẫn còn 
ám ảnh nhất là đại gia đình bên ngoại đã sang đoàn 
tụ bên Mỹ hết nên tụi này mời ông bà cụ sang chơi 
một năm. Bỗng một hôm, mình nhận được cú điện 
thoại từ VN, một giọng Quảng hỏi cho gặp đồng chí 
gái thì khám phá ra một người bạn xưa ở Hội An, 
khi đi học, có chân trong ban Tuổi Thơ do anh 
Thái Tú Hạp hướng dẫn. Hai người nói chuyện say 
sưa rồi mấy người bạn xưa ở Hội An rủ về thăm 
chùm khế ngọt nên cô nàng mới chịu về ra mắt mấy 
bà cô bên nhà chồng. Năm ngoái về thì liên lạc 
được với nhóm bạn học tổng hợp thời sinh viên nên 
ca bài Châu về hợp phố. Mình nhớ đêm ghé lại Hội 
An, quê hương của người Minh hương, khi nhà 
Thanh đánh đổ nhà Minh, khiến một số người vượt 
biển sang lánh nạn tại vùng này. Gia đình mình ghé 
lại đây thì đúng lúc đêm đó cả phố tắt đèn điện, xe 
cộ không được vào phố Cổ, đi khắp nơi thắp lồng 
đèn rất lạ, tưởng tượng 60-70 năm về trước, chưa có 
điện hoá ở thành thị hay thời Tây Sơn cho quân 
lính đốt phá khủng bố thành phố này khiến các 
thương thuyền ngoại quốc không dám trở lại. Mình 
nhớ phim “Áo Lụa Hà Đông” được quay ở đây. Có 
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ghé thăm căn nhà mà gia đình đồng chí gái sinh 
sống tại đây trong thời gian ông cụ làm Phó tỉnh 
trưởng. Đồng chí gái kể khi ở Saigon thì có cô bạn 
hồi nhỏ ở Hội An vào chơi. Sau 75 thì bỏ học, đi 
học thợ may, nhà buôn bán nên có tiền, một hôm đi 
ngang một tiệm bánh thơm lừng lựng thì cô bạn này 
rủ vô ăn, nói tao bao. Trong thời bao cấp, ăn được 
cái bánh nhỏ xíu nhưng sao mà nó ngon vô ngần, 
hương vị ngày ấy vẫn theo đồng chí gái đến giờ. Sau 
này vượt biên thì mất tin tức đến mấy năm sau có 
người nhắn là cô bạn năm xưa bị đau thận, cần phải 
mổ xin đồng chí gái giúp đỡ. Mới ra trường, đang đi 
thực tập nên không có tiền nhiều nhưng cũng gửi 
về giúp bạn cũ đã cho ăn bánh thời bao cấp, mấy 
trăm đô vào thời điểm ấy rất to ở VN. Cô bạn kể là 
nhận số tiền ấy quá to nên đau thêm nhưng nhờ số 
tiền ấy mà được giải phẫu ghép một lá thận nên 
sống sót rồi lập gia đình có con. Sau này Hội An, 
Taifo được du khách Âu Châu ghé thăm nên nghề 
may áo quần 24 tiếng đồng hồ đã giúp cô ta làm ăn 
phát đạt, sở hữu hai tiệm may, nhà cửa lên giá như 
chim cút ngày xưa nên sống thoải mái cho con đi du 
học. Nghe tin người chị của đồng chí gái về thăm 
Hội An nên nhờ người tìm kiếm xin số điện thoại. 
Nhờ mua cho bạn miếng bánh Tây mà sau này được 
cứu trong cơn ngặt nghèo, cho nên có lẽ chúng ta 
không nên nhỏ nhặt trong cuộc đời như đồng chí 
mẹ vợ hay khuyên con cháu, ở rộng thì trời cho, ở 
sởi lởi trời lấy lại. Cô bạn này có con đi du học với 
chồng, bây giờ muốn ở lại nên trả tiền cho người 

chịu làm hôn thú để ở lại, hai người phải đóng mấy 
chục ngàn. Nhìn bề ngoài thì ở VN họ sống khá 
sung túc nhưng vẫn muốn ra đi như 30-40 năm về 
trước như lớp người vượt biển, nghe nói mỗi năm 
có đến trên trăm ngàn cô gái Việt lấy chồng ngoại 
mà không phải Việt Kiều.  

Năm ngoái, báo Wall Street Journal có nói các đại 
gia ở TQ, di dân khá nhiều qua Gia Nã Đại hay Mỹ. 
Ngay VN cũng có nhiều đại gia di dân sang Mỹ. 
Mình mới nhận điện thư của người bạn xuất thân ở 
MIT, về VN 17 năm trước nay trở lại với vợ con. 
Hôm trước đọc báo có ông nào tên Dũng Vôi, xây 
khu vườn Đại Nam ở Bình Dương tuyên bố là có 
người muốn ám hại để đoạt gia sản nên mới hiểu lý 
do các đại gia ra hải ngoại. Ngày xưa xã hội được 
chia thành 4 thành phần Sĩ Nông Công Thương, 
giới cầm quyền biết kinh tế là quyền lực như Khả 
Bất Di khi xưa nên tìm cách dìm giới Phi Thương 
Bất Phú. Ngày nay chỉ cần đổi “Sĩ” thì truyền thống, 
văn hoá được trùng tu. Năm ngoái đồng chí gái có 
tham dự hội ngộ Trưng Vương thì gặp lại nhiều bạn 
học cũ ngày xưa. Như cơn gió nào lùa về khiến mấy 
cô này liên lạc với nhau như chạy đua với thời gian, 
tìm lại những tình cảm, không gian thân hữu khi 
còn ở tuổi ô mai. Có một cô bạn khi xưa không 
thân lắm, con của lãnh sự VNCH ở Úc đại Lợi về 
Saigon trong khi đợi được bổ nhiệm công tác khác. 
Cô này thì sinh đẻ ở hải ngoại, học trường tiếng 
Anh nên khi vào học Trưng Vương thì tiếng Việt 
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không rành, nói ngọng ngọng như đám con mình 
ngày nay nhưng được xem là cành vàng là ngọc, 
công chúa ở rừng xanh. Bố cô này là Tây lai nên 
cũng có nét đầm, cao ráo. Dạo đó ông Bố được bổ 
nhiệm sang làm việc cho toà đại sứ VNCH ở Pháp 
nên gia đình còn ở Saigon, đợi ông bố thu xếp nhà 
cửa rồi sẽ rước sang sinh sống tại Pháp.  

Không ngờ 30/4 xẩy đến quá đột ngột, bà mẹ đem 
con ra phi trường Tân Sơn Nhất nhưng máy bay chỉ 
còn 3 chỗ nên bà quyết định đem thằng con trai 
theo, để hai chị em cô này ở lại với bà vú rồi sẽ tìm 
cách mang qua Pháp sau. Nghe đồng chí gái kể làm 
mình nhớ đến phim “The Joy luck Club” viết bởi 
Amy Tan mà Kiều Chinh đóng vai người mẹ, bỏ hai 
đứa con gái ở gốc cây vì tưởng mình sắp chết. Cô 
bạn này vẫn còn bị ám ảnh bởi người mẹ quyết định 
bỏ rơi để cứu người em trai. Cô này mỗi tuần đều 
gọi điện thoại với đồng chí gái nói chuyện liên tu 
bất tận. Bên Âu châu nghe nói gọi điện thoại ra 
ngoại quốc không tốn tiền. Người vú ôm hết tiền do 
bà mẹ để lại trốn mất biệt. Từ một người con gái 
của đại sứ ở lại Saigon, cô này phải bươn chải ra chợ 
trời mua bán, tiếng Việt thì cà chớp cà chám, tối về 

phải đi họp tổ khu phố trong khi cô em đi học về 
hát “Thằng Mỹ Thằng Tây..”  nhưng cũng may là có 
quốc tịch Tây qua ông bố nên không bị đuổi đi kinh 
tế mới. Cô kể có bạn của bố đến thăm nói sẽ cho 
tiền, giúp đỡ nếu cô ta ngủ với họ nên chửi họ như 
tát nước vào mặt. Cuối cùng thì toà đại sứ Pháp can 
thiệp để được đoàn tụ với gia đình ở Paris. Mình 
nhớ mãi Giáng Sinh đầu tiên ở hải ngọai, được một 
gia đình Pháp mà ông bố có thời đi lính ở Đông 
Dương, mời đến nhà ngày 25 ăn cơm vì dạo đó 
Saigon mới mất, mất tin tức gia đình, sống một 
mình trong căn phòng ô sin (chambre de bonne). 
Hôm đó ăn được một bữa cơm ngon, tắm mình 
trong khung cảnh ấm cúng của một gia đình sống 
hạnh phúc không biết chiến tranh là gì. Đó lần đầu 
tiên mà mình không nghe đến ngưng bắn trong dịp 
Giáng Sinh để mọi người có thể chào mừng chúa 
Giê su ra đời vì ở VN cứ nghe nói đến ngưng bắn rồi 
VC vi phạm ngưng bắn. Từ dạo lập gia đình mình 
hay mời các cụ già có con cái ở xa hay sinh viên xa 
nhà đến nhà ăn bữa cơm gia đình để lấp đi khoảng 
trống trong lòng của kẻ xa nhà như bài “Đêm 
Đông.”  
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CÁI NHÀ CỦA TA 
Tôi Mất Gốc 
Có một chị bạn gửi một bài viết của một người chắc 
lớn tuổi; kể rằng ngày xưa tuy học chương trình 
Pháp nhưng ông ta không mất gốc vì mỗi tuần có 
học hai tiếng lớp Việt ngữ. Một còm sĩ phán rằng 
bài viết bị lỗi văn phạm rồi một ông thần khác gửi 
một bài kể nỗi khổ của hắn vì lấy vợ đầm made in 
VN; người vợ gốc việt nhưng học trường Tây nên 
không biết nhiều về văn hoá Việt khiến mình càng 
hoang mang vì không biết mình có mất gốc hay 
không? Sau 75, một số người lớn tuổi ở hải ngoại, 
viết báo kêu gọi đừng để con cháu mất gốc nhưng 
mình không hiểu rõ “gốc” là thế nào mà lại thấy 
những người này tổ chức nhảy đầm. Khiêu vũ có 
phải là văn hoá, nguồn cội của VN? Nào là khiêu vũ 
kháng chiến, khiêu vũ cho người vượt biển, khiêu 
vũ từ thiện, khiêu vũ đêm không ngủ.Nói chung các 
cuộc họp mặt của cộng đồng người Việt đều có tiết 
mục múa đôi, múa kép. Có lần mình hỏi ban tổ 
chức có cách nào khác để người Việt họp mặt mà 
không cần tổ chức khiêu vũ thì một anh trong ban 
tổ chức nói nếu không nhảy đầm thì ít ai đến. Dạo 
ở New York, đến các cuộc họp mặt cộng đồng thì 
thấy vài người còn đến chỗ nhảy đầm thì thiên hạ 
chen lấn, trả tiền khá nhiều để vào. Có thể khi đến 
tị nạn một xứ nào, thâm nhập vào một nền văn hoá 
xa lạ, con người theo bản năng sinh tồn, không 

muốn đón nhận cái mới vì họ lo sợ về tương lai vô 
định nên cố bám víu vào cái họ đã có, từ chối thay 
đổi để hội nhập vào nền văn hoá địa phương. Họ 
chưa nhận thức rằng khi xưa họ có một địa vị lớn 
trong chính quyền VNCH nhưng ra hải ngoại thì họ 
phải làm lại từ đầu, vô hình trung cứ bám lấy quá 
khứ huy hoàng của mình, kêu gọi đừng để con cháu 
mất gốc, đừng quên quá khứ oai hùng của họ. Giới 
trẻ thì sẵn sàng đón nhận luồng văn hoá mới tại nơi 
mình định cư nên thích sinh hoạt theo lối sống địa 
phương.  

Nhìn lại lịch sử VN, ta thấy đất nước đã trải qua 
bao nhiêu năm làm nô lệ cho ngoại bang. Người 
ngoại quốc phải huấn luyện một thiểu số người Việt 
để giúp họ trong công việc hành chánh, vô hình 
trung giúp tạo dựng một tầng lớp trung lưu, học 
thuật của người cai trị nên lúc nào cũng khen kẻ 
cầm quyền là khôn ngoan, giỏi..nên thường nói 
Khổng tử còn như vậy, Mạnh Tử viết thế kia. 
Trong thời Tây đô hộ thì đem mấy ông Tây bà đầm 
như Jean Paul Sartre, Diderot. ra hù dọa người đối 
thoại. Phải chăng bắt chước mấy ông Tây bà đầm 
khiêu vũ được xem là thuộc giai cấp thượng lưu? 
Nông dân khi ngày hội thì hát Quan Họ, Hò Giã 
Gạo, chơi bài chòi. phát nguồn từ nền văn hoá sông 
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nước, dân quê. Khi người ở thôn quê vì chiến tranh, 
chạy về thành phố nên đã mất những truyền thống 
văn hoá địa phương. Mình sinh và lớn lên tại Đà 
Lạt, chỉ nghe nói đến hò giã gạo, đấu trâu, vật, bài 
chòi. do người lớn kể chớ chưa bao giờ nghe hay 
chứng kiến còn bài chòi thì có lần Tết trước Mậu 
Thân, thấy dân gốc Huế trên số 4 tụ tập tại mảnh 
đất được cày để làm làng SOS Tây Đức, trước nhà 
thờ Vinh Sơn ngay ngóc Calmette và Thi Sách, chơi 
bài chòi nhưng mình chả hiểu mô tê chi cả. Đến khi 
xem chương trình Con Đường Cái Quan của đoàn 
Tiên Rồng từ Saigon lên theo lời mời của trường 
Văn Học thì mới thấy hình dáng cái đàn tranh, đàn 
bầu,mình sinh ra tại Đà Lạt nên không biết gì về các 
tục lệ, văn hoá của nhà quê thì được gọi là mất gốc? 
Mình có sống vùng quê, làm ruộng bao giờ mà có 
thể mất gốc.  

Nếu nói người mà không biết văn chương VN là 
một người mất gốc thì mình thấy định nghĩa này 
quá khắc khe. Nói tiếng Tây như gió là Tây đầm? 
Nếu nói như vậy thì chưa biết xứ Tây là gì. Dạo 
mình còn dùng sổ thông hành Tây thì ra đường dân 
Tây chính gốc vẫn coi mình là người ngoại quốc, gọi 
“le métèque “.Ở Marseille có một ông cảnh sát 
trưởng gốc VN, thường được gọi là Cò Lộc, sinh 
bên Tây nhưng cảnh sát và truyền thông vẫn gọi là 
Le Chinois. Ông này chuyên bắt khủng bố, dân 
buôn bán ma tuý. Mình có gặp nhiều người ngoại 
quốc rất giỏi tiếng Việt. Người thứ nhất là cha 

Leahy mà mình hay đến chiều thứ tư hàng tuần ở 
Giáo Hoàng Chủng viện để đàm thoai Anh ngữ, 
Pháp ngữ và Việt ngữ với cha. Ông cha này rành 
tiếng Việt hơn mình chỉ có cái giọng thì vẫn còn 
Gia nã đại. Sau này mình có gặp bà Penelope 
Faulkner, có cái tên Việt là Ỷ Lan, nói giọng Huế, 
viết sách Việt ngữ lại biết hò mái nhị. Bà ta chưa 
bao giờ viếng VN. Có thể định nghĩa bà này không 
mất gốc VN? Người Việt ở hải ngoại nói được tiếng 
của người sở tại có thể cho họ là không mất gốc Mỹ, 
Tây..? Khi giao tiếp với người Việt ở hải ngoại thì 
họ nói tiếng Việt hay pha tiếng của người sở tại. Cứ 
tưởng tượng đang nói chuyện với một người ngoại 
quốc rồi pha tiếng Việt vào thì họ có hiểu mình 
không? Ngay cái giọng ăn nước mắm của mình đã 
làm họ khó hiểu rồi nay thêm tiếng Việt thì thầy 
chạy. Thật ra không phải chỉ có người Việt mà 
mình thấy người Tây, Ấn độ. sống ở Mỹ thì sau một 
thời gian sinh sống ở nước người thì lối diễn đạt của 
họ, suy nghĩ bị Mỹ hoá nên phải pha thêm tiếng Mỹ 
để giúp họ diễn đạt. Có lần thằng con mình hớt hải 
chạy vào nhà kêu “ cái bbq cháy-ing” hay hỏi mẹ 
đâu thì nó trả lời “Mẹ tắm-ing” vì quen lối nói ở 
trường học, chia động từ như người Mỹ.  

Gần đây mình có cơ hội gặp lại vài người bạn học từ 
thời tiểu học nên càng băn khoăn vì mấy người này 
có cùng một mẫu số chung của phương trình học 
trường Tây. Mình học trường Tây từ bé đến xong 
đại học ngoại trừ 2 năm cuối của trung học là học 
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chương trình Việt ở Văn Học cho nên cũng không 
thông thạo về văn chương VN. Mình học Kim Vân 
Kiều, Lục Vân Tiên, nhưng không cảm nhận bằng 
khi học Molière, Corneille, Lamartine..Mình vẫn 
thích đọc đi đọc lại Illiade của Homère hơn là đọc 
Kim Vân Kiều của ông Nguyễn Du. Nói theo Tân 
toán học thì mình thuộc nhiều thành phần như gốc 
Bắc cầy lai Bình Trị Thiên nhưng lại sinh tại Đà 
Lạt, học trường Tây, rồi học Văn Học, học tiếng 
Nhật ở trường Việt Anh, học tiếng Mỹ ở hội Việt 
Mỹ vv rồi sau này học bên Tây, sinh sống tứ xứ thì 
hoá ra mình còn mất gốc gấp mấy lần các bạn học 
xưa.  

Mỗi lần gặp nhau là mấy ông thần này bảo mình 
không sống trong giai đoạn sau 75 cho nên không 
hiểu gì, không thông hiểu những hệ lụy mà họ đã 
kinh nghiệm qua, vô hình trung cho mình là mất 
gốc sau 75. Nếu gặp một người Việt sinh tại miền 
Bắc trước 75 hay người sinh tại miền nam sau 75 thì 
họ không biết gì về VNCH thì có thể gọi họ mất 
gốc VNCH? Nhiều khi ngồi suy ngẫm thì chẳng biết 
mình là người gì?  

Thằng con bảo mình không giống người Việt thế 
mới đau chứ. Mình cũng không hô hào con cái phải 
học tiếng Việt, chỉ khuyến khích là học thêm một 
ngoại ngữ là bồi dưỡng thêm về trí tuệ. Có dạo mấy 
đứa con tò mò về cái đàn bầu và đàn tranh thì cho 
tụi nó học, khi chán thì thôi. Học dương cầm hay vĩ 
cầm chán thì thôi. Tiếng Việt thì các trưởng hướng 

đạo dạy nên cũng biết viết thư cho ông bà nội hay 
đọc thực đơn khi vào tiệm ăn VN. Dạo mình ở đi 
làm bên Thụy Sĩ thì nhận thấy cái văn hoá, bản thể 
của người Thuỵ Sĩ rất khá phức tạp. Nước này là 
một liên bang, có 3 vùng chính nói tiếng Ý vì giáp 
với biên giới Ý, Đức vì giáp với biên giới Đức, Áo và 
vùng nói tiếng Pháp vì giáp với biên giới Pháp. Hình 
như có một vùng nhỏ nói tiếng Roman nữa thì phải. 
Đi học thì tuỳ vùng họ dạy theo tiếng vùng đó Đức, 
Pháp, Ý nhưng ở nhà hay trong công sở thì họ lại 
nói tiếng thổ ngữ vùng họ; thổ ngữ vùng Basel hơi 
khác với thổ ngữ vùng Zurich dù đều là vùng Đức 
ngữ nên cũng chăm cho mình khi vừa tập nói Đức 
ngữ vừa ráng học thêm thổ ngữ của họ. Mình nhớ 
có lần mình ngồi với 3 người Thụy sĩ thuộc 3 vùng 
mà những người này rất thủ cựu không muốn học 
thêm ngoại ngữ nên hôm đó mình làm thông dịch 
viên cho 3 người Thụy sĩ này.  

Mình về VN thì nhiều khi nói chuyện với người 
trong nước thì cũng không hiểu họ nói gì nhất là 
người miền Bắc vì họ dùng những từ hậu 75 tương 
tự khi coi xi-nê phim Gia Nã Đại nói tiếng Tây thì 
Tây chính gốc con nai vàng cũng chịu thua vì họ 
dùng những từ cổ xưa của Tây khi họ di dân sang 
bên ấy hay qua Thụy Sĩ hay Bỉ vùng nói tiếng Pháp 
thì nghe bở hơi tai. Người Việt ở hải ngoại đang sử 
dụng những từ ngữ mà trong tương lai chỉ còn lại 
trong các tự điển cổ. Những bài thơ, đoản văn được 
làm ở nước ngoài cũng sẽ bị liệt kê vào văn chương 
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của một thiểu số di dân. Có lẽ vì vậy nhà văn nga 
Aleksandr Solzhenitsyn đã trở về quê quán của ông 
ta để tìm nguồn cảm hứng sau ngày Liên Sô tan rã?  

Ông Thomas L. Friedman tác giả cuốn sách “The 
world is flat” nói về thế giới ngày nay và ngày mai. 
Khắp toàn cầu, giới trẻ đều nghe nhạc Mỹ, ăn 
hamburger, bận quần Jean vv lại thêm Internet nên 
thế giới sẽ bớt sự khác biệt, giới trẻ có thể giao tiếp 
qua Anh ngữ. Có lần bộ trưởng văn hoá Pháp 
Jacques Lang tuyên bố: Phải bảo vệ văn hoá Pháp 
để không bị đồng hoá bởi văn hoá đế quốc Mỹ. Sau 
này mình có dịp về thăm Paris thì nhận thấy tiệm 
ăn đông khách nhất ở đại lộ Champs Elysées là tiệm 
McDonald, bán hamburger và khoai tây chiên. 
Nghe nói có lần bị dân Tây kỳ thị, đặt bom. Giới trẻ 
Tây thích uống Coca Cola, ăn Hamburger, nghe 
nhạc Rap, nghe Michael Jackson. Hàng năm gia 
đình mình có đón con của mấy người bạn bên Âu 
Châu sang chơi thì đám trẻ mê áo quần thời trang 
Mỹ, thèm ăn hamburger.  

Dạo mình đi chơi Hy Lạp thì cô bạn gái người Mỹ 
bảo là khi về Mỹ sẽ mua cổ phiếu của các hãng quần 
Jean như Levi's, lý do là cô nàng nhận thấy khắp nơi 
giới trẻ bận quần Jean Mỹ rất nhiều. Trong cuộc thi 
tài ở thế vận hội mùa Đông ở Sochi, Nga, các tuyển 
thủ quốc gia trên thế giới trượt băng, ngay cả Nga 
Sô vẫn nhảy múa theo nhạc của Michael Jackson. 
Cả thế giới sống với kỹ thuật do nước Mỹ sáng chế 
như máy điện toán cá nhân, iPad, iPhone, iPod, 

Xbox. Các tuyển thủ thay đổi quốc gia mình đại 
diện như chong chóng; có người sinh tại Mỹ nhưng 
tranh tài cho Nga Sô, Gia Nã Đại.  

Có trường hợp ông Victok Ahn, từng đại diện Nam 
Hàn và đoạt huy chương vàng thế vận hội nhưng kỳ 
này thì phái đoàn Nam Hàn không cho anh ta thi 
đấu nên đã xin vào quốc tịch Nga, và đã đoạt 3 huy 
chương vàng và một đồng năm nay cho nước Nga. 
Tương tự tài tử Pháp Gérard Depardieu được ông 
Putin cho vào quốc tịch Nga vì nước Pháp đánh 
thuế 75% cho những người có lợi tức trên một triệu 
euro dù không biết một câu tiếng Nga. Điểm này 
cho thấy ngày nay hay trong tương lai, con người 
không bị lệ thuộc vào địa phương nơi họ sinh ra. 
Chỗ nào họ có thể sống dù là văn hoá hơi khác nơi 
họ lớn lên thì họ vẫn xin nhận nơi ấy là quê hương. 
Ông Viktor An, không được đội tuyển Nam Hàn 
chấp nhận thì ông ta xin vào quốc tịch Liên Bang 
Nga và tranh tài, đoạt Huy chương vàng cho nước 
đã nhận ra tài năng của ông ta thay vì phải lạy lục 
mấy tên cầm đầu hội trượt băng Nam Hàn. Có ông 
mỹ nào lấy vợ người Nga, không được Mỹ ủng hộ 
tài chánh nên xin vào quốc tịch của vợ. Ông Putin 
muốn thế vận hội mùa Đông Sochi đánh dấu sự 
thành công của chính quyền của ông nên đã vung 
tiền mua các cầu thủ các nước. Ông người Mỹ cùng 
vợ đoạt Huy chương vàng cho Cộng Hoà Liên bang 
Nga.  
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Trong cuốn phim “Cinema Paradiso” có đoạn cuối 
khi ông đạo diễn nổi tiếng trở về làng của ông ta để 
dự đám tang một người được coi như cha đỡ đầu, đã 
khuyến khích ông ta rời khỏi cái làng nhỏ và dặn 
đừng bao giờ trở lại, phải chặt cầu để đến thành phố 
La Mã thực hiện giấc mơ làm đạo diễn của mình. 
Ông ta trở lại làng sau 30 năm thì những người 
quen xưa ở làng vẫn giữ lối sống như xưa dù thế giới 
đã thay đổi rất nhiều. Dân trong làng không còn coi 
xi nê nữa mà coi truyền hình hay video nên rạp 
chiếu bóng khi xưa bị bỏ hoang phế và đập bỏ để 
xây cái nhà đậu xe. Văn hoá biến đổi theo thời gian 
mà nếu ta cứ khư khư giữ cái cũ thì e rằng chính ta 
sẽ bị đào thải, cho nên ngày nay khi nói về mất gốc 
hay lo sợ mất gốc thì đi ngược lại đà tiến bộ của 
nhân loại.  

Năm ngoái thằng con nộp đơn ghi danh vào đại học 
thì bài tự sự chính (essay) thì hắn lại viết về cái 
“đàn bầu.” Hắn kể lần đầu tiên thấy cái đàn bầu 
nhất là nghe âm thanh mộc mạc phát lên từ nhạc 
cụ thô sơ ấy thì hắn cảm thấy gần gũi, rất mê và cố 
gắng tập đến một hôm hắn khảy đúng được cái nốt 
nhạc vô hình thân thương thì mới hiểu âm thanh ấy 
là nguồn cội của mình xuất phát từ VN. Từ dạo ấy 
hắn kiếm sách hay lên mạng để tìm hiểu thêm về 
VN. Có lẽ cái gốc là cái gì tiềm tàng, nằm sâu trong 
tâm khảm chỉ có thể gợi lên khi có một làn sóng 
nào vô hình bất chợt tỏa lên khiến ta cảm nhận 
được cái thân thương vô hình kia là nguồn cội của 
mình?  

10/20/13 
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Chương Bốn: Tôi Đi Giữa Đám Bụi Mờ 

ĐỊA CẦU TA 

Mù Chữ 
Mình hay thắc mắc về lý do văn chương Việt Nam 
ít được người ngoại quốc biết đến, được dịch ra 
tiếng nước ngoài ngoại trừ “Truyện Kiều” và “Cung 
Oán Ngâm Khúc” do bác Huỳnh Sanh Thông dịch 
khi còn sống. Có thể văn chương Việt Nam quá 
thấp kém, chưa có ai thể hiện được dân trí lớn của 
người Việt? Sau 75 có truyện của các nhà văn như 
Duyên Anh, Dương Thu Dương, Nguyễn Huy 
Thiệp được dịch qua Pháp ngữ nhưng không gây 
tiếng vang. Nghe nói có hai mẹ con ở Úc Đại Lợi 
đang dịch cuốn “Nỗi buồn Chiến Tranh” của Bảo 
Ninh.  

Xét lại lịch sử của Việt Nam, tổ tiên ta làm nô lệ 
cho người Tàu đến năm 939 mới dành được độc lập, 
coi như trong suốt gần 10 thế kỷ dân ta bị mù chữ. 
Khi dành độc lập rồi thì có một thiểu số biết chữ 
hay nói cách khác là biết đọc và viết chữ Hán. Nghe 
kể các sứ thần được vua Việt Nam gửi sang Tàu, chỉ 
viết chớ không biết nói khi gặp vua hay quan tướng 
Tàu.  

Các nhà biết chữ, có thể họ làm thơ bằng chữ Hán, 
một từ ngữ, ngôn ngữ đã chết vì ít ai sử dụng. 

Tương tự ở Âu châu, khi xưa người ta dùng tiếng 
La Tinh để viết thư ngoại giao, giảng dạy trong các 
đại học. Ở Paris có nơi được gọi là khu La Tinh 
(quartier Latin) vì có nhiều đại học và dạo ấy sinh 
viên từ nhiều nước hay vùng của nước Pháp đến 
học, dạo ấy dân mỗi vùng của Pháp nói thổ ngữ địa 
phương (Patois), chỉ có thể đàm đạo qua ngôn ngữ 
này nên dân cư của thành phố gọi là khu La Tinh vì 
đi vào khu ấy nghe tiếng La Tinh.  

Người Pháp khi xưa học bằng tiếng La Tinh nên 
những người có học, có kiến thức, hiểu biết các 
điển tích về các vị thần Hy Lạp hay La Mã mà 
người ta hay gọi nền văn minh La-Hy. Người Pháp 
dạo đó, biết đọc chữ La Tinh tuy có văn hoá, biết 
chữ nhưng về văn chương thì họ bị mù loà. Họ 
không thể viết văn hay làm thơ, nhạc bằng ngôn 
ngữ sử dụng hàng ngày là tiếng Pháp hay thổ ngữ 
của họ khi tâm tình với người thân.  

Khi xưa nhà thờ công giáo làm lễ bằng tiếng La 
Tinh đến thế kỷ trước mới thay đổi. Mình nhớ có đi 
lễ tại một nhà thờ bên Pháp nhiều lần, chuyên giảng 
bằng tiếng La Tinh của một giòng tu nào mà lâu quá 
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quên tên, ông cha giảng bằng tiếng La Tinh thêm 
mấy bài thánh ca, ca đoàn hát nhạc Gregorian bằng 
tiếng La Tinh nên mình cũng bó tay chấm còm 
nhưng mình mê nghe nhạc Gregorian lâu lâu hay 
ghé lại nhà thờ để nghe ca đoàn hát còn cha giảng 
thì cha nghe. Khi các người thừa sai sang Việt Nam 
để truyền giáo thì họ phải tìm cách dịch kinh thánh 
ra tiếng Việt, do đó mà ông Alexandre de Rhodes, 
mới tạo ra chữ quốc ngữ, giúp truyền bá Thiên 
Chúa giáo một cách nhanh chóng hơn tại các nước 
Trung Quốc hay Nhật Bản.  

Tại Việt Nam, những người biết chút ít chữ Hán, để 
thảo văn thư hay làm sổ sách như câu chuyện ông 
Lê Quý Đôn đến nhà người quen, thấy cuốn sổ ghi 
chép buôn bán. Chắc dạo đó ít sách vở nên ông ta 
lấy đọc, có thể đọc tới đọc lui trong khi chờ đợi chủ 
nhà về nên khi nhà của người ông đến thăm hôm 
trước bị cháy thì ông Lê Quí Đôn nhớ nên viết lại 
sổ sách. Sau này có một thời gian ngắn, người Việt 
dùng chữ Nôm nên mới có Truyện Kiều và Cung 
Oán Ngâm Khúc, nếu không thì Việt Nam ngày nay 
chắc chả có gì để học. Có thể các học giả khi xưa có 
làm thơ bằng chữ Hán, có thể không hay, hoặc thất 
lạc hay kỹ thuật in ấn còn thô sơ, phải chép tay.  

Mình thấy thơ Việt Nam đa số dùng thể lục bát để 
dễ nhớ và truyền bá mà người ta còn gọi là văn 
chương truyền khẩu hay các bài ca quan họ. Cái 
may mắn cho Việt Nam là nhờ chữ quốc ngữ mà 
sau 1954, các nhà thơ du học ở Tây về như Nguyên 

Sa, Hoàng Anh Tuấn, Cung Trầm Tưởng vv đã làm 
được nhiều áng thơ nhớ đời hay những bài thơ của 
Hàn Mặc Tử, Huy Cận nói về tình yêu. Nếu không 
có chữ quốc ngữ thì có lẽ Hoài Thanh chẳng bao 
giờ có cơ hội viết cuốn Thi Ca Việt Nam.  

Giả dụ không có chữ quốc ngữ thì những nhà thơ 
mới của Việt Nam chắc chắn sẽ làm thơ bằng tiếng 
Pháp hay Tiếng Tàu nhưng sẽ không có những 
tuyệt tác để lại cho hậu thế. Ông Lê Trạch Lựu, tác 
giả bài Em Tôi khi du học ở Paris, trong phòng có 
Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa đang làm thơ nên 
ông cầm đàn rồi nảy ý, sáng tác bài “Em Tôi” để nhớ 
lại một cô gái khi xưa, quen khi đi hướng đạo ở Việt 
Nam. Các sinh viên Việt Nam này đang sinh sống 
tại Paris nhưng lại làm thơ bằng tiếng Việt. Họ sử 
dụng được tiếng Việt nên họ không bị mù chữ về 
văn hoá Việt như khi phải bắt buộc dùng tiếng 
Pháp, lý do khi sử dụng tiếng Pháp, họ phải đóng 
vai một người ngoại quốc, cố gắng đi vào tâm khảm 
của người ngoại quốc để diễn đạt theo hệ thống tư 
tưởng của nước sở tại.  

Ông Trần Mạnh Hảo, ông Nguyễn Mạnh Tường 
đậu nhiều bằng cấp ở Pháp về nhưng chả để lại 
những biên khảo, nghiên cứu có giá trị, lưu cho hậu 
thế. May là mấy du học sinh khác không trở về 
miền Bắc như mấy người kể trên, nên ngày nay ta 
mới có những bài thơ bất hủ của Nguyên Sa, Hoàng 
Anh Tuấn, Cung Trầm Tưởng.  
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Người Triều Tiên, khi xưa đã có một hệ thống văn 
tự, chữ viết riêng nên đã có những sáng tác văn 
chương khá nổi tiếng nhưng đến đời nhà Tống thì 
các du học sinh, sang Tàu đem về những áng thơ 
của Tô đông Pha khiến các văn sĩ bắt chước học 
chữ Hán, xem thường tiếng mẹ đẻ theo tinh thần 
Nôm na là cha mách qué. Dần dà trong mấy trăm 
năm, chả có sáng tác gì để lại cho hậu thế. Sau này 
họ may mắn nhận thức được sai lầm này và đã thúc 
đẫy học chữ của xứ Triều Tiên lại và sáng lập thêm 
nhiều chữ viết.  

Mình may mắn bị tiếng sét ái tình khi thăm viếng 
Hoa Kỳ lần đầu vì nếu không thì ngày nay cũng chả 
biết gì về văn hoá Việt Nam. CTA giới thiệu mình 
một cô sinh viên gốc Việt rồi cả hai đứa bị coup de 
foudre. Tiếng Anh của mình dạo ấy cũng tạm tạm 
vì mới đi làm ở London có một năm nên khi gặp 
nhau cả hai đều nói tiếng việt. Sau này hai đứa viết 
thư cho nhau bằng tiếng Việt, ngày nào cũng viết, 
viết ngày chưa đủ tranh thủ viết đêm rồi làm thơ, 
phổ nhạc bú xua la mua. Có lẽ tiếng mẹ đẻ mới nói 
lên, diễn đạt được cảm xúc của con tim. Mình vào 
thư viện, mượn sách báo việt ngữ để đọc; cuốn sách 
về thi ca Việt Nam của Hoài Thanh, mình chơi một 
lèo một tuần là xong với thơ của Hàn Mặc tử, 
Nguyễn Bính.  

Mình bắt đầu hiểu tại sao ông Nguyên Sa, ông 
Hoàng Anh Tuấn, Cung Trầm Tưởng..là dân Tây 
học nhưng con tim của họ chỉ có thể thổn thức, chỉ 

có thể ghi lại bằng tiếng mẹ đẻ. Hiểu biết văn 
chương Việt của mình rất giới hạn, cô sinh viên còn 
kém hơn vì sang Mỹ năm 75 khi mới 13 tuổi nhưng 
cô nàng cũng chịu khó viết thơ bằng tiếng Việt. Chỉ 
tiếc là khi đi lấy vợ, mình bỏ thùng rác hết. Cô nàng 
kể có dạo bồ với mấy tên gốc Việt Nam, khi đi chơi 
với nhau thì họ nói tiếng Anh với nhau, còn khi gặp 
mình cô ta thèm nói tiếng Việt.  

Ra hải ngoại, lâu lâu bắt gặp một cô gái bận chiếc áo 
dài Việt Nam thì mình mới ngộ được “ Nắng Sàigòn 
anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà đông..” 
,không khỏi bâng khuâng nhớ đến những cô gái khi 
xưa, mình yêu thầm trộm nhớ “em ở đâu hỡi người 
em tóc ngắn..” .Bài thơ này cũng nói lên nổi khắc 
khoải của Nguyên Sa nhớ về quê cũ. Xa Đà Lạt trên 
40 năm, mình mới hiểu tâm trạng của ông Hoàng 
Anh Tuấn nhớ về Hà Nội, nơi ông sinh trưởng: “Hà 
nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc Mấy chục năm, xa 
đến mấy ngàn năm Giã từ em – mười bẩy tuổi – một 
lần Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá.  

TCS có làm bài hát: “ tình yêu như trái phá, con tim 
mù loà..”  Con tim có thể mù loà nhưng khi yêu 
người ta không mù chữ vì người ta không phải đóng 
kịch, họ để con tim của họ thổn thức theo vần điệu 
của tình cảm, tạo ra những áng thơ. Hàn Mạc Tử 
nhận được tấm ảnh của một cô gái ở Vỹ Dạ, đứng 
dưới cây cau thì ông ta đã hỏi “Sao anh không về 
thăm thôn Vỹ, có nắng hàng cau nắng mới lên. Vỹ 
Dạ là một địa danh mà ông ta chưa bao giờ đặt chân 
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đến nhưng vì nhớ nhung cô gái mà ông ta đã làm 
nên bài thơ. Mình có ghé thăm Vỹ Dạ nhưng chả 
thấy cây cau nào, Có lẽ ngày nay người ta không ăn 
trầu nên họ đốn hết cây cau.  

Trong cuốn “Vietnamese tradition on trial 1920-
1945,” ông David Marr cho biết vào thời gian 1920, 
có 5% dân Việt Nam là biết chữ nhưng 10 năm sau 
thì khá hơn, lên đến 10%. Với số người rất ít biết 
chữ thì khó có thể có những sáng tác cao để lại cho 
hậu thế vả lại việc in ấn thời ấy cũng khó mà người 
biết chữ lại ít. Đọc trên diễn đàn của Văn Học thì 
thấy đa số làm thơ hơn là viết. Thơ nói lên những 
tình cảm, thổn thức của con tim còn viết thì nói lên 
những khắc khoải của cái đầu. Có lẽ người ta bị ảnh 
hưởng của Nguyễn Du: “cái Tâm kia mới bằng 3 cái 
Tài.” Làm thơ khá gấp 3 lần viết chăng? Theo giáo 
sư Eric Havelock, tác giả của Tư Tưởng Tây 
Phương (Western thought) cho rằng nền triết học 
Hy Lạp được tạo dựng nhờ đã biến thi ca truyền 
khẩu do những thi nhân như Homer, đã dựa theo 
để viết những tập thi ca bất hủ như Illiad, 
Ulyssus,thành dạng văn tự hoàn chỉnh hay còn gọi 
là văn chương bác học, để từ từ tạo dựng nên hệ 
thống tư tưởng mà ngày nay người tây phương vẫn 
dùng các tư tưởng của Plato, Socractes, và các nhà 
tư tưởng sau này đã cập nhật hoá cho phù hợp với 
hoàn cảnh xã hội. Các nước như Trung Quốc, Hy 
Lạp, La Mã, Á Rập, Ấn Độ vv,  nhờ có chữ viết sớm 
nên đã kết hợp được những tư tưởng triết học như 

Lão Trang, Khổng Mạnh. Nhờ Hán Tự mà Hán 
Tộc đã cai trị được các bộ tộc khác, có lãnh thổ 
rộng lớn hơn, ngay cả người Mông Cổ đã chinh 
phục họ.  

Việt Nam không có một nền văn tự riêng trong mấy 
ngàn năm dựng nước đến khi người Pháp đô hộ mới 
có có chữ quốc ngữ và được phổ thông, đại chúng 
hoá sau 1954, cho nên không có những tư tưởng 
lớn, triết lý. Có người cứ nhai đi nhai lại thuyết Lý 
Trần. Văn chương Việt Nam vẫn còn ở trạng thái 
truyền khẩu. Truyện Kiều được nhắc đến vì dễ đọc, 
dễ nhớ chỉ tải ý tưởng Chữ Tài và Chữ Mệnh là đối 
ngược khiến người việt rất sợ nếu con mình tài giỏi 
vì sợ con chết yểu trong khi các nước trên thế giới 
tìm mọi cách để giúp con người tài giỏi thêm, có lẽ 
vì vậy người ngoại quốc không đón nhận Truyện 
Kiều.  

Người việt mình thích làm thơ vì dễ cảm nhận, thể 
loại văn chương truyền khẩu chỉ truyền đạt những 
cảm xúc, không thể truyền đạt những duy lí, tư 
tưởng của tác giả cho nên văn chương Việt Nam 
vẫn còn bị mù loà thì khó có thể có những tác phẩm 
được người ngoại quốc biết đến. Dạo mình mới sang 
Pháp thì thấy sinh viên Tây, không đánh lộn khi 
không đồng ý với người khác, không có loại văn hoá 
bạo động như ở Việt Nam, cứ không đồng ý là đập 
nhau vì chúng ta không có một hệ thống văn tự để 
truyền đạt tư tưởng, tranh luận nên chỉ biết dùng 
văn chương võ biền. 
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ĐỊA CẦU TA 
Tương Lai 
Mình nhớ dạo tiểu học, mình có coi cuốn phim 
“ngày tàn của đế quốc La Mã” ở rạp Hoà Bình, có 
Sophia Loren đóng. 40 năm sau, Hồ Ly Vọng cho 
làm lại cuốn phim này với tựa đề “gladiator” do 
Russel Crowe đóng vai chính. Cuốn phim xem ở rạp 
Hoà Bình đã làm mình đam mê, chơi đánh kiếm với 
bọn con nít trong xóm, thích làm Spartacus. Sau 
này sang Tây thì mình học và nghiên cứu về lịch sử 
của đế chế La Mã và sự lụi tàn của đế quốc này, 
mấy trăm năm sau Chúa Giáng sinh.  

Trình độ kỹ thuật của các công trình sư thời La Mã 
rất cao, tương tự các amphitheater của Hy lạp, 
không có micro phone mà diễn viên nói trên sân 
khấu vang tiếng khắp núi rừng. Những công trình 
dẫn thủy nhập điền của nền văn minh La Mã được 
xem là số 1 vào thời gian đó.  

Mình hay thắc mắc, nghiên cứu về các nền Văn 
minh trên thế giới bị tàn lụi nhanh chóng nên đọc 
các nghiên cứu của Arnold Toybeen để giúp mình 
có khái niệm về lịch sử của nhân loại. Vào thế kỷ 
19, 10 nước nhỏ bé của Âu châu, có độ 19% dân số 
của thế giới lại chiếm đến đến 60% tài sản, của cải 
của thế giới. Vào thế kỷ 16 thì lợi tức trung bình 
của người Tàu cao hơn người Mỹ (da đỏ) nhưng 

ngày nay thì lợi tức mỗi đầu người Mỹ cao hơn 20 
lần dân trung quốc.  

Mình cứ thắc mắc, tìm hiểu lí do tại sao có sự khác 
biệt vì thấy người da trắng đâu có thông minh gì 
hơn người da vàng. Sau này đọc cuốn “ Rational 
basis for the Politics of Nations (1731)” của Ibrahim 
Muteferrika, một nhà ngoại giao của đế quốc 
Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ . Ông này cũng đặt câu hỏi: 
“tại sao các quốc gia theo Thiên chúa giáo, rất yếu 
kém trong quá khứ nếu so sánh với các nước theo 
Hồi Giáo, bắt đầu thống trị, đô hộ nhiều nước ngày 
nay và đánh bại đội quân của Ottoman oai hùng 
một thời?"....và ông ta đã giải thích “Bởi vì họ có 
luật lệ sáng lập bởi lí trí.” Đế quốc Ottoman trãi dài 
khắp Âu Châu và trung đông trong thế kỷ 19, ông 
Muteferrika, gốc Hung Gia Lợi và Lỗ Ma ni, dạo đó 
thuộc về đế quốc Ottoman mà trong phim 
Lawrence Of Arabia của đạo diễn David Lean, có 
nói về quân đội Anh giúp dân Ả Rập, đánh phá 
đòan quân Thổ Nhĩ Kỳ  để dành lại độc lập.  

Giáo sư Niall Ferguson, đại học Harvard, đưa ra 6 
nguyên do đã đưa các nước Âu Châu và Hoa Kỳ, 
lên hàng cường quốc, thống lĩnh hoàn cầu từ hai 
thế kỷ vừa qua. 6 yếu tố đã giúp các nước Âu Châu 
có diện tích 5% đất đai của địa cầu vào năm 1500, 
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đến năm 1913, trước đệ nhất thế chiến, làm chủ cai 
quản đến 58% đất đai của thế giới.  

Sự Cạnh Tranh: đã giúp con người tìm mọi cách, 
vận dụng trí não để cải tiến kỹ thuật, cách tổ chức. 
Điển hình là sản phẩm của Đông Đức, chế tạo ra 
cái xe Trabant và Tây Đức chế tạo chiếc xe 
Mercedes Benz. Cùng một giống dân, cách nhau có 
một bức tường Bá Linh nhưng chạy theo một duy 
thức khác nhau hay gần hơn ở Á Châu, xem Nam 
Hàn và Bắc Hàn. Trung Quốc đã tìm ra thuốc nổ 
nhưng chỉ dùng làm pháo bông cho vua chúa xem. 
Người Trung Quốc, chịu khó học để đậu rồi sau đó 
chỉ ăn chơi, hưởng nhàn trong khi người mỹ vẫn 
tiếp tục đi học thêm sau khi tốt nghiệp quua các 
chương trình giáo dục thường xuyên, bổ túc, cập 
nhật hoá các phát minh, luật lệ, nghề nghiệp mới.  

Cách mạng khoa học: ngày nay, người dân Ấn độ, 
không ai đề cao thuyết của ông Gandhi, cả dân tộc 
tiếc nuối một cơ hội phát triển kinh tế của đất nước 
này, cả nước đã nghe theo lời ông luật sư đấu tranh 
dành độc lập, bằng quay tơ bằng tay như thời cha 
ông để lại thay vì đột phá tư duy xử dụng các kỹ 
thuật tân tiến để đưa đất nước ra khỏi sự nghèo đói. 
Tương tự chúng ta tiếc những đề xuất cải cách của 
Nguyễn trường Tộ với nhà Nguyễn.  

Quyền về tư hữu: triết gia John Lockte có ảnh 
hưởng sâu đậm cho nền dân chủ đầu tiên của thế 
giới mà các nhà cách mạng Hoa Kỳ, đã dựa theo để 
hô hào về quyền tư hữu. Người dân mượn tiền mua 

nhà, mua đất và chịu khó làm việc, trả nợ thì 15-30 
năm sau sẽ sở hữu được cái nhà, xưởng hãng, đất 
đai của mình khác với các nông dân Tàu, bị cưỡng 
chế đất đai của họ đang trồng trọt, để các đại gia 
xây dựng các thương xá, binh đinh ma, không ai ở 
mà nếu bị động đất thì sẽ xụp đổ như các lâu đài 
bằng cát. Ông Ai Wei Wei đã đi tìm sự thật thì bị 
bỏ tù và căn nhà của ông ta bị dập sập.  

Y khoa hiện đại: Nước Senegal, Phi Châu có tỉ lệ 
thương vong, trẻ em chết non cao gấp đôi khi dành 
lại độc lập từ nước Pháp. Chứng tỏ thực dân pháp 
đã đem lại nền y tế khá hơn dân bản địa. Mình nhớ 
đi đường Đèo Ngoạn Mục về Ninh Chữ thì con 
đường của thực dân Pháp làm khi xưa còn chắc 
chắn, còn khúc đường do chính phủ hiện thời làm 
thì bỏ dở dang, mau hư. Hôm qua thấy trên 
Facebook, mấy cột đèn mới xây đã bị ngã trong khi 
mấy cột đèn ở đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt, được 
xây dựng từ thời Tây vẫn còn đứng vững. Các tuyến 
đường xe lửa ở Việt Nam, đều do người Pháp thành 
lập hay quốc lộ.  

Xã hội tiêu dùng: mình bị choáng ngợp khi đến Hoa 
Kỳ lần đầu tiên, coi đài truyền hình, bị xen kẽ bởi 
các chương trình quảng cáo khác với Âu Châu, 
ngoại trừ đài Canal + mới được thành lập. Có tiêu 
dùng thì mới đẫy mạnh kinh tế, mới phát triển. Sự 
đòi hỏi tiêu thụ, đã khiến dân Mỹ làm việc như 
điên, ít khi lấy hè như dân Âu Châu. Đời sống tiện 
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nghi, ăn uống rẻ so với Âu Châu hay ngay cả Việt 
Nam bây giờ.  

Đạo Đức làm việc: ngày nay người ta tổng kê lại là 
người dân Nam Hàn làm việc hơn người dân Đức 
cả 1 ngàn tiếng đồng hồ mỗi năm dù người Đức, nổi 
tiếng là làm việc nhiều nhất Âu Châu, do đó người 
ta lo ngại trong tương lai, các nước Âu Châu hay 
Hoa Kỳ sẽ bị các nước khác ở Á Châu, qua mặt và 
bỏ họ lại xa. Trong cuốn phim Zeitgeist, có phỏng 
vấn một người Áo, đầu tư ở Ấn độ. Ông này kể là ở 
quê hương của ông ta, giới trẻ học để làm thầy giáo 
cho nhàn trong khi sinh viên Ấn độ cố tâm học các 
ngành kỹ sư. 20 năm sau sẽ thấy sự khác biệt.  

Có một giáo sư Ấn độ kể là khi xưa, khi nói đến Ấn 
độ là người ta nghĩ đến các Fakir, ngồi thổi kèn cho 
rắn múa, nằm trên các giường đinh vv,  ngày nay 
ông ta hay bị các sinh viên trong đại học, chận lại 
nhờ sửa cái laptop cho họ. Số người làm việc trong 
các tiệm ăn Ấn Độ ở Anh Quốc, đông hơn các thợ 
thuyền trong các hầm mõ hay hãng đóng tàu Anh 
quốc vì the Empire strikes back.  

Ông William Casey, cựu giám đốc cơ quan tình báo 
có trả lời các câu hỏi cho một bài đăng trên New 
York Times về ngày tàn của đế Quốc Mỹ. Mình đọc 
bài đó khi mới sang Mỹ nên cũng hơi lo, không biết 
có nên định cư ở Hoa Kỳ hay làm việc một thời gian 
rồi khăn gói đi làm việc ở Á Châu vì theo lịch sử 
nhân loại thì những năm trước công nguyên, cái nôi 
của nền văn minh La Hy được tập trung xung 

quanh biển Địa Trung Hải, như Babylon, Hy Lạp, 
Etrusque, La Mã,… sau khi Kha Luân Bố khám phá 
ra châu Mỹ thì các cuộc di dân từ Âu Châu sang 
Hoa Kỳ, khiến Đại Tây dương trở thành cái nôi của 
các nền văn minh của thế kỷ 19-20. Ngày nay các 
nước như Nhật bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Tân 
Gia Ba, miền Đông Hoa Kỳ, Nga, Úc Đại Lợi..tạo 
nên cái nôi của của văn minh Thái Bình Dương của 
thế kỷ 21. Cuối cùng thì gặp đồng chí gái nên ở lại, 
xin nhận nơi này làm quê hương.  

Cái hại của xã hội tiêu dùng là con người làm ra 
đồng nào, xài đồng nấy. Hết tiền thì mượn Ngân 
hàng, trả không được thì khai phá sản. Vì lẻ đó mà 
trước khi ngành tài chánh Hoa Kỳ bị khủng hoảng 
vào những năm 2008, các Ngân hàng đã lobby 
Quốc hội, một đạo luật về phá sản khiến người ta 
không dễ đang khai phá sản như xưa và nếu được 
thì vẫn phải trả sau này. Mình nhớ có một bà Mễ, đi 
làm nhà hàng được $18 ngàn mỗi năm mà vẫn được 
đám bán nhà dụ mua cho được một căn nhà $500 
ngàn, với tiền lời năm đầu trả đâu có $1.5 ngàn mỗi 
tháng. Bà này kêu Tạ ơn chúa, con đã thực hiện 
giấc mơ Hoa Kỳ. Bà ta cho thuê 3 phòng ngủ, mỗi 
căn $500 mỗi tháng vị chi được $1.5 ngàn mỗi 
tháng, coi như ở không tốn một xu. Đến năm thứ 2 
thì tiền nhà lên $3,800 mỗi tháng thì ôm đầu máu, 
bỏ của chạy lấy người.  

Ngày nay Hoa Kỳ nợ như chúa chổm; nghe nói nợ 
Tàu trên 4 ngàn tỷ, nợ Nhật trên 2 ngàn tỷ,cho nên 
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một ngày nào đó phải trả. Tổng thống Obama muốn 
cứu nguy nền kinh tế nên cho in tiền để bơm vào 
thị trường chứng khoán, cứu các ngân hàng vì cho 
mượn nợ xấu vv. Thật ra con cháu của thế hệ mình 
sẽ trả cho nên trong tương lai sẽ có những cuộc 
khủng hoảng về tài chánh mà khó ai định lượng 
được tầm mức của chúng. Có thể, 1 ngàn năm sau 

học sinh sẽ học về lịch sử, năm 2015 chúng ta đang 
sống trong sự khởi đầu của sự suy vong của đế quốc 
Mỹ mà ông Casey, cựu giám đốc tình báo CIA đã 
cảnh báo mấy năm trước khi qua đời tương tự khi 
xưa các tướng của đế chế La Mã,chỉ lo hưởng thụ 
thay vì ra trận, đi chiếm đóng các nước xa lạ.  
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ĐỊA CẦU TA 
China Dream 
Các đây không lâu, Tập Cật Bình tuyên bố China 
Dream là giấc mơ của tất cả mọi người trên thế giới 
ở thế kỷ 21 và cho xây hay thành lập các viện 
Khổng Tử trên thế giới. Trung Quốc đang thành lập 
một ngân hàng quốc tế khác để cạnh tranh với IMF 
và Ngân Hàng Thế Giới. Gần đây Trung Quốc hứa 
sẽ giúp Pakistan 70 tỷ mỹ kim để thành lập lại con 
đường lụa và người ta không quên là năm 2009, 
Trung Quốc có hứa với Pakistan 45 tỷ nhưng đến 
nay chỉ mới chi ra khoảng 6% số tiền hứa giúp xứ 
này. Nghe nói các viện Khổng Tử đang được đóng 
cửa và tuần vừa rồi thị trường chứng khoán của 
Trung Quốc xuống 31% khiến nhà cầm quyền 
Trung Quốc phải ngưng cấm các công ty không 
được mua bán cổ phiếu của họ trên thị trường 
chứng khoán để tìm cách cứu vãn tình thế.  

Nhớ năm 2009, trên đường về thăm nhà, gia đình 
mình có ghé thăm viếng Trung Quốc vì cứ nghe 
mấy cụ bảo “Bất đáo trường thành phi hảo hán” 
thêm muốn viếng Tử Cấm Thành mà thời sinh viên 
học lịch sử kiến trúc thế giới thì được biết các cung 
điện này do một nghệ nhân Việt Nam thiết kế, bị 
bắt và được vua Việt Nam triều cống như đóng thuế 
cho vương triều hàng năm. Ông tên là Nguyễn An, 
có lẽ cùng thời với ông Nguyễn Trãi, được nhà Lê 

đưa sang Tàu làm nô lệ nhưng nhờ có tài nên được 
giao nhiệm vụ xây Tử Cấm Thành và bị thiến vì ở 
trong cung vua.  

Trong sách báo của Tàu có nói về ông này, được 
triều đình cho ruộng, tiền bạc khi về hưu. Nếu ông 
ta không bị thiến, có thể có con thì chắc sẽ nối 
nghiệp của ông ta xây dựng thêm những cung điện 
đẹp khác và có thể giỏi hơn. Vua chúa Tàu ngu nên 
nhân tài bị cung để được ở lại trong hoàng cung nên 
không có con nối dòng để tiếp nối sự nghiệp.  

Thật ra có viếng Trung Quốc thì mới hiểu vì sao 
chính quyền xứ này từ bao ngàn năm nay phải làm 
những công trình lớn như xây vạn lý trường thành 
vv,  vì họ không biết giải quyết nạn nhân mãn nên 
phải xây dựng mấy bức tường để con dân có cơm 
ăn, tránh bạo loạn. Trước khi Kha Luân Bố tìm ra 
Châu Mỹ thì các nước Âu Châu hay bị nạn đói đến 
khi Kha Luân Bố đem giống bắp và khoai tây về thì 
mới chấm dứt được các nạn đói khi lúa mì không đủ 
nuôi dân, và giúp khởi đầu nền cách mạng công 
nghệ và xâm lấn các thuộc địa.  

Ngày nay, người ta thấy Trung Quốc xây những vạn 
lý trường thành mới như làng thế vận hội được tổ 
chức hoành tráng năm 2008. Một năm sau, mình 
ghé lại thì những công trình như sân vận động có 



364 

 

hình dáng tổ chim, nơi cuộc khai mạc và bế mạc 
của thế vận hội được trình diễn, gây tiếng vang 
khắp thế giới, bị bỏ hoang. Nước mưa dột te tua. 
Chính quyền không có hậu dự án để sử dụng các 
công trình này cho thương mại. Tương tự Hy Lạp 
cũng bỏ phế các làng Thế Vận Hội hay Ba Tây bỏ 
mấy công trình thành lập cho giải túc cầu thế giới 
năm ngoái.  

Mình mướn một chiếc xe van, một tài xế và một 
hướng dẫn viên để thăm viếng Trung Quốc thì rất 
ngạc nhiên khi thấy những chung cư, trung tâm 
thương mại được xây nhiều vô kể, bắt chước, có thể 
do các kiến trúc sư ngoại quốc thiết kế, vì mình có 
thời gian được mướn thiết kế vài dự án ở Trung 
Quốc. Tất cả các công trình này được xây gần xong 
nhưng bị bỏ hoang. Hỏi ra thì quá đắt cho người 
dân bình thường. Các nhà đầu tư chỉ xây để bán 
kiểu mì ăn liền nhưng không ai mua nên đành bỏ 
trống nhưng chính phủ vẫn tiếp tục bỏ tiền đầu tư 
để có công ăn việc làm cho nhân công để tránh bạo 
loạn thêm có thể gọi GDP gia tăng.  

Ở các nước Tây phương, khi họ thiết kế các chương 
trình này đều có xây các hạ tầng cơ sở như các 
thành phố mới (villes nouvelles) của Pháp, có xe 
lửa, xe buýt, trường học, chợ, ở Trung Quốc tuyệt 
nhiên không thấy gì cả thì ai dám đến mua để ở, chỉ 
có những người đầu cơ mới dám mua để hy vọng 
bán lại kiếm lời. Ở đây mình hiểu sự tàn phá môi 
trường bởi sự phát triển quá nhanh và không toan 

tính về hậu quả. Ở Bắc Kinh là không bao giờ thấy 
mặt trời vì khói đen từ các nhà máy khạc ra 24/24.  

Ai cũng kinh ngạc về sự tăng trưởng kinh tế của 
Trung Quốc, tỷ lệ gia tăng 10% mỗi năm. Trong 
cuốn “Day of reckoning,” tác giả đưa ra thí dụ. Anh 
chàng Tàu, anh chàng Nhật và anh chàng Nam 
Hàn, cong lưng làm việc, sản xuất đồ cho anh Mỹ 
xài. Anh Mỹ không có tiền trả nên viết giấy nợ bằng 
công khố phiếu, mắc nợ 3 anh chàng á Đông chịu 
khó làm đồ rẻ cho anh Mỹ xài. Tác giả nói một thời 
gian sau thế nào 3 anh chàng này sẽ giác ngộ cách 
mạng là giấy nợ của anh Mỹ chả có giá trị gì cả vì 
anh Mỹ có thể in tiền nên họ sẽ bắt đầu ăn xài, tiêu 
dùng các sản phẩm của họ sản xuất ra và là lúc Hoa 
Kỳ sẽ bị te tua vì vật giá gia tăng, nợ chồng chất.  

Chính sách này sẽ khuyến khích dân chúng trong 
nước tiêu xài và bớt để dành, đi theo con đường của 
dân Mỹ đang theo từ 60 năm qua, sau khi thế chiến 
thứ 2 chấm dứt. Năm 2008, nước Mỹ và các nước 
Tây phương bị khủng hoảng kinh tế nên sức tiêu 
thụ của họ đã giảm khiến nghành sản xuất của 
Trung Quốc phải giảm theo xuống 7% theo những 
dữ liệu của chính phủ đưa ra nhưng các nhà nghiên 
cứu Tây phương, dựa trên tài liệu, thông tin của 
chính phủ Trung Quốc, cho rằng độ 1.5% là chính 
xác hơn nhưng có thể khác vì ngay các công ty Tây 
phương còn gian dối các con số huống chi Trung 
Quốc.  
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Từ năm 2010, chính phủ Trung Quốc khuyến khích 
dân chúng tiêu xài, lương tăng hàng năm 10% khiến 
các công ty ngoại quốc phải đóng cửa ở Trung Quốc 
và tìm các quốc gia khác như Việt Nam, Kampuchia 
vv,  thành lập các đơn vị sản xuất để tiết kiệm giá 
thành của họ. Ngày nay người ta ước tính tổng số 
nợ công của Trung Quốc độ 300% của GDP, tương 
đương 30 ngàn tỷ Mỹ kim, trong khi họ có 2 ngàn tỷ 
công khố phiếu của Mỹ và 1 ngàn tỷ công khố phiếu 
của thị trường Âu châu. Nền kinh tế của họ sẽ bi te 
tua thay vì vượt qua nền kinh tế Hoa Kỳ như Trung 
Quốc kêu gào.  

Lần đầu tiên, chính phủ Trung Quốc cho phép các 
công ty tư nhân được ra IPO, để dân chúng có thể 
mua cổ phần đầu tư thêm chính phủ bơm tiền để 
giúp tăng trưởng kinh tế nên từ một năm qua, thị 
trường chứng khoán Thượng Hải lên 150%. Đài 
CNN sáng nay, Fareed Zakaria cho hay là ngay các 
nông dân cũng có trương mục để mua bán cổ phiếu 
qua internet. Tương tự năm 2000 ở Mỹ, đi ăn sinh 
nhật con nít, ai nấy kháo nhau mua cổ phiếu hãng 
này hãng nọ sau đó mấy tháng thì nếu ai lỡ dài mồm 
ra, nói về thị trường chính khoán là thiên hạ tránh 
như hủi, cho là bệnh tâm thần, tương tự sau năm 
2008 nói về mua bán nhà.  

tuần nay, thị trường chứng khoán Thượng Hải 
xuống 32% và chính phủ đình chỉ, cấm trên 100 
công ty tư nhân không được buôn bán cổ phiếu. Ai 
cũng nói “day of reckoning” của Trung Quốc sắp 

đến. Biết bao nhiêu người dân, cầm thế nhà cửa để 
mua bán cổ phiếu nay chắc sạt nghiệp. Các chuyên 
gia so sánh Trung Quốc ngày nay như Hoa Kỳ vào 
năm 1929, không có gì cứu vãn được. Bây giờ mình 
mới hiểu lý do các công ty Mỹ rút ra khỏi Trung 
Quốc để tránh bị tai họa do chính quyền tự biên tự 
diễn và họ đổ lỗi cho các thế lực thù địch Tây 
phương.  

Hy Lạp là nước te tua vì các chương trình được 
Cộng đồng Âu Châu đề xuất cho họ trả nợ, thật ra 
là để cứu các Ngân hàng Âu Châu còn dân Hy Lạp 
mất hết quỹ hưu trí thì họ không đoái hoài. Năm 
2008, bail out của chính phủ Obama là để cứu các 
ngân hàng cho vay vô tội vạ mà ngày nay những 
ngân hàng này càng giàu to. Tờ The Diplomat, cho 
hay là chuyến này, nước Pháp rất vui vì đã bán cái 
mấy số nợ khổng lồ cho Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. 
Nước Đức cho Hy Lạp mượn nhiều nhất sau đó đến 
Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha. Pháp ăn non bán các công 
khố phiếu cho hai anh Ý và Tây Ban Nha nên thoát 
nạn, có mất một ít.  

Theo ông Paul Krugman, kinh tế gia đã đoạt giải 
thưởng Nobel cho biết khi cuộc khủng hoảng kinh 
tế của Hy Lạp bắt đầu năm 2009 thì số nợ của nước 
nay chỉ có 130% GDP, tương tự như Hoa Kỳ vào 
năm 1946, ngay sau đệ nhị thế chiến chấm dứt mà 
ngày nay, sau 6 năm lên đến 170%. Thật ra số nợ 
chỉ lên có 6% nhưng vì GDP xuống -20%, lý do là 
chinh phủ cắt giảm chi tiêu. Khó khăn của Hy Lạp 
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ngày nay, là không còn sử dụng tiền tệ quốc gia mà 
phải dùng Euro. Mà nếu bỏ Euro thì lại lâm vào tình 
trạng của Á Căn Đình khi đã thả nổi, không chịu 
theo tiền đô la, gây lạm phát kinh hồn.  

Hoa Kỳ nay cũng phải chuẩn bị vì tương lai cũng sẽ 
đóng vở bi kịch Hy Lạp nhất là Cali. Hiện tại thì 
nhân công trong ngành xây dựng có rất nhiều việc, 
các công ty đang kiếm thợ mà không có. Ngược lại, 
tỷ lệ nhà bán đang đứng, có nơi thấp hơn năm ngoái 
-4.5%. Tiểu bang Cali có các thành phố như 
Stockton, SanBernardino, Bell Garden vv,  bị phá 
sản. Các thành phố cắt giảm nhân sự, ngân quỹ học 
đường.. Đảo Puerto Rico thuộc Hoa Kỳ, ngày nay 
không có tiền trả nợ. Hòn đảo nhỏ sống về du lịch 
nhiều hơn nhưng lại trả tiền lương tối thiểu rất cao 
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nên không thể nào giúp 

kinh tế phát triển. Có thể sẽ khai phá sản nay mai. 
Trường hợp đảo này có thể xem như trường hợp Hy 
Lạp.  

Sản xuất thấp nhưng ăn lương theo tiêu chuẩn của 
thị trường chung Âu Châu.  

Mình hay nghe Hà Nội hay Trung Quốc kêu các 
nước Tây phương là phồn vinh giả tạo nhưng không 
ngờ ngày nay họ lại theo con đường của đám tư bản 
đang dãy chết để rồi cũng mang những bệnh tật của 
phồn vinh giả tạo hay China Dream. Biết đâu, đây 
là cơ hội để mọi người có thể làm lại từ đầu. Chỉ 
mong có người nhận ra đây là cơ hội tốt như cha 
của gia đình Kennedy đã thấy khi khủng hoảng kinh 
tế Hoa Kỳ sụp đổ năm 1929, ông ta đã xây dựng gia 
tài kết xù của dòng họ từ biến cố này. 
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ĐỊA CẦU TA 
Dầu Hoả 
Đi Việt Nam không có gì hết, qua Nam Hàn là thấy 
tùm lum trò. Thông thường là tới tháng 10, Cá 
nguyệt cuối của năm thì cổ phần Đông của các công 
ty mới xuống vì các mục tiêu đầu năm không đạt 
được như dự trù mà nay mới gần cuối tháng 8 là thị 
trường chứng khoán khắp nơi xuống te tua. Hôm 
qua thấy có bài báo của Trung Quốc đăng hình 
Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước bị còng tay, 
dẫn đi trong cuộc thanh trừng của nội Bộ của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Báo Chí Nga sô tuần rồi cho 
biết là vụ nổ ở cảng Tianjin là ám sát hụt Tập Cật 
Bình làm biết bao nhiêu người chết. Thêm vào đó 
Trung Quốc hạ giá tiền của họ làm điêu đứng dân 
Việt Nam, buôn bán ở biên giới khiến Việt Nam 
phải phá giá đồng bạc, phải chi họ phá giá lúc mình 
ở Việt Nam thì vui biết mấy. Thế giới bắt đầu sợ đồ 
Trung Quốc vì giả, chất độc.  

Nay lại thấy dầu hỏa xuống thấp tương tự thập niên 
80 của thế kỷ trước khiến Liên Xô tan rã, không 
biết kỳ này có lập lại như lần trước với tình hình 
bên Trung Quốc, những biến động chính trị, tranh 
dành quyền lực để ăn cướp của dân, đưa đến sự tan 
rã của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông Nick 
Butler, cựu chiến lược gia của British Petroleum thì 
tình hình sẽ kéo lâu dài hơn lần trước và dầu hỏa 

của thể xuống đến $35 mỗi thùng vào năm tới, lại 
năm Khỉ, kiểu Mậu Thân. Hình như cứ đến năm 
khỉ là có chuyện trên thế giới vì ai cũng muốn làm 
trò khỉ cả. Giá dầu hỏa xuống đã làm cho xứ 
Venezuela đã kiệt quệ, sẽ càng điêu đứng vì 96% 
xuất cảng của xứ này là dầu thô. Đi vay không ai 
cho ngay cả anh Tàu cũng hết tiền. Cựu tổng thống 
xứ này, Hugo Chavez muốn biến nước mình thành 
một nước xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 21, để thoát 
khỏi cảnh bị kềm kẹp bởi Hoa Kỳ nay tiêu tan theo 
mây khói. Xứ Cuba sau khi Liên Xô tan rã thì may 
mắn được HuGo Chavez cung cấp miễn phí dầu hỏa 
nay phải bắt tay lại với cựu thù Hoa Kỳ để mong 
được cứu giúp sau 55 năm độc tài vô sản. Anh ba 
Tàu bị người ta lột mặt nạ, kêu sẽ xây con kênh 
Nicaragua, lớn hơn kênh Panama của Mỹ nhưng 
đến nay chả thấy đâu cả. Dân xứ này cứ ngồi ngáp 
đợi táo Tàu rớt.  

Mấy nước Ả Rập thì cứ bơm dầu hỏa để xài, mướn 
dân Pakistan, Phi luật Tân vv,  sang làm nô lệ cho 
họ nay giá dầu xuống, với đám dân lười, không biết 
làm việc thì chắc sẽ lọt vào tay Isis hay phải kêu cứu 
Hoa Kỳ để giữ vững ngai vàng. Nên nhớ 19 tên 
khủng bố của 911 là được xứ này cung cấp tiền bạc, 
hổ trợ cũng như Bin Laden.  
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90% lợi tức của chính phủ Iraq là bán dầu mà nay 
xuống giá thì chắc không có tiền trả lương cho lính 
nên chắc cũng banh ta lông một ngày gần đây. Âu 
Châu và Mỹ cứ cho dân vùng đánh nhau cho đến 
kiệt quệ rồi tính sau. Xứ Ba Tư phải ký Hiệp ước bỏ 
mộng làm khí giới hat nhân để cứu vãng kinh tế của 
họ vì theo IMF thì ngân sách của họ, cần giá dầu 
phải ở mức độ $100 mỗi thùng thì mới quân bình 
được cho nên cũng sẽ khó thở, khí tuyên truyền là 
đế quốc Mỹ phá hoại.  

Nga Hoàng Putin được lên như diều nhờ giá dầu lên 
tận mây mà năm nay thì lợi tức của Gazprom xuống 
30%. Ký Hiệp ước bán dầu với Trung Quốc mà 
nghe nói mấy đường ống dẫn gaz chắc sẽ không bao 

giờ thực hiện được. Mấy vụ giải túc cầu thế giới hay 
thế vận hội, không biết sẽ thực hiện nổi hay không.  

Nhìn chung thì các nước độc tài đều đang bị khốn 
đốn về mặt kinh tế cho nên người ta mừng vì có lẽ 
kỷ nguyên mới của thế kỷ 21 sẽ thấy các chế độ độc 
tài tan rã, khai sinh ra những nền dân chủ thật sự 
để những người có tài, sẽ được người dân ủy nhiệm, 
lèo lái đất nước họ về một tương lai sáng sủa hơn 
thế kỷ 20. Mình bắt đầu hiểu lý do các công ty Hoa 
Kỳ đem tiền về Mỹ thay vì dầu tư ở Trung Quốc 
hay các xứ khác. Một cuộc thay đổi lớn sẽ xẩy ra 
trên thế giới nên hy vọng cho một tương lai của thế 
giới sáng sủa hơn.  
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ĐỊA CẦU TA 
Tố Chất Việt 
Hôm trước đọc báo thấy Hà Nội đang tính tổ chức 
sinh nhật của Hai Bà Trưng nên mình thấy vui vui 
vì không ngờ ngày nay họ biết được đích xác ngày 
sinh tháng đẻ của Hai Bà thay vì làm lễ kỷ niệm như 
từ ngày dành độc lập vào năm 1945. Có người xấu 
miệng, bảo họ tìm cách tổ chức hội hè, kỷ niệm để 
kiếm ăn. Theo tài liệu của Tàu thì ở vùng Động 
Đình Hồ, một địa danh bên tàu, Đông Bắc của tỉnh 
Hồ Nam mà theo truyền thuyết Lĩnh Nam Chích 
Quái, ông ngoại của Sùng Lãm (Lạc Long Quân) 
sống ở dưới đáy hồ này, mà không hiểu sao lại lọt về 
tới Việt Nam, xứ Giao Chỉ độ 1 ngàn km về phía 
nam.  

Hồi nhỏ mình nghe người lớn nói sao thì tin vậy 
nhưng lớn lên thì khám phá ra cái đặc tính của 
người Việt: hay “nổ” bú xua la mua. Đa số là bựa 
chuyện nói cho vui hay để che lấp cái nghèo về văn 
minh, văn hoá của mình. Cứ kêu người Việt là 
thông minh nhưng chả có đóng góp gì cho nhân 
loại, ngày nay còn thua các nước lân cận như 
Kampuchia, Lào. Để biện minh cho vấn đề này thì 
bảo 1 người Việt giỏi hơn thằng Nhật nhưng 3 
thằng mít ngồi lại thì dốt hơn 3 thằng Nhật. Đã nói 
thông minh thì chắc chắn 3 thằng thông minh ngồi 
lại với nhau là phải làm nên chuyện đội đá vá trời.  

Mình hay đặt câu hỏi về lịch sử Việt Nam, rồi tìm 
Tài liệu Tây Tàu Việt để đọc. Điển hình hai bà 
Trưng có thật là giống Việt của người Việt Nam 
ngày nay, hay tổ tiên mình lại mượn của người tàu, 
làm mô hình cho sự vùng dậy chống người Hán. 
Lịch sử Trung Hoa là một chuỗi dài tranh chấp giữa 
các bộ tộc có văn hoá, ngôn ngữ khác nhau, can 
qua triền miên từ mấy ngàn năm qua mà ngày nay 
40% người Hán thống trị các bộ tộc khác Văn hoá, 
tiếng nói,như các chư hầu của Trung Quốc.  

Theo các sử gia thì người Việt không có họ tới thời 
Hai Bà Trưng và Hồng Bàng có thể là sự tưởng 
tượng của thế kỷ15 vì trong cuốn Việt Đại Sử Ký 
(1227) của Lê Văn Hưu, không có nói đến Hồng 
Bàng. Chỉ đến khi Ngô Sĩ Liên (1479) được chỉ thị 
của nhà Lê, viết cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì 
mới nhắc đến truyền thuyết Kinh Dương Vương. 
Ông sử thần này được xem là thọ đến 98 tuổi 
nhưng không ai biết năm sinh và năm mất. Cứ phán 
đại cho vui.  

Ông bác sĩ Trần đại Sỹ, có sang tàu nghiên cứu về 
lịch sử Việt Nam xưa, kể có đến nơi mà Hai Bà nổi 
dậy đánh quân của Tô Định, nhiều nơi còn di tích 
thờ hai bà này cho nên tổ chức sinh nhật của hai bà 
ở một địa dư 1 ngàn cây số phía nam của Động 
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Đình Hồ và chọn nơi hai bà dấy quân làm mình 
thấy là lạ. Ông này kể Trần Thủ Độ lên ngôi, để 
diệt nhà Lý, bắt phải đổi tên qua họ Nguyễn mà 
nghe kể có hoàng tử họ Lý đưa dòng họ thân thích 
nhất lên hai chiếc thuyền, vượt biển có ghé lại Đài 
Loan để tiếp tế lương thực, một chiếc ở lại đảo này 
và một chiếc tiếp tục đi đến Triều Tiên và đã giúp 
vua chúa xứ này gây dựng sự nghiệp mà ngày nay họ 
Lê (Lý) của nước này tự nhận là con cháu của Lý 
Công Uẩn. Sau này khi Nguyễn Hoàng vào nam thì 
họ Nguyễn mới phát triển mạnh nhất là khi Nguyễn 
Ánh lập ra nhà Nguyễn, thống nhất Việt Nam nên 
họ này chiếm trên 40% dân số Việt Nam hiện giờ.  

Ông Trần Đại Sỹ có viết nhiều sách ngay cả tiểu 
thuyết về các anh hùng Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng. 
Mình có mua và đọc cho con trước khi đi ngũ 
nhưng thấy có lẽ ông ta hãnh diện làm người Việt 
nên tạo ra hay nói đúng hơn là đặt định đề dựa vào 
trái tim hơn là dùng đến phương pháp khoa học để 
nghiên cứu về sử của Việt Nam rồi tiểu thuyết hoá 
các nhân vật của Lĩnh Nam khi xưa vì trong sử Tàu 
thì thấy khi Tô Định bị hai bà đánh bỏ chạy thì hai 
năm sau, Mã Viện đem quân sang, đã chém đầu hai 
Bà cho nên xưng tụng các tướng thời ấy hơi quá.  

Trong cuốn Lịch Sử Việt Nam của Hà Nội xuất bản 
thì cho rằng các tên Hùng trong Hùng Vương là tên 
vua của nước Sở,chư hầu của nhà Chu. Các vua 
nước Sở có tên đều mang chữ Hùng như Hùng 
Thông (Sở Vũ Vương), Hùng Vận (Sở Thành 

Vương).. Thêm nữa người Việt tự nhận mình là 
người Kinh xuất phát từ Kinh Châu, dòng sông ở 
nước Sở. Cho nên các vua Hùng và Hồng Bàng có 
thể là tập hợp của những truyền thuyết của người 
Kinh và người Việt lai Hán sau này. Như vậy thì 
dân Giao Chỉ, Cửu Chân,là người thượng, dân tộc 
thiểu số? Hồi nhỏ nghe Tây Thi, gái nước Việt 
khiến mình tưởng con gái Việt Nam đẹp nhất trần 
gian, sau này lớn lên mới hiểu là có nhiều nước 
mang tên Việt, đúng hơn nhiều bộ tộc có tên là Việt 
mà người tàu hay gọi Bách Việt, để chỉ những bộ 
tộc tên Việt mà người Việt mình chơi cái màn vớt 
cả đống, rồi chế ra sự tích bà Âu Cơ sinh ra 100 cái 
trứng. Cũng có thể người Tàu dùng chuyện cổ tích 
này để ràng buộc người An Nam, bảo người ana mít 
thuộc về các bộ tộc của nước họ. Ngày nay, những 
bộ lạc người thiểu số sống rải rác ở các miền núi vẫn 
còn giữ những tố chất Việt của mấy ngàn trước còn 
người Kinh thì đã bị Hán hoá hết? Nhìn bản đồ Tàu 
thì ta thấy những nước trong thời Xuân Thu Chiến 
Quốc đều nằm phía bắc của sông Dương Tử, phía 
nam giòng sông này, người Tàu gọi là vùng Hoa 
Nam hay Giang Nam. Phía Bắc của Dương Tử có 
sông Hoàng (Hoàng Hà) có những nước lớn, văn 
minh hơn phía Nam, luôn luôn tranh chấp nhau 
đến khi Tần Thuỷ Hoàng tiêu diệt 6 nước Tề, 
Nguỵ, Yên, Hàn, Triệu, Sở để thống nhất lập ra nhà 
Tần, sau này Lưu Bang thành lập nhà Hán trị vị 
hơn 400 năm.  
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Nói chung nền văn minh TQ được hình thành phía 
Bắc của Trường Giang (Dương Tử) và lưu vực của 
Hoàng Hà. Các bộ tộc Hán xem các bộ tộc miền 
nam của sông Dương Tử là Nam Man, bọn man rợ 
phía Nam. Dần dần văn hoá của họ đã thu hút ngay 
cả những đoàn quân đã chinh phục đất nước họ 
như người Mông Cổ, Mãn Châu đã bị Hán hoá khi 
sử dụng cách cai trị triều chính. Trung Hoa bị phân 
hoá bởi nhiều ngôn ngữ bộ tộc cho nên mới bị các 
giống dân Mông Cổ, Mãn Châu,đánh chiếm toàn 
nước của họ.  

Các bộ tộc phía nam chỉ chuyên về trồng trọt, 
không có đóng góp gì về văn chương triết học, các 
đạo giáo như Khổng, Lão, Nho. Trong số các bộ tộc 
Việt có nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn, nằm 
gần phía Nam sông Dương Tử, vùng Thượng Hải 
ngày nay. Nước Mân Việt vùng Phúc Kiến, Tây Việt 
ở Quảng Tây và Đông Việt ở Quảng Đông.. Nam 
Việt ở vùng phía Nam, trước khi Triệu Đà đánh 
chiếm Âu Lạc.  

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ( viết vào thế kỷ 
15) và Đại Việt Sử Lược (viết vào thế kỷ 13) thì 
Thục Phán, thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt, đã đánh 
bại vua Hùng của bộ tộc Lạc Việt vào năm 258 
TCN để thành lập nước Âu Lạc, lấy hiệu là An 
Dương Vương. Trong sử Tàu do Tư Mã Thiên viết 
thì nhà Tần sai tướng Đồ Thư đem quân xuống 
miền Nam, chinh phạt các bộ tộc Việt để thống 
nhất sơn hà nhưng bị thất bại sau 10 năm chinh 

chiến. Nếu dựa theo sử viết của Tư Mã Thiên (nhà 
Hán thế kỷ 1 TCN) thì nước Âu Lạc được thành 
lập muộn hơn, khoảng 218 TCN và bị Triệu Đà, 
quan của nhà Tần đánh bại vào năm 180 TCN, sau 
khi thái hậu Lữ Hậu chết.  

Triệu Đà là quan của nhà Tần sai xuống miền nam, 
ông ta kêu Tần Thuỷ Hoàng đưa người vùng Trung 
Nguyên, di cư xuống miền nam để hoà hợp như 
ngày nay dân Hán được đem về các vùng mới được 
xâm chiếm như Tây Tạng, Mông Cổ, trong chương 
trình Hán hoá địa phương, tương tự sau 75, Hà Nội 
đưa người ngoài Bắc vào Nam. Khi nhà Tần sụp đổ 
thì Triệu Đà đem quân đánh chiếm Âu Lạc và xưng 
đế và đóng đô tại Phiên Ngung, quận Nam Hải bên 
Tàu, đặt tên nước là Nam Việt. Ông Triệu Đà đã 
thành công nhờ mua chuộc nhiều bộ tộc trong 
vùng, không cần dùng đến đao binh.  

Cái khó là nếu ta chấp nhận Triệu Đà là vua của bộ 
tộc Giao Chỉ, Cửu Chân thì khó có thể nói người 
Tàu đô hộ người Việt mình gần 10 thế kỷ sau này vì 
Triệu Đà là người của nhà Tần, được phái xuống 
miền Nam để chinh phạt. Khi nhà Tần sụp đổ thì 
Lưu Bang, Hạng Vũ tranh quyền nên ông ta cũng 
xưng hùng xưng bá phía Nam. Ông ta sau này thần 
phục nhà Hán và nói với sứ giả của Hán vương là 
tiếc thay ta không xưng đế ở phía Bắc. Có thể ông 
ta tài giỏi hơn Hạng Vũ hay Lưu Bang vì ông ta 
bình định các châu, quận miền nam bằng ngoại 
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giao, mua chuộc chỉ có An Dương Vương không 
chịu nên bị chết.  

Mình có viếng viện bảo tàng Bắc Kinh để xem cái 
nỏ mà các sử gia Tây phương gọi là một kỳ công của 
thế giới, có thể đó là cái nỏ thần của An Dương 
Vương. Cái nỏ này bắn mấy mũi tên rất nhanh, 
bằng sắt nên có thể phá lủng áo giáp, sát hại binh 
lính của đối phương khá nhiều.  

Nước Việt của Việt Câu Tiễn nổi tiếng về cô gái tên 
Tây Thi, người yêu của Phạm Lãi, quân sư của Việt 
Vương và truyền thuyết về nằm gai nếm mật 10 
năm của ông ta để phục thù, đánh bại Ngô Phù Sai 
nên sau này mới có câu “người quân tử đợi 10 năm 
để trả thù cũng chưa muộn” nhưng sau này khi ông 
ta qua đời thì nước Sở, phía Bắc xuống đánh chiếm 
và sau này thôn tín luôn nước Lỗ của Khổng tử 
luôn. Dân của mấy bộ tộc Việt thấy quân lính nước 
Sở quá tàn bạo nên bỏ chạy xuống phía Nam.  

Khi Lưu Bang lên ngôi thì dần dần bộ tộc Hán 
chiếm đóng hết các bộ tộc Việt ở miền nam Dương 
Tử. Tướng nhà Hán, Lộ Bác Đức đã đánh bại tướng 
Lữ Gia của Nam Việt do Triệu Đà đã sát nhập Âu 
Lạc, hai vùng phía nam của Quảng Tây và Quảng 
Đông ngày nay. Người Quảng Đông nói Việt ngữ 
(Yuế Yu) để chỉ tiếng Quảng Đông, cũng như Việt 
Nam (Yuế Nản) để nói vùng Quảng Đông.  

Theo chữ Nho thì “Việt” trong cụm từ Việt Nam 
nghĩa là “Vượt,” ý nghĩa tượng hình của giống người 

Việt nay, chuyên vượt đồng vượt núi, chuyên về 
canh tác, nghề nông. Trong cuốn “The Birth of 
Vietnam,” ông Keith Taylor cho rằng người Việt 
vùng này, biết làm ruộng, canh tác trước các bộ tộc 
phía Bắc. Có lẽ vì vậy khi nhà Lý sai Lý Thường 
Kiệt đem quân đánh Tống ở cửa ải Côn Lôn, lăm le 
đòi lại hai đất Quảng vì cho rằng nhà Hán đã chôm 
lưỡng Quảng của Việt Nam.  

Mình có đọc tài liệu của Tàu về giai đoạn này. Dạo 
đó Vương An Thạch muốn thay đổi hành pháp, 
dùng Tân Pháp để cải cách chính trị, quân sự nhà 
Tống nên bị đám thủ cựu tìm cách trù dập nên đã 
thông báo cho nhà Lý, để đánh bại quân Tống để có 
cớ để cách chức Vương An Thạch khiến ông này về 
quê, dạy học. Sách tàu kể người cầm quân Việt 
Nam là Lý Thượng Cát, có nghĩa xấu nên có lẽ vì 
vậy người Việt đọc trại là Lý Thường Kiệt.  

Trong cuốn “The Ugly Chinaman,” ông Bá Dương 
có nhắc đến giai đoạn này để nói lên cái tai hại của 
Khổng Giáo, đã không cho cải cách từ nhà Hán đến 
nay. Một xã hội bị dậm chân tại chỗ, hoàng cung bị 
đám quan thái giám kiểm soát.  

Linh mục Lương Kim Định dùng Trống Đồng Ngục 
Lũ để giải thích từ “Việt” là Tiên, tổ chim (tổ tiên), 
thành lập triết lý An Vi với Việt Nho. Nếu tin 18 
ông vua Hùng thì trung bình mỗi ông làm vua được 
127 năm, chắc đã đắc đạo tiên vì vào thời đó con 
người chết trung bình vào lứa tuổi 30, 35. Người 
Việt cứ kêu 4 ngàn năm văn hiến trong khi người 
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tàu, họ kêu có 5 ngàn năm văn hiến. Họ đô hộ tổ 
tiên người Việt gần 1 ngàn năm nên có lẽ các người 
viết sử khi xưa loại bỏ thời gian bị đô hộ, làm nô lệ 
cho tàu nên còn lại 4 ngàn năm văn hiến.  

Ông Bình Nguyên Lộc có nghiên cứu về nguồn gốc 
Mã Lai của người Việt thì mấy sử tích như Sơn 
Tinh Thuỷ Tinh đều có ở các xứ đông nam của Á 
Châu. Ông đưa ra nhiều chi tiết khá hay giúp mình 
phải đặt lại câu hỏi về những trang sử của tổ tiên để 
lại. Không thể tin hoàn toàn khi đọc sách của người 
xưa để lại mà cần kiểm chứng.  

Sách báo cứ nói về đời vua Nghiêu Thuấn là ra 
đường không có trộm cướp, thái bình vv,  mà quên 
đi cái điểm chính là thời đó là thời man khai, dân 
Tàu còn sống trong hang đá nếu đọc thời nhà Chu 
bên Tàu mấy ngàn năm sau là vẫn còn man khai. Ai 
cũng mong trở lại thời man khai của vua Nghiêu? 
Đọc sách về nguồn gốc của Việt Nam thì thấy 
không rõ lắm. Đất nước vì chiến tranh lâu năm nên 
sách vở ít thêm người viết sử, nhiều khi nghiên cứu 
theo quan điểm chính trị của mình hay bị bắt buộc 
phải viết theo chỉ thị nên khó có một sử liệu trung 
thực. Người tàu có Tư Mã Thiên chịu bị thiến để 
được sống mà viết lịch sử trong khi người Việt 
không có ai cả. Ngay ông Trần Trọng Kim, một 
người Bắc Hà cho nên những gì viết về nhà 
Nguyễn, ông ta không viết đúng sự thật, tương tự 
Nguyễn Du làm quan triều đình nhà Nguyễn nhưng 
vẫn ôm ấp bóng hình của vua Lê. Chỉ có mấy cuốn 

sách của người ngoại quốc viết thì có thể tin tưởng 
một chút nhưng lối nghiên cứu sử của họ thêm Việt 
ngữ, chữ Hán của họ chưa chắc rành để hiểu rõ về 
Việt Nam.  

Miền nam sông Dương Tử, có đến cả 100 bộ tộc 
Việt cho nên ông Thi Sách và vợ không biết thuộc 
bộ tộc Việt nào. Theo sử Tàu ông Thi sách là người 
Châu Diên. Người Việt mình có thuộc bộ tộc của 
hai bà họ Trưng hay tổ tiên mình cứ mượn sử liệu 
của thiên hạ rồi xài, nhận là của mình tương tự 
người Hoa viết trong các sử sách của họ; Thành Cát 
Tư Hãn là người Tàu thay vì Mông Cổ. Từ Việt 
(Yuế) mà người Tàu dùng là để nói về Quảng Đông. 
Nếu viếng thăm vùng này hỏi “Yuế tsái” (Việt Thái) 
là đồ ăn Việt, nghĩa là đồ ăn Quảng Đông.  

Trong sử của Tư Mã Thiên có nói đến Trưng Trắc 
và Trưng Nhị làm phản được các Ti Man như Cửu 
Chân, Nhật Nam, Hợp Phố hưởng ứng còn Thi 
Sách là người Châu Diên. Sau này vua nhà Hán cho 
Mã Viện, Phục Ba tướng quân đi đánh và chém hai 
bà, gửi thủ cấp về triều đình cho vua Hán trong khi 
sử Việt viết hai bà nhảy sông tự tử. Sách sử Việt thì 
cho ông Thi Sách là họ Đặng cũng có sách cho ông 
là họ Dương trong khi các sử gia Hà Nội cho rằng 
thời ấy dân Giao Chỉ chưa có họ.  

Theo tài liệu của Tàu thì mình đoán Thi sách và vợ 
cùng vùng lên chống lại sự hà khắc của thái thú Tô 
Định và ông Thi Sách chết trước. Có thể thời đó 
quận Giao Chỉ theo chế độ Mẫu hệ như các bộ lạc 
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người thượng du ngày nay nên hai bà khởi binh thì 
được hưởng ứng khá nhiều trong nước Nam Việt do 
Triệu Đà thu gom lại mà ngày nay bên Tàu còn 
nhiều nơi vẫn thờ bà như ở Hồ Nam. Ngày nay 
người Việt bị Hán hoá nên bỏ phong tục Mẫu hệ 
trong khi các bộ lạc người Thượng vẫn giữ chế độ 
Mẫu hệ. Tương tự nhà Tây Sơn có nhiều nữ tướng 
như Bùi Thị Xuân vv,  nên có người tự hỏi đàng 
trong theo chế độ mẫu hệ.  

Có lẽ vì vậy mà người ta nói đến hai bà xuất quân 
tại Mê Linh, quê của hai Bà thay vì Châu Diên, quê 
của Thi Sách mà sau này các nhà nho bị ảnh hưởng 
của chế độ Phụ Hệ nói trại ra là ông Thi Sách bị Tô 
Định chém đầu rồi hai bà mới khởi nghĩa. Trong 
danh sách các tướng dưới trướng của hai bà thì đa 
số là phụ nữ, nổi tiếng nhất là bà Phật Nguyệt.  

Trong tiến trình dựng nước, chống xâm lăng của 
ngoại bang, các triều đại đã dùng các gương sáng 
của các nước láng giềng hay tự bịa ra để thu phục 
lòng dân. Anh hùng Lê Văn Tám, ngọn đuốc cách 
mạng, tự tẩm xăng rồi chạy vào đồn để thiêu huỷ 
kho xăng của địch là do một đám cán bộ tuyên 
truyền, dựng đứng mà ngay sau chiến tranh, họ viết 
báo, yêu cầu giải ảo hiện tượng này nhưng vẫn có 
đường Lê Văn Tám, trường học mang tên Lê Văn 
Tám mọc lên khắp nước hay 4 cán bộ văn hoá, theo 
chỉ thị họp nhau viết cuốn sách rồi ký tên Trần Dân 
Tiên.  

Việt Nam mình, mượn anh hùng xứ khác khá 
nhiều, Thánh Gióng đánh giặc Ân, giặc Ân ở phía 
Bắc sông Hoàng Hà, cách Việt Nam trên 2 ngàn cây 
số nên khó tin là đám giặc này tràn xuống Việt 
Nam, gần đây họ in sách giáo khoa lớp 5, kể Thánh 
Gióng đánh giặc, bị thương nhảy xuống Hồ Gươm 
tắm rồi mới đi đâu chết. Hồ Hoàn Kiếm có sau này 
khi thủ đô được Lý Công Uẩn dời về Thăng Long 
vào năm 1023 mà Hà Nội làm đình đám kỷ niệm 1 
ngàn năm Thăng Long. Hai chị em họ Trưng thì có 
tài liệu nói ở xứ Quảng Đông có nhiều chỗ còn thờ 
hai bà này. Nhiều khi phải nghiên cứu DNA của 
người mình và người sống xung quanh Động Đình 
Hồ để xem có liên quan với nhau trước khi phong 
họ làm tổ tiên của chúng ta.  

Có nhiều người vẫn tin là bà Triệu Thị Trinh, mà 
người Tàu kêu là Triệu Ẩu, nghĩa là Mụ Triệu, có 
vú dài đến cả thước để làm nhục nhân vật đã dám 
nổi dậy chống họ. Họ bảo bà Triệu lấy Lạc Long 
Quân, sinh ra 100 người con, sau đó 50 con theo mẹ 
xuống miền Nam lập nên nước Nguỵ còn 50 con ở 
lại đất Bắc thành lập VNDCCH. Họ cứ cho giả sử 
lấy chính sử vô tội vạ.  

Ngày nay các sử gia dùng máy móc để chẩn đoán 
các tài liệu, DNA của những bộ xương,để xem xét 
có đúng thời đại. Nếu huỷ bỏ hết các truyền thuyết 
thì còn lại gì? Hoa Kỳ chỉ mới thành lập có 239 năm 
mà họ tiến xa trong khi mình cứ vỗ ngực, tự cho 4 
ngàn năm văn hiến mà không đóng góp gì cho nhân 
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loại. Theo mình thà không có gì rồi những thế hệ 
sau tự dựng lịch sử cho nghiêm túc còn hơn là vớ 
viếu vào những cái không đúng, biến cái sai thành 
đúng thì chúng ta sẽ không bao giờ sống thật.  

Tương tự câu chuyện Cinderella, người mình cóp 
nhặt của tây phương rồi chế ra chuyện Tấm Cám 

nhưng lại diễn dịch sai cái ý ngụ ngôn của câu 
chuyện thần tiên này. Chúng ta thêm vào, Tấm dụ 
em leo cây cau rồi rung cho té chết, đem vào làm 
mắm, gửi cho kế mẫu ăn vô hình trung dạy con nít 
phải căm thù, phải gian ác, trả thù khi có quyền 
chức.  
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ĐỊA CẦU TA 
Một Sự Kiện Hai Lối Nhìn 
Về Việt Nam, đọc báo thấy một anh tài xế chở 
hành khách trên Đèo Chuối gần Bảo Lộc, xe đứt 
thắng nên đã để xe lao vào vách núi để tránh cho 
lọt xuống hố. Nghe nói có vài người bị thương nếu 
lao xuống hố thì chắc chết hết. Báo chí khen anh 
tài xế là anh hùng và đề nghị chính quyền tặng 
thưởng anh ta chức vị tài xế Nhân Dân Anh Hùng 
chi đó. Xứ mình hình như thích đặt tên anh hùng, 
người mẹ anh hùng, người nông dân anh hùng, đại 
loại các gì cũng ghép anh hùng.  

Ngược lại ở Mỹ, có một ông tài xế kinh nghiệm lâu 
năm, lái xe bị hư sao khiến xe đâm vào núi gây tai 
nạn, sau khi điều tra thì người ta biết thắng xe 
không được bảo trì theo thời hạn nên gây ra tai nạn. 
Thay vì khen thưởng người tài xế anh hùng như ở 
Việt Nam, người ta truy tố ông tài xế ra toà về tội 
bất cẩn, vô trách nhiệm, biết thắng mòn nhưng vẫn 
tiếp tục chạy.  

Có một ông bố, đang kiếm việc nên tìm cách tiếp 
thị, viết tấm giấy, nói cần việc làm để mua sữa cho 
con thì bị chỉ trích làm mất sĩ diện, trường đại học, 
khiến anh ta về quê để trốn tai tiếng. Có lẽ vì vậy 
cặp đôi trẻ mà mình gặp ở Đà Lạt, chưa muốn cưới 
nhau trong khi giúp nhau bán mì quảng và bún cá vì 
không tìm được việc với hai cái bằng cử nhân.  

Bên mỹ thì có một cô 28 tuổi, tên Carrie Kemeling, 
đứng ở góc đường ở thành phố Buffalo, tiểu bang 
New York, đưa cao tấm bảng: “Not Homeless but 
Hungry for Success!! Take a resume.” Cô ta phát 
resume của mình để xin việc, không muốn ăn lương 
thất nghiệp. Không biết đến nay, có kiếm được việc 
chưa nhưng dư luận thì khen, có người cho tiền 
nhưng cô không nhận, chỉ muốn có công ăn việc 
làm.  

Nhớ cô bé Malala, người Pakistan, kêu gọi cho phụ 
nữ được quyền đi học nên bị nhóm quá khích Hồi 
Giáo bắn trọng thương sau phải đưa sang Anh quốc 
chữa trị và tiếp tục học, sau đó đoạt giải Nobel Hoà 
Bình. Ai nấy đều vỗ tay, ca ngợi, gọi là thần đồng, 
tuổi trẻ tài cao.  

Tuần trước, trong một buổi ra mắt sách, hội thảo 
của nhóm Cánh Buồm ở Hà Nội thì có một em bé 
14 tuổi, phát biểu: “… Con không có tính từ nào 
khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục 
Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà 
suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải 
lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả…. 
Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo 
dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều 
các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ 
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các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm...”  Thấy dân cư 
mạng ở Việt Nam, nói là chắc người lớn mớm cho 
em bé nói. Người ta không tin một em bé 14 tuổi ở 
Việt Nam có thể suy nghĩ được như vậy nên mình 
cảm thấy buồn là người ta mất tin tưởng ở thế hệ 
mai sau. Một xã hội bị tinh thần Khổng giáo mà 
ngày nay cả thế giới chả ai thèm chú ý, Trung Hoa 
cho xây dựng bao nhiêu viện Khổng Tử trên thế 
giới nay phải đóng cửa, ngoại trừ VN thì hồ hỡi bắt 
dân nộp thuế để xây Văn Miếu. Đầu óc nô lệ vẫn 
còn dù đất nước đã độc lập từ 1945 đến nay.  

Nước Triều Tiên ký hiệp định ngưng bắn năm 1953 
còn Việt Nam ký Hiệp định Geneva năm 1954. Cả 
hai nước đều bị chia đôi, phía Bắc theo chủ thuyết 
Cộng Sản còn phía Nam theo thể chế Tự Do. Cái 
may của Triều Tiên là miền nam là bán đảo, chỉ có 
biển hai bên nên quân đội Bắc Triều Tiên khó xâm 
nhập ngoại trừ phải tràn qua bãi mìn ở biên giới và 
có 28 ngàn binh lính Mỹ đóng quân. Trong khi Việt 
Nam thì quân đội Cộng sản theo đường mòn HCM 
qua Lào và Kampuchia để đánh phá miền Nam sau 
Hiệp định Geneva mà bom thả không ngăn trở 
được.  

10 năm sau có 90 ngàn người Nam Hàn sinh sống 
tại Việt Nam và cũng độ 10 ngàn người Việt sống ở 
Nam Hàn. Sự khác biệt là người Nam Hàn làm chủ 
ở Việt Nam trong khi người Việt làm công nhân, ô 
sin ở Nam Hàn.  

Lợi tức quân bình hàng năm của người Việt là độ $1 
ngàn mỗi người trong khi người Nam Hàn làm 
trung bình gấp 25 lần người Việt.  

Về Việt Nam thì nghe bạn bè hay người quen nói về 
hưu, muốn qua Mỹ sống cảnh già trong khi việt kiều 
ở hải ngoại lại mon men đòi về hưu ở Việt Nam. 
Người ở Việt Nam cho con đi du học rồi trả tiền 
cưới vợ lấy chồng giả để được ở lại, để khi có giấy tờ 
thì làm giấy bảo lãnh cho cha mẹ sang hưởng già 
còn dân bên này thì mon men tính về VN, vì quê 
hương là chùm khế ngọt.  

Hôm qua, mụ vợ bắt mình nghỉ tập võ vì có mời 
mấy người bạn đến ăn cơm nhân tiện có cô bạn cũ 
từ Houston sang chơi. Ngồi nói chuyện với cặp vợ 
chồng khiỉ quen từ hướng đạo. Hai vợ chồng này 
đồng tuổi khỉ nên nằm duỗi mà ăn. Hai vợ chồng có 
làm ăn ở VN qua trung gian em út. Họ gửi thuốc tây 
về cho cô em bác sĩ bán rồi mua đất đai, làm ăn tính 
sau này về VN dưỡng già. Họ mất mấy năm để xây 
dựng cái trạm xăng, nghe nói nội tiền bôi trơn 
không cũng lên đến $400 ngàn. Cây xăng phát 
triển, lợi nhuận từ một năm nay là gần $100 ngàn. 
Tháng tới họ về để bán cây xăng, đem tiền về Mỹ. 
Hỏi lý do, họ nói không đâu sống sướng như Cali.  

Con cháu họ sẽ không về VN. Em của họ làm ăn 
giàu có, lợi tức hàng ngày trên $1 ngàn nhưng thấy 
họ cứ làm việc thấy cực quá. Vác tiền về Cali, mua 
vài căn nhà cho thuê, thoải mái cuộc đời.  
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Ở Cali, nhà mình mua gạo của Thái Lan hay Mỹ ăn 
thay vì gạo Việt Nam mặc dù VN là nước đứng thứ 
nhì trên thế giới về xuất cảng gạo. Không hiểu tại 
sao mà gạo Việt Nam không ngon. Về Việt Nam, ăn 
gạo tại Việt Nam cũng rất dở nên tò mò kiếm tài 
liệu đọc.  

Được biết hàng năm Thái Lan đứng đầu thế giới về 
sản xuất gạo với 8.5 triệu tấn, Việt Nam có 6.5 triệu 
tấn mà Thái Lan xuất cảng gạo thu được $4.42 tỷ so 
với Việt Nam $1.5 tỷ, coi như 1/3 của Thái Lan. Lý 
do là gạo của Thái Lan ngon còn gạo Việt Nam bán 
được vì rẻ. Từ khi đổi mới, khuyến nông, đưa vụ ba 
vào trồng, ngắn ngày nhưng năng suất cao, chất 
lượng của gạo không tốt. Không tận dụng sử dụng 

phù sa, đất đai không được nghỉ ngơi nên lúa không 
khá, lại phải xịt thuốc sâu, phân bón.  

Người Việt chưa có chiến lược toàn cầu, đầu óc chỉ 
tư duy kiểu mì ăn liền.  

Kampuchia và Miến Điện sẽ bỏ rơi chúng ta trong 
tương lai gần đây hay Ấn Độ, Pakistan. Thêm cái 
TPP sắp đến thì Việt Nam chỉ có đi ăn mày thế giới. 
Chỉ mới đứng thứ hai về bán gạo cho thế giới lại 
bán rẻ với giá 1/3 so với gạo Thái Lan. Vào Costco, 
không thấy bán gạo Việt Nam, chỉ có gạo Thái Lan, 
Ấn Độ, Nhật. Có một cán bộ cao cấp tuyên bố Việt 
Nam sẽ là Nhật hay Nam Hàn trong tương lai 
nhưng với tư duy mì ăn liền thì câu trả lời sẽ sinh ra 
toàn mì gói hay phở gói cộng bột ngọt. 



379 

 

ĐỊA CẦU TA 
Cinco de Mayo 
Dạo mới sang Mỹ, mình rất ngạc nhiên, nhất là ở 
Cali, hàng năm dân gốc Mễ chiếm trên 50% dân số, 
tổ chức ngày 5 tháng 5 (cinco de mayo) rầm rộ mà 
dân Mỹ cũng hồ hỡi ăn mừng ngày này. Ngày này 
được xem là ngày dân Mễ tiêu thụ trái bơ nhiều 
nhất trong năm. Viva Guacamole! Sau này đọc lịch 
sử của Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ vào giai đoạn này thì 
mới hiểu nguồn gốc, lý do dân Mỹ ăn mừng kỷ niệm 
cuộc chiến thắng của quân đội Mễ tại Puebla, 
thường được gọi là trận chiến Puebla (la battaglia de 
Puebla).  

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Mễ tây Cơ sau khi Hoa 
Kỳ sát nhập tiểu bang Texas khi dân chúng vùng 
này đòi tự trị (1835-1836), tách ra khỏi Mễ Tây Cơ, 
thêm cuộc nội chiến giữa phe Cấp tiến và Bảo thủ 
của Mễ Tây cơ (Guerra de reforma), khiến quốc gia 
này bị kiệt quệ về tài chánh nên chính phủ Mễ Tây 
Cơ đã ra lệnh ngưng trả tiền nợ cho các ngoại bang 
trong vòng hai năm để củng cố tình hình kinh tế và 
tài chánh của đất nước.  

Các chủ nợ Âu châu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha 
đem chiến thuyền đến hải cảng Veracruz để uy hiếp. 
Sau các cuộc thương lượng thì các tàu chiến Tây 
Ban Nha và Anh Quốc rời bỏ Mễ Tây Cơ duy chỉ 
có hải quân của Pháp được lệnh của hoàng đế 

Napoleon đệ tam, đem theo đám tàn quân của 
nhóm Bảo thủ, đổ bộ xâm chiếm Mễ Tây Cơ nhằm 
xây dựng một thuộc địa ở miền nam Châu Mỹ, như 
các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Anh Quốc, 
với ý định trong tương lai sẽ đánh chiếm Hoa Kỳ, 
lúc ấy đang có nội chiến và phe miền nam đang 
thắng thế dưới sự chỉ huy của tướng Robert Lee. 
Nên nhớ dạo ấy Louisiana territory trải dài từ vịnh 
Houston lên đến Gia Nã Đại.  

Cuộc nội chiến Mễ Tây Cơ do sự xung đột về vấn 
đề Thiên Chúa Giáo.  

Nhóm Cấp Tiến thì muốn loại bỏ tôn giáo ra khỏi 
chính trị nhưng phe bảo thủ thì muốn Thiên Chúa 
Giáo đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị 
của Mễ Tây Cơ. Hoàng hậu Eugenie, vợ của hoàng 
đế Napoleon III, xem mình là tiền vệ của nhà thờ, 
khuyến khích Napoleon III, đem quân đi chinh 
phạt, thật ra có đám tàn quân bảo thủ của Mễ Tây 
Cơ, chạy sang Pháp, đi cửa sau để xin xỏ hoàng hậu.  

Ngày 5 tháng 5 năm 1862, một đội quân yếu kém 
Mễ, gồm lính và nông dân dưới sự chỉ huy của 
tướng Ignacio Zaragoza đánh bại đội quân bách 
chiến bách thắng của Pháp (5 ngàn), có trên 1 ngàn 
lính pháp tử trận nhưng phải đợi thêm 5 năm thì 
quân đội Mễ, với sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ, 
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sau khi chấm dứt cuộc nội chiến, mới đánh bật 
quân viễn chinh của đế quốc Pháp ra khỏi nước của 
họ, chém đầu hoàng đế Maximillian I, do các địa 
chủ và Pháp đưa lên.  

Hàng năm dân gốc Mễ ăn mừng ngày mồng 5 tháng 
5 của họ nhưng dân Mỹ cũng dựa hơi theo. Đa số 
không biết cái ngày lịch sử này rất quan trọng cho 
xứ Mỹ. Nếu ngày đó, quân đội viễn chinh của Pháp 
(5 ngàn) đánh bại 2 ngàn dân quân của Mễ thì ngày 
nay Hoa Kỳ có thể là một quốc gia khác. Pháp sẽ 
giúp quân đội của Tướng Robert Lee đánh quân đội 
của tổng thống Lincoln, đang thất thế thì chắc phe 
miền nam sẽ thắng thì Hoa Kỳ chắc sẽ là một chư 
hầu của đế quốc Pháp. Ngày nay dân Mỹ thay vì nói 
tiếng Anh, có thể nói tiếng Pháp mà ngày nay dân 

vùng Louisiana còn một số ít nói tiếng patois của 
Pháp.  

Trong cuốn “How to win friends and influence 
people” có đăng những bức thư của tổng thống 
Lincoln viết cho các tướng dưới quyền của ông, 
nhưng không gửi sau khi bại trận dưới tay tướng 
Lee. Sau này chả ai dám đánh nên ông Lincoln bổ 
nhiệm tướng Ulysses Grant, một tay nghiện rượu 
nên chả sợ, đánh rất hăng khi uống rượu, mới đánh 
bại tướng Lee. Không ngờ ông tướng nghiện rượu 
này sau nay đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.  

Năm nay mình đoán là lễ Cinco de Mayo thì giá bơ 
lên cao nên đợi nhưng đám mua sĩ vẫn dìm giá nên 
năm sau, sẽ bán sớm vào dịp superbowl cho khoẻ. 
Lấy tiền sớm lại tránh bị ăn cắp 
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ĐỊA CẦU TA 
Lũy Thầy 
Dạo tiểu học, mình học giờ Việt Văn nghe nói đến 
Luỹ Thầy, cuối tuần đi vào vườn trong Suối Tía qua 
ngõ dốc Nhà Bò ở đường Đào Duy Từ nên hay thắc 
mắc về ông tể tướng của Chúa Nguyễn.  

Theo mình hiểu ông Đào Duy Từ rất giỏi nhưng 
chế độ Chúa Trịnh không cho đi thi tương tự sau 
75, con cháu nguỵ quân, nguỵ quyền không được 
học đại học. Bố mẹ ông ta là nghệ sĩ, thời đó họ gọi 
xướng ca vô loại chớ không như ngày nay là Siêu 
Sao. Đi thi thì phải được làng xã chứng nhận hộ 
khẩu, l ý lịch nên mẹ ông ta, giá chồng nhờ một xã 
trưởng đổi tên cho ông là Vũ Duy Từ để đi thi và đỗ 
xong thì tên xã trưởng nổi hứng bắt bà mẹ lấy hắn 
nhưng không được nên đi tố giác nên ông bị lột áo 
quan, đuổi về chăn trâu.  

Sau đó ông ta trốn vào nam, đi chăn trâu, được chủ 
phát giác là có học và có tài nên gã con gái cho rồi 
tiến cử với chúa Nguyễn sau làm đến tể tướng. Để 
tránh sự xâm chiến, đánh phá của chúa Trịnh, ông 
ta đề nghị chúa Nguyễn xây hai cái luỹ để ngăn 
chận sau được gọi là Luỹ Thầy.  

Ông còn được gọi là ông tổ của Hát Bộ Việt Nam 
với tuồng Sơn Hậu và nhạc cung đình của triều 
đình Huế. Ngoài ra ông ta còn viết cuốn sách về 
quân sự “Hổ Trướng khu cơ” để huấn luyện binh sĩ.  

Ông làm quan được 8 năm nhưng đã giúp Chúa 
Nguyễn gầy dựng nền móng cho nhà Nguyễn kéo 
dài 9 đời Chúa (131 năm) và 13 đời vua nhà 
Nguyễn (143 năm) mà dân gian hay gọi “9 chúa 13 
vua). Đàng Trong, mở các hải cảng buôn bán với 
thế giới bên ngoài nên khá phồn thịnh thêm có 
chương trình Nam Tiến.  

Bên Tàu, thời Tam quốc nghe nói có ông Khổng 
Minh, Gia Cát Lượng theo phò Lưu Bị trên 30 năm, 
làm đến tể tướng nhưng nhà Thục chỉ nắm giữ được 
27 năm sau khi Lưu Bị qua đời thì mất nước. Thử 
hỏi nếu ông Đào Duy Từ được làm quan từ thời mới 
đậu Á Nguyên của Nhà Lê mà được Chúa Trịnh 
trọng dụng thì chắc chúa Trịnh đã thống nhất Sơn 
hà từ lâu và chúa Nguyễn đã không có cơ hội nghe 
ông trạng nguyên Nguyễn Vĩnh Khiêm vào nam để 
sống sót và gầy dựng cơ nghiệp nhà Nguyễn sau này.  

Nghe kể khi Mạc Đăng Dung chịu trói trước sứ tàu 
để tránh chiến tranh, làm dân tình khổ sở thì Chúa 
Trịnh vớ đại một người thuộc con cháu nhà Lê, ngu 
ngu một tí rồi phong làm vua bù nhìn kiểu Đổng 
Trác hay Tào Tháo thời Tam Quốc, phò vua nhà 
Hán 10 tuổi, coi như mình là vua trên thực tế.  

Mình cũng thắc mắc l ý do ông vua Trần Nhân 
Tông, sau khi đánh đuổi quân Nguyên, lại bỏ đi tu. 
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Có lần mình kể cho một ông thầy Pháp về người 
Việt Nam đã đánh đuổi ba lần quân Nguyên khiến 
ông ta ngạc nhiên vì quân đội của Thành Cát Tư 
Hãn được xem là đoàn quân bách chiến bách thắng, 
đã gầy dựng lãnh thổ của đế quốc này lớn nhất thế 
giới trong lịch sử.  

Có thể trong chiến tranh, ông vua này giết người 
nhiều quá nên về già, lo sợ nên đi tu. Con cháu sau 
này lên ngôi như An Tông và Dụ Tông được xem là 
những tên chơi bời, không bao giờ chú tâm đến việc 
nước.  

Nhiều lần ông về cung thì thấy con cháu ăn chơi 
quá độ.  

Có điểm lạ là sau khi gian khổ đánh đuổi được quân 
Nguyên, thay vì lo chỉnh đốn lại đất nước vì có nạn 
đói, không có người làm ruộng trong thời gian chiến 
tranh. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên, vua nhà 
Trần lại bắt dân chúng làm hộ khẩu lại để kiểm tra 
dân số để đánh thuế, để vua chúa có tiền để xây 
dựng tượng đài hay cung cấm để sống vương giả 
như câu tục ngữ “được làm vua thua làm giặc.” Khi 
vét hết của dân thì vua nhà Trần lại đem quân đi 
đánh mấy xứ nhỏ như Lào và Chiêm Thành cho 
nên có nhiều sử gia cho rằng Việt Nam dạo đó 
không phải là một quốc gia, chỉ là một đạo quân, đi 
đánh các xứ khác, cướp bóc tương tự thời Thập Nhị 
Sứ Quân, mấy bộ tộc Việt choảng nhau vì lười làm 
ruộng, cứ đi đánh cướp bóc các bộ lạc khác đến khi 
Đinh Bộ Lĩnh, giết trâu để đãi đám chăn trâu, bỏ 

trốn vì sợ bị bắt, sau đó thành lập sao huyệt, cướp 
bóc rồi từ từ diệt hết những bộ tộc khác, xưng đế 
lập ra nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt nhưng 
làm vua được 12 nam thì chết rồi con cháu chém 
giết nhau rồi ngôi báu cũng mất luôn lọt vào tay nhà 
Lê.  

Ở Âu Châu, nước Phổ thường được xem là một 
quốc gia chuyên đánh trận, sau này một phần đất 
đai là nước Đức ngày nay. Ở Hy Lạp, có dân vùng 
Sparta, chuyên huấn luyện lính thiện chiến từ bé, 
để đánh thuê hay cướp bóc hay người Anh hay thuê 
các người Gurkha (lính gốc Nepal) vì họ rất trung 
thành và gan dạ.  

Ông Winston Churchill là một người lãnh đạo giỏi 
trong thời chiến nhưng thời bình thì ông ta đã thất 
bại trong việc tái kiến thiết đất nước.  

Đọc lịch sử Việt Nam thì mình cảm thấy là dân 
mình đánh giặc thì hay nhưng khi nói đến việc kiến 
thiết đất nước thì không khá, ngoại trừ nhà Nguyễn 
sau này được kéo dài gần 300 năm.  

Có thể khi Chúa Nguyễn xin vua Lê đem gia đình 
họ hàng xuống miền nam lập nghiệp để tránh bị 
Chúa Trịnh giết hại, vì ở xa vua nên ông ta cởi mở, 
cho dân chúng buôn bán với các tàu buôn của các 
nước vì các vùng Hà Tỉnh, Phú Xuân đất đai nghèo 
khó trồng trọt mà người ta kể ăn cơm với cá gỗ. 
Chúa Nguyễn cầu hiền, cần có người giúp đỡ nên 
khi bận đồ thường để đón ông Đào Duy Từ, thì ông 
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này không chịu nói chuyện nên phải vào cung thay 
áo quần ra gặp Đào Duy Từ.  

Người Việt mình từ nhỏ đã bị nhồi sọ, yêu thích các 
nhân vật trong lịch sử, thích đánh giặc, ưa chuộng 
bạo lực như tôn thờ anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Nhạc vv,  của nhà Tây Sơn là anh hùng dân tộc 
nhưng đọc lịch sử thì thấy mấy anh em nhà Tây Sơn 
là đám cướp biển, chuyên đánh cướp các tàu buôn 
ghé Việt Nam rồi trong lúc triều đình bị Trương 
Phúc Loan lộng hành, dùng các tướng lười biếng 
nên giặc nổi khắp nơi nên anh em nhà Tây Sơn, gốc 
Tàu, họ Hồ, chạy vào nam khi Hồ Quý Ly bị đánh 
bại, nổi lên chiếm đóng nhiều nơi rồi xưng đế.  

Qua tài liệu của ngoại quốc thì đám cướp này giết 
người man rợ, đốt phá hải cảng Hội An, tàn sát dân 
chúng, đốt tàu buôn đến nổi chính phủ Nhật 
khuyến cáo các tàu buôn không nên ghé lại Việt 
Nam. Hồi nhỏ mình được dạy tôn sùng anh em nhà 
Tây Sơn. L ý do đó mà khi Nguyễn Ánh trốn sang 
Chiêm rồi sang Pháp xin cứu viện thì dân chúng 
che chở, cho ẩn nấu dù biết nếu bị lộ thì lính Tây 
Sơn sẽ giết cả nhà. Tương truyền ở miền nam, đàn 
bà con gái vùng gần Bạc Liêu rất đẹp vì khi Nguyễn 

Ánh chạy trốn lính Tây Sơn thì cung nữ theo hầu ở 
lại vùng này nên có một thiểu số đàn bà con gái 
ngày nay rất đẹp.  

Đọc tài liệu về ông Đào Duy Từ, không biết bà 
ngoại mình có dính dáng gì với dòng họ của ông này 
vì mệ ngoại mình họ Đào nên mình thắc mắc đi tìm, 
sau này có dịp mình sẽ kiếm tài liệu ở quê ngoại. 
Mình chỉ biết ông ngoại là thuộc dòng của Mạc 
Đăng Dung, Mạc Đĩnh Chi, sau ông tổ đổi họ lấy 
chữ lót Đăng để con cháu ghi nhớ cội nguồn.  

Nói chung nhìn lịch sử Việt Nam thì chỉ thấy đánh 
nhau, các triều đình được lập lên rồi bị các nhà 
khác đánh xụp nên mình xem như là các đảng cướp 
hay bộ tộc không có truyền thống canh tân xứ sở, 
chỉ lo cướp đất dành dân để đóng thuế. Các vua 
xem người dân như nô lệ, bắt phải đóng thuế như 
xã hội đen bảo kê, bắt phải đóng thuế cho các vua 
quan có tiền xây cung điện. Chỉ có ông Đào Duy 
Từ, không được trọng dụng vì lý lịch của gia đình, 
vượt biên trốn xuống miền nam, cởi mở hơn nên 
được thu nạp nên có cơ hội, giúp Chúa Nguyễn 
trong 8 năm, thành lập căn bản cơ sở để con cháu 
sau này trị vị đến gần 3 thế kỷ. 
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ĐỊA CẦU TA 
Made in USA 
Trong lịch sử loài người, người ta nhận thấy nền 
văn minh tây phương xuất phát chung quanh Địa 
Trung Hải. Ngày nay những di tích lịch sử của nền 
văn minh La Hy, Etruscan, Phoenician, Á Rập. vẫn 
còn tồn tại, ở Bắc Phi như Carthage “thành phố 
mới” ở xứ Tunisie. Hannibal đã đem quân từ Phi 
Châu xuyên qua Tây Ban Nha, Pháp, vượt qua dãy 
Alps để chiếm đóng đế quốc La Mã trên 15 năm. 
Địa Trung Hải thường được gọi là cái nôi của nền 
văn minh tây phương mà hai đế quốc Hy Lạp sau đó 
La Mã đã có ảnh hưởng về mặt chính trị và nghệ 
thuật, đặt nền móng cho nền văn minh Tây Phương 
hiện đại.  

Khi người tây phương đi theo con đường tơ lụa trải 
dài từ Âu châu xuyên qua Ấn Độ để tìm đến TQ. 
Đi đường bộ quá lâu, nạn cướp giữa đường, nhiều 
tốn kém lại không chuyên chở được nhiều hàng hoá 
vì lẽ đó Kha Luân Bố, bị nợ nần chồng chất nên 
muốn tìm con đường đến Ấn Độ qua đường biển, 
hy vọng cuộc phiêu lưu này sẽ đem lại kết quả tốt 
đẹp để trả nợ. Không ngờ ông ta đến Mỹ Châu với 
những tài nguyên như vàng, quan trọng nhất là 
giống ngô và khoai tây đã được đem về và giúp giảm 
đói ở Âu châu trong những thế kỷ sau đó.  

Các nước giàu dạo đó cho tàu và lính hộ tống các 
thương thuyền đi các nước ở Phi Châu, Á Châu vv,  
để buôn bán và thành lập các thuộc địa tại địa 
phương. Họ dùng các người cố đạo, rao giảng Thiên 
Chúa Giáo để tạo dựng một nền móng tinh thần, 
tâm linh cho người dân địa phương để buôn bán và 
biến thế giới đại đồng theo tinh thần mọi người 
bình đẳng, đều là con của Chúa.  

Nhờ dùng thuyền buồm đi lại, buôn bán thêm súng 
ống tối tân, một nước nhỏ bé như Hoà Lan đã trở 
thành một cường quốc và đã thoát khỏi sự kiểm 
soát của vương triều Tây Ban Nha và đã thành lập 
các thuộc địa của mình tại Á châu và Trung Mỹ. 
Một nước Anh nhỏ bé đã chiếm đóng nước TQ hay 
Ấn Độ to lớn đông dân, cũng như Pháp quốc đã 
chiếm trọn bán đảo Đông Dương, Bắc Phi và Tây 
Phi.  

Trong khi đó hai cường quốc của thế kỷ 18, Tây 
Ban Nha và Bồ Đào Nha bị kiệt quệ vì trông nhờ 
vào sự đóng thuế của các nước dưới quyền kiểm 
soát của mình ở Âu châu mặc dầu đã chinh phạt 
được Nam Mỹ.  

Pháp quốc bị hậu quả chiến tranh suốt 25 năm sau 
cuộc cách mạng 1789, kinh tế kiệt quệ, dân số bị 
thu nhỏ lại vì đàn ông bị tuyển mộ đi lính theo Nã 
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Phá Luân đi chinh phạt Bắc Phi vv,  và La Grande 
Armée đã bại trận tại Nga Sô, mất đi tiềm năng, 
kinh tế và quân sự nhờ đó Anh quốc đã bành 
trướng khắp thế giới và thường tự đắc, kêu mặt trời 
không bao giờ lặn ở vương quốc Anh. Khi quân đội 
của vương quốc Anh chiếm đóng Bắc Mỹ, dùng 
binh lính gốc Đức, Phổ để bảo vệ an ninh lãnh thổ 
vì không đủ quân và người.  

Lúc đó sự đi lại và trao đổi thương mại giữa các mẫu 
quốc và các thuộc địa của họ ở Mỹ châu đã đưa Bắc 
Đại Tây Dương lên hàng trọng yếu nên thế kỷ 20 
được gọi là thế kỷ của Đại Tây Dương, biến đại 
dương này thành cái nôi chính trị và kinh tế của tây 
phương. Các hải cảng quan trọng đều nằm dọc hai 
bên bờ Đại Tây Dương của nền văn minh tây 
phương, các thành phố lớn hay phi trường Hoa Kỳ 
đều nằm dọc bờ Đại Tây Dương. Nhưng dần dần 
cuối thế kỷ 20, các thành phố lớn về kỹ nghệ của 
Hoa Kỳ được thành lập dọc bờ Thái Bình Dương 
như Cali có Los Angeles, San Francisco, vùng 
Silicon Valley vv,  tiểu bang Washington có Seattle 
hay Vancouver, Alberta..của Gia Nã Đại. Các nước 
Nam Mỹ cũng nhờ đó mà khá lên nhưng vẫn bị lệ 
thuộc chính trị của Tây phương.  

Bên bờ Thái Bình Dương thì ta thấy TQ, Nhật Bản, 
Nam Hàn, Nga với hải cảng Vladivostok, Úc Đại 
Lợi, Nam Dương thêm Ấn Độ cũng thuộc về Á 
Châu. Ngày nay Trung Quốc đã xâm chiếm các đảo 

tranh chấp và xây những hòn đảo để dùng làm bàn 
đạp về quân sự và chính trị.  

Những thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, các 
công ty Hoa Kỳ, đưa ngành sản xuất của họ sang 
các nước nghèo như TQ, Việt Nam, Kampuchia, 
Nam Dương, Thái Lan, để sản xuất, đồng thời làm 
địa bàn cho địa chính trị của họ. Khi xưa Ki Tô giáo 
đưa sang các nước nhược tiểu các đoàn giáo sĩ, thừa 
sai để giáo hoá dân địa phương về mặt tâm linh thì 
ngày nay họ đầu tư hầu giúp đỡ dân sở tại có công 
ăn việc làm, phát triển đất nước nhưng thật ra là 
một hình thức nô lệ hoá người địa phương trên mặt 
trận kinh tế và chính trị. Các công ty này như CoCa 
Cola, làm công cụ để áp đặt nền kinh tế Hoa Kỳ tại 
địa phương. Họ không cần phải đem lính sang 
chiếm đóng như các đoàn quân viễn chinh khi xưa 
vì rất tốn kém như ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 vì 
phải dẹp các cuộc nổi dậy chống đối của nhân dân 
sở tại và sau cuộc thế chiến thứ 2, họ đã trao trả 
độc lập lại cho thổ dân nhưng vẫn gây ảnh hưởng 
qua kinh tế và hợp tác. Các công ty của mẫu quốc 
vẫn làm ra tiền như Michelin, BGI vv,  ở Việt Nam.  

Họ sử dụng, giựt dây các nội các chính phủ nghe lời 
họ, nếu chống đối sẽ bị tiêu diệt như trường hợp 
tổng thống Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán, 
quốc hữu hoá đất đai từ công ty Hoa Kỳ UFCO của 
gia đình Bush để cho nông dân sở hữu, bị CIA lật 
đổ, thế vào một đại tá vâng lời. Cuba có Fidel 
Castro lật đổ chính phủ Batista, thân Hoa Kỳ và bị 
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bao vây kinh tế trên 5 thập niên qua và ngày nay 
chính quyền Obama và Raul Castro đã bắt tay vì mõ 
dầu hoả lớn nhất vừa tìm được ở vịnh Con Heo.  

Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ và các nước trên thế 
giới đồng thành lập IMF và Ngân Hàng Thế Giới để 
giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Ta nhận thấy TQ có 
nền kinh tế thứ 1 của thế giới nhưng chỉ có 3.81% tỉ 
lệ quyền biểu quyết, phê chuẩn các dự án, thua 
Nhật Bản và Hoa Kỳ có đến 17.6% quyền biểu 
quyết. Vì lẽ đó mà TQ đang mời các nước tham gia 
tổ chức Asian Infrastructure Investment Bank thì 
ngay Anh quốc, đồng minh thân nhất của Hoa Kỳ 
cũng ghi danh, xin tham dự làm hội viên. TQ đang 
nối chặt kinh tế với Ấn Độ, Nga Sô và Ba Tây 
(BRIC) và gần đây hợp tác kinh tế với Pakistan, để 
nới lỏng sự kềm chặt về mặt kinh tế của Hoa Kỳ.  

Nên nhắc thêm là các chương trình phát triển ở các 
nước được Hoa Kỳ biểu quyết đều phải sử dụng các 
công ty Hoa Kỳ mặc dù nhân công của nước sở tại 
rẻ hơn cho nên các nước này mượn tiền của IMF 
hay ngân hàng thế giới, chẳng đem lại lợi tức cho 
nhân dân của họ ngoài vài tên chủ vì tiền bạc 
không được sang tay. Đại loại những chuyên gia 
kinh tế Hoa Kỳ, thường được gọi “sát thủ kinh tế,” 
sẽ đi nghiên cứu những chương trình như xây dựng 
nhà máy, xa lộ, đường xe lửa...., rồi kêu chính phủ 
sở tại làm đơn xin mượn tiền của ngân hàng thế giới 
hay IMF và được Hoa Kỳ biểu quyết là được mượn 
tiền.  

Số tiền này sẽ được dùng để trả cho các công ty 
thầu của mỹ tương tự khi xưa các công trình ở miền 
nam do các hãng như RMK thầu xây cất xa lộ..., và 
người dân sở tại chẳng hưởng chút nào ngoài các 
quán Bar, gái điếm phục vụ cho công nhân của 
nước mỹ. Tương tự ngày nay TQ dư tiền nên cho 
vay các nước trên thế giới với điều kiện là công ty 
của họ được lãnh thầu nên ngày nay ta thấy các 
công ty của TQ xuất hiện ở Phi châu, Nam Mỹ như 
họ đang xây con kinh ở Nicaragua, để không phải 
chịu sự kiểm soát của Hoa Kỳ khi dùng con kinh 
Panama chuyên chở hàng hoá từ Bắc đại Tây dương 
sang Thái Bình Dương.  

Con kinh Panama lúc đầu được thiết kế bởi Pháp 
nhưng sau đó hết tiền nên Hoa Kỳ nhảy vào và ký 
hợp đồng được sử dụng trong 100 năm đến thời 
tổng thống Carter thì có thương lượng để gia hạn 
thêm hợp đồng nhưng tổng thống của Panama lúc 
bấy giờ, muốn dùng con kênh này để giúp dân 
chúng Panama, nâng cao đời sống kinh tế thì bỗng 
nhiên máy bay của ông ta bị rơi. Cựu nhân viên 
CIA, Oriega được lên thay nhưng hiểu vấn đề nên 
không muốn kí thì quân đội Hoa Kỳ đổ bộ và bắt 
giải về Hoa Kỳ và tân tổng thống ký hợp đồng cho 
thuê lâu dài hơn.  

Lấy thí dụ các dự án phát triển Việt Nam, mượn 
tiền ngân hàng TQ thì phải mướn các công ty TQ 
cho nên dân Việt Nam cong lưng ra trả thuế trong 
khi họ cho công nhân tàu sang thực hiện các đồ án. 
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Có những chương trình như thành lập phi trường ở 
Long Thành, sẽ biến đất của phi trường Tân Sơn 
Nhất thành vàng hay làm đường xe lửa cao tốc với 
nguồn vốn của TQ. Các công ty TQ sẽ được trúng 
thầu và tiền sẽ vẫn ở trong tay TQ, họ sẽ gửi công 
nhân của họ sang thay vì mướn công nhân Việt 
Nam. Người dân Việt Nam sẽ đóng thuế và một số 
nhỏ người Việt có lợi. Theo mình đoán thì các dự 
án này do các sát thủ kinh tế Trung Quốc đề nghị vì 
dân trí và trình độ của các đại biểu Quốc hội Việt 
Nam không thông hiểu hay am tường về phát triển 
ngay một anh quen, tiến sĩ tốt nghiệp ở Úc về hàng 
không và tốt nghiệp trường Kennedy có lên tiếng 
phản đối mấy dự án này. Có một đại biểu tuyên bố 
là dân có IQ cao thì phải dùng đường xe hoả cao 
tốc. Dốt không thể tả. Dân Việt Nam đóng thuế, 
mướn Trung Quốc làm đường rầy rồi họ sẽ dùng 
đường này chuyển quân của họ vào Việt Nam.  

Nên nhắc thêm là các đạo luật do quốc hội Hoa Kỳ 
biểu quyết thường là do các tập đoàn lobbyst, đại 
diện cho các công ty, nhóm lợi ích, thảo cho một 
đại biểu nào, đề tên của vị đại biểu này để được 
quốc hội biểu quyết vì các đại biểu không có nhân 
lực để nghiên cứu vấn đề, soạn thảo các dự luật.  

Người ta thấy các công ty Hoa Kỳ bắt đầu đem trở 
lại Hoa Kỳ, các thành phần sản xuất của công ty 
của họ, nhất là để bán cho nội địa. Lý do là nhân 
công TQ không còn rẻ như xưa, các cuộc biểu tình, 
đình công của công nhân TQ đòi tăng lương.  

Họ bắt đầu chuyển sang các nước có nhân công rẻ 
hơn như Việt Nam, Kampuchia. Thêm yếu tố di 
chuyển hàng hoá quá xa, không đáp ứng nhu cầu 
thị trường nhanh chóng. Điển hình cái máy điện 
thoại iPhone, được ráp tại TQ nhưng các bộ phận 
được làm tại Đức, Nhật, Nam Hàn, Hoa Kỳ. TQ chỉ 
có sản xuất 3.1% bộ phận của cái iPhone.  

Không những chỉ có công ty Hoa Kỳ, các công ty 
TQ bắt đầu tư vào Hoa Kỳ, để cung cấp thị trường 
Hoa Kỳ nhanh chóng mà người ta gọi “made in 
China in America.” Gần đây có đến 17 công ty dệt 
vải của TQ như Keer Company đã đầu tư ở 
Carolina, gần hải cảng Charleston vì bông gòn sản 
xuất ở Hoa Kỳ rẻ hơn ở TQ và Phi Châu nhờ sự trợ 
cấp của chính phủ liên bang. Điển hình là bông gòn 
của Hoa Kỳ rẻ hơn Côte d' ivoire, gạo của Hoa Kỳ 
rẻ hơn Haiti nên đã làm nhiều nền kinh tế trên thế 
giới kiệt quệ và hận Hoa Kỳ. Họ giúp dân Haiti sau 
vụ động đất bằng cách chuyên chở các tấn gạo của 
Hoa Kỳ, tặng không cho Haiti nên gạo sản xuất tại 
Haiti không được mua nên nông dân xứ này bị phá 
sản.  

Nguyên nhân thứ 2 là ngày nay các công ty sản xuất 
bằng máy, robot nhiều hơn, tuỳ theo thị trường 
không phải sản xuất hàng loạt rồi chuyên chở từ 
TQ về mất mấy tháng. Máy có thể làm việc 24/24 
tuỳ theo nhu cầu, không sợ bị đình công.  



388 

 

Muốn vậy thì cần các chuyên viên để kiểm soát hay 
sử dụng máy móc nên cần kỹ sư. Hoa Kỳ cần 30 
ngàn kỹ sư mỗi năm.  

Họ sử dụng máy in 3D để in, nghe nói bên TQ họ 
đã in bằng máy một số căn hộ.  

Trong tương lai người ta có thể in trái tim của bệnh 
nhân để thay tim. Khi nào bà vợ thấy chồng hết còn 
yêu mình thì lấy hẹn với bác sĩ rồi chụp thuốc mê 
chồng thay tim mới như xưa thì ông chồng lại mê 
vợ như thủa ban đầu rồi mụ vợ cứ ré ré karaoke, 
hãy yêu như yêu lần đầu. Mấy bà khỏi cần đi giải 
phẫu, cứ để máy in lại da mặt, bụ bầu bì.  

Gần đây GE tuyên bố sẽ hồi cư 90 tỷ đô của các văn 
phòng ở hải ngoại và chịu đóng thuế. Có thể các 
nước sở tại bắt đầu đánh thuế công ty này, không 
còn cho những điều kiện kinh tế như xưa nên trở về 
mái nhà xưa đóng thuế rẻ hơn, lại không sợ bị ăn 
cắp tài liệu, làm hàng nhái. Họ vẫn giữ một số tại 
Trung Quốc nhưng phần bán cho thị trường tiêu 
thụ tại Hoa Kỳ thì họ sẽ sản xuất tại Hoa Kỳ vì dân 
Mỹ bắt đồ chê đồ made in China, tuy rẻ nhưng 
không bền. FDA bắt đầu cấm nhập cảng một số đồ 
sản xuất tại Trung Quốc ngay cả Việt Nam, họ đưa 
ra những thức ăn thức uống độc hại như cà phê 
Trung Nguyên.  

Lý Quang Diệu có tuyên bố là ai làm chủ Thái Bình 
Dương sẽ làm bá chủ thế giới ở thế kỷ 21. Hoa Kỳ bị 
sa lầy ở Trung Đông nên TQ rảnh tay để chiếm các 

đảo rồi cho xây sân bay hay đảo nhân tạo để làm 
căn cứ quân sự. Cho nên chính quyền Obama lo rút 
khỏi Trung Đông để cho hai giáo phái Shiite và 
Sunnite của Hồi Giáo chém giết lẫn nhau như trước 
khi người Tây Phương đến chiếm đóng. Ba Tư sẽ 
giúp Syria còn Á Rập Saoudite sẽ giúp Yemen, để 
hai giáo phái đánh nhau thì tây phương rảnh tay lo 
đối đầu với Nga và TQ.  

Gần đây quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết Trans- Pacific 
Partnership, một hiệp hội thương mại giữa Hoa Kỳ 
và 11 nước ở Thái Bình Dương, 40% GDP của thế 
giới để giúp nhau phát triển, buôn bán trao đổi 
tương tự như NAFTA dưới thời tổng thống 
Clinton. Các nước tham gia TPP sẽ coi như mất 
quyền tự chủ vì phải theo luật của thương hội, 
không có quyền quốc hữu hoá các công ty ngoại 
quốc dù cho chính quyền sở tại có thay đổi, nói 
chung là nhân dân các xứ này sẽ làm nô lệ cho các 
công ty đa quốc gia.  

Sau khi nước Mễ Tây Cơ ký hiệp thương NAFTA 
thì có một làn sóng di dân bất hợp pháp gốc Nam 
Mỹ chạy qua Mỹ, lý do không có công ăn việc làm. 
Các công ty Hoa Kỳ nhảy vào các nước này đầu tư, 
thí dụ về nông nghiệp, họ dùng máy móc, cơ giới 
hoá các tuyến sản xuất nên các nông dân không có 
việc làm, chạy ra thành thị hay trốn sang Hoa Kỳ. 
Các công ty nhập cảng trái cây, rau cỏ vào Hoa Kỳ 
nên giá cả thị trường Hoa Kỳ vẫn rẻ.  
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Bơ của Cali thường được xem là 90% số tiêu thụ 
của Hoa Kỳ nhưng ngày nay chỉ còn 25%, số còn lại 
được nhập cảng từ Mễ Tây Cơ, Peru, Equador. 
Mình tưởng năm nay giá bơ trồng ở Cali sẽ lên giá vì 
có vùng bị hư hao khá nhiều do mùa đông vừa qua 
có nơi bị tuyết phá huỷ khá nhiều trái non nhưng bơ 
từ các nước khác được chuyển vào thị trường Hoa 
Kỳ nên vẫn giữ giá. Hiệp hội các nhà trồng bơ ở 
Cali phải tìm cách tiếp thị về bơ Cali ở chính tại 
Hoa Kỳ và đặc biệt là các nước Á châu thích đồ sản 
xuất tại Hoa Kỳ.  

Báo chí và giới truyền thông Hoa Kỳ, tây phương 
đang đánh các sản phẩm made in China, gần đây là 
du khách Tàu. Các sản phẩm từ TQ được báo chí 
đưa lên truyền hình, nói về những nguy hiểm của 
sản phẩm rẻ, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ từng biết và 
nhắm mắt làm ngơ trước đây nhưng nay đang lo cô 
lập hoá sự bành trướng của Bắc Kinh.  

Sau đệ nhị thế chiến, sản phẩm Hoa Kỳ được khắp 
thế giới yêu chuộng nên các công ty Hoa Kỳ đã đầu 
tư tại các nước trên thế giới, dùng thuyết 
Containment của George F. Kennan để chống lại sự 
bành trướng của Cộng Sản, họ cho thành lập 
NATO nhằm để củng cố các nước Tây Âu, trong 
nước thì dùng chủ thuyết Mac Carthy để truy lùng 
các phần tử chống đối hầu tiêu diệt sự bành trướng 
của phía tả.  

Các nghệ sĩ bị thanh lọc, theo dõi, FBI cài người để 
làm ăng ten như Mật vụ Stasi của đông Đức. Sau 

khi Liên Sô tan rã thay vì huỷ bỏ hiến chương Bắc 
Đại Tây Dương, Hoa Kỳ lại cho gia nhập các chiêu 
hầu cũ của Liên Sô hầu phong toả Nga Sô.  

Sau khi Liên Sô tan rã thì Hoa Kỳ dùng chính sách 
chống nhóm buôn lậu thuốc phiện, đã đổ bộ xứ 
Panama để bắt Oriega, một cộng sự viên của CIA, 
chỉ vì ông này không muốn kí gia hạn hiệp ước cho 
Hoa Kỳ sử dụng con kênh Panama thêm sau 100 
năm. Ông này là tay sai do Hoa Kỳ đưa lên nhưng 
vẫn may mắn là sống sót như Lý Quang Diệu từng 
tuyên bố, đừng bao giờ chống lại Hoa Kỳ. Ông này 
nhờ chiến tranh Việt Nam đã làm quần đảo nhỏ bé 
của nước ông ta trở nên giàu mạnh. Trong thời kỳ 
chiến tranh Việt Nam với trên 550 ngàn lính mỹ 
tham trận tại Việt Nam, cảng Tân Gia Ba và Subic 
đón nhận tàu bè của Hoa Kỳ để sửa chữa nhiều 
nhất. Ferdinand Marcos và đồng bọn đã thu hết tiền 
thay vì phát triển đất nước nghèo nàn lạc hậu đến 
khi báo chí Mỹ vô tình quay cảnh mật vụ của ông ta 
bắn chết Aquino, một nhà đối lập từ Hoa Kỳ về nên 
bắt buộc phải thay thế.  

Trong các thế kỷ 17, 18 các nước giàu có Âu châu 
như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cho người của họ đi 
tìm các nơi trên thế giới những gia vị, vàng, những 
Conquistador đã cướp chiếm vàng, châu báu, tiêu 
diệt nhiều nền văn minh cổ như Inca, Maya, cho di 
dân các thanh phần bất hảo nghèo đói sang các 
thuộc địa mới.  



390 

 

Các nước Âu châu khác đã bắt chước đi tìm các 
thuộc địa của họ ở Phi châu, Á châu, bắt dân bản 
xứ đem qua các thuộc địa mỹ châu để khai phá đất 
đai. Mình không biết rõ số người Việt Nam được 
người Pháp mộ phu đi sang các thuộc địa khác của 
họ hay sản xuất ngay tại pháp trong hai thế chiến. 
Có bác nào có tài liệu thì cho em xin.  

Trong thế kỷ 19, các nước tây phương đưa các giáo 
sĩ sang truyền đạo để củng cố mua chuộc dân chúng 
địa phương, chán nản dưới sự cai trị hà khắc của 
đám quan lại nho giáo được gọi Mission 
Civilisatrice, khai hoá dân địa phương. Dân chúng 
được dạy dỗ từ bé: vua là con trời, mình là con dân 
của vua, sinh mạng của mình đều do vua chúa quyết 
định. Nay bỗng được khai trí là mọi người đều giống 
nhau, đều là con của đấng tối cao nên họ dễ dàng 
thu phục dân sở tại và chiếm đóng để các công ty 
của họ như East India Company chuyên buôn bán 
tại Ấn Độ và TQ.  

Vào đầu thế kỷ 20, có 11 ngàn quân lính Pháp tại 
Đông Dương để bảo vệ nền thương mại của các chủ 
người Pháp. Sau này họ thấy các thành phần yêu 
nước nổi dậy chống đối chính sách cai trị của họ 
nên thay vì phải để một thái thú, nhà toàn quyền 
như Paul Doumer để cai quản thuộc địa, các nước 
Âu châu đã trao trả thuộc địa lại cho người dân sở 
tại nhưng lại giúp những người tham lam, thân họ, 
nắm chính quyền hầu có lợi kinh tế cho họ, ai 

không theo thì sẽ bị giết. Chế độ Tân Thực Dân ra 
đời, dùng người địa phương cai trị dân bản xứ.  

Ngày nay Hoa Kỳ hay các nước Tây Phương không 
dùng tôn giáo để giáo hoá dân sở tại vì từ khi thuyết 
tiến hoá của Darwin được chấp thuận thì ngay các 
nước Âu châu đã bớt tin vào nhà thờ. Văn hoá Hoa 
Kỳ được khắp nơi trên thế giới bắt chước, ai cũng 
muốn có iPhone, xem các chương trình Xfactor, 
American Idol, The Voice, phim tập vv,  
Hamburger, pizza, được thành lập trên khắp thế 
giới. Các phim như Musical High School được thay 
đổi từng địa phương như ở Ấn Độ họ dùng Cricket 
thay vì bóng rổ vv,  làm giàu cho các công ty Hoa 
Kỳ. Mình không hiểu lý do tại sao các đại công ty đa 
quốc gia Hoa Kỳ, chấp thuận đem tiền lời của họ ở 
hải ngoại về Hoa Kỳ và chịu đóng thuế. Có thể thuế 
tại nước sở tại cao hơn Hoa Kỳ nếu tham gia các 
hiệp thương như TPP. Ai biết cho mình hay.  

Ngày nay, các thánh đường mới là Disneyland, 
Hollywood, Shopping Center..., hay các nhà thờ 
nhỏ là các tiệm ăn McDonald, Chipotle vv. Một 
ngày nào đó tất cả dân chúng trên thế giới sẽ ăn 
Hamburger, uống Coca, bận quần Jean, di chuyển 
bằng xe Google, hút thuốc Malboro, dùng Iphone, 
mang giày Nike, coi Nhân tố bí ẩn (X Factor), dù 
góc phương trời nào, có nói tiếng địa phương nhưng 
các người dân này vẫn là những sản phẩm Made In 
USA. 
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ĐỊA CẦU TA 
Ngu hay Dốt 
Hôm trước mình có kể trong tương lai, Cali có thể 
sẽ bị phân chia thành 6 tiểu bang nhỏ thì có người 
cho rằng sẽ không bao giờ xẩy ra, vì theo ông 
Einstein là số người ngu quá đông cho nên mình 
không thể thắng. Anh ta đơn cử là số người có bằng 
cử nhân ít hơn số người có bằng trung học tương tự 
số có bằng tiến sĩ ít hơn số có bằng cử nhân,cũng 
như người ta không bao giờ tin là Liên sô sẽ xụp đổ.  

Trong tranh luận, người ta gọi là chiêu này: Lợi 
dụng quyền lực (argumentum ad verecundiam); cứ 
dùng một người nào đó có danh tiếng rồi ghép câu 
mình muốn nói, kiểu cả vú lấp miệng em để chứng 
minh là lý của mình đúng. Hồi mới lấy vợ, mỗi sáng 
thứ sáu, 6 giờ sáng trước khi làm, mình đến dự buổi 
họp mặt của nhóm Toastmasters của nhà thờ kiếng 
do kiến trúc sư Philip Johnson thiết kế. Sau này dọn 
nhà đi xa hơn nên ngưng đi. Lý do là mình không 
thể cãi với đồng chí gái vô vàn kính yêu nên thấy đi 
học tranh cãi cũng vô ích.  

Mình hay cười thầm khi thấy mụ vợ chửi đứa con 
gái vì nó hay tranh luận, mụ vợ đuối lý nên than với 
mình là phải la nó, con mất dạy. Hè mình cho hai 
đứa con theo học khoá tranh luận của đại học UCI, 
tốn khẩm bạc nhưng phải hy sinh đời bố củng cố 
đời con. Gần đến mùa bầu cử là mình thích coi các 

cuộc tranh luận. Khi nghe một ứng cử viên bày tỏ 
chương trình của ông hay bà ta thì nghe thấy bùi tai 
đến khi ứng cử viên đối lập, phản biện thì thấy ứng 
cử viên trước sai,rồi ngược lại.  

Người ta nói có 3 loại người; một loại thì mình làm 
cái gì họ cũng ủng hộ, khen, một loại thì dù mình có 
cố gắng mua chuộc, cho ăn cơm rồi họ vẫn chửi, 
chê mình và loại cuối cùng là đám bàng quang cho 
nên khi tranh luận, người ta chỉ cốt bày tỏ quan 
điểm của mình cho giới bàng quang để lấy phiếu. 
Đảng viên Cộng Hoà, Dân chủ thì luôn luôn bầu 
cho ứng cử viên của họ, còn lại là loại cử tri độc lập, 
ai hay thì theo.  

Theo mình thì chả có ai ngu hay dốt và cũng chả có 
ai khôn hơn ai cả. Tuần rồi, đi đón thằng con ở San 
Diego, thằng nhỏ rên là môn Vật lý mới học khó 
quá, chắc tại vì nó dốt. Mình bảo là trong 4 môn bơi 
chính; ngửa, ếch, bướm và tự do thì nó rất giỏi về 
bơi ếch và bướm, ít ai bì, vẫn giữ 12 kỷ lục của đội 
từ 7-8 năm nay, môn tự do thì cũng khá nhưng bơi 
ngửa thì nó rất chậm nhưng không thể nói là nó là 
một bơi sinh tồi. Có những môn tự nhiên nó thấu 
hiểu ngay, còn có môn thì tiếp thu khá chậm,cho 
nên phải cố gắng thêm như phải tập bơi ngửa hàng 



392 

 

ngày thì cuối năm trung học cũng khá hơn tuy 
không phá kỷ lục nhưng cũng là hạng giỏi.  

Mình cấm con mình kêu ai là ngu (stupid) vì người 
không biết hay chưa am tường về một vấn đề gì đó 
thì không thể phán quyết họ là ngu. Nếu mình 
không lầm thì khi xưa Bố Cái Đại Vương đã đặt tên 
nước là Đại Ngu, đã chứng minh dân Việt không 
phải chỉ ngu không mà là đại ngu, ngu tối đa, cực 
ngu.  

Khi viết hay nói, người ta thường muốn chứng minh 
là mình đúng nên hay lấy tên các danh nhân trên 
thế giới, dùng những câu của họ để biện minh cho 
lập thuyết của họ. Cứ phang đại ra là Socrates nói 
như thế này, Freud nói như thế kia,người đọc hay 
người nghe đâu có hiểu biết rành về những nhân 
vật này vì chưa có thì giờ kiểm chứng. Đọc một bài 
viết nói là ăn rau quế tốt, họ dẫn chứng là ai nói này 
nọ, người ta có thể nghe, tin tưởng ngay nhưng nếu 
kiểm chứng lại thì chưa chắc đã đúng.  

Khi công ty Monsento tìm ra GMO cho đậu nành 
và bắp thì họ có chương trình đả phá, tuyên truyền 
cái xấu của dầu đậu phụng, dầu dừa..mà dân chúng 
thường dùng thời đó. Ngày nay, người ta khám ra 
vấn đề này thêm các nghiên cứu gần đây cho thấy 
mấy loại dầu này tốt hơn dầu làm bằng GMO. Gần 
đây các công ty Pepsi, Coca..có chương trình thăm 
dò vấn đề; có nên cấm bán nước ngọt trong campus 
vì nếu đại học này nghĩ là không cần cấm thì họ có 
thể dùng cuộc thăm dò này để tuyên truyền nhằm 

chống lại nhóm của bà Obama cấm bán nước ngọt 
trong môi trường học đường để tránh nạn béo phì.  

Người ta hay dùng câu “tôi không đồng ý với anh 
nhưng tôi sẵn sàng chết để cho anh cái quyền tự do 
để nói” là của ông Voltaire. Nhưng thật ra thì ông 
này chả bao giờ viết câu này cả. Có một người thu 
thập tài liệu để viết về lịch sử của ông Voltaire, đã 
viết câu đó trong cuốn sách về ông này khiến ai 
cũng tưởng là chính ông Voltaire đã viết. Mình 
không nhớ tên của tác giả, chỉ nhớ là phụ nữ.  

Mùa hè 72, mình có đi học hè ở trường Việt Anh 
trước khi vào học Văn Học, thầy Thân Trọng Bình 
có kể trong lớp về một đại gia ở Đà Lạt mà mình xin 
dấu tên, đã mướn thầy dạy học thêm về Văn hoá. 
Ông đại gia giàu vì có tài buôn bán nhưng vì hoàn 
cảnh không được đi học nên mặc cảm khi gặp mặt 
xã giao với giới có chức quyền ở Đà Lạt khi xưa. 
Mình lại biết hoàn cảnh của nhiều người thầy có 
cuộc sống rất chật vật về kinh tế, mặc dù đậu cử 
nhân, kiến thức rất cao.  

Mình hay đặt câu hỏi; dốt nhưng giàu hay giỏi 
nhưng nghèo, mình nên chọn cái nào. Ai cũng bảo 
mình học cho giỏi để nghèo nhưng không có ai 
khuyên mình làm giàu dù dốt, có lẽ dân gian, các cô 
gái khi xưa ở quê chỉ tham cái bút, cái nghiên của 
anh đồ? Đọc 24 hiếu thì thấy những người con được 
kể có hiếu đều là người nghèo. Cái nghịch lý của 
người Tàu dạy dân An nam mình, họ tôn trọng các 
kẻ sĩ dù nghèo, thanh bần như ông Tú Xương khi 
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xưa, ăn bám vào vợ nhưng lại bảo phi thương bất 
phú.  

Trường hợp đại gia bán gạo ở Đà Lạt, tuy không 
được đi học vì nhà nghèo..nhưng ông ta đâu có ngu 
vì đã nhận thức rằng cái thiếu, cái khiếm khuyết 
của mình. Ông ta dư sức bỏ tiền mua cái bằng tú 
tài, cử nhân để treo trên tường, in danh thiếp với 
bằng cấp nhưng không, ở đây ông ta biết và bỏ công 
sức, trả tiền để được thầy đến nhà khai phá cho ông 
ta. Khi con người đã hiểu, giác ngộ cái khiếm 
khuyết của mình và chịu khó hoàn thiện thì không 
thể gọi là ngu. Mấy người thầy của mình, có người 
than là biết vậy khi xưa học kỹ sư, tuy có kiến thức 
nhưng nghèo thì có thể đánh giá là ngu? Theo anh 
chàng kêu là dân Cali ngu, sẽ bỏ phiếu chống sự 
chia cắt tiểu bang Cali thì anh ta chưa thấm nhuần 
được sự tuyên truyền mà cha đẻ là Goering, bộ 
trưởng của nhà độc tài Hitler mà ngày nay các sinh 
viên về tiếp thị phải học ngay chương 1. Tiền bạc 
của các tỷ phú còn mua được ghế tổng thống. Bà 
Hillary Clinton đang dẫn đầu trong các ứng cử viên 
của đảng Dân Chủ nhưng đùng một cái, tiền tranh 
cử không được tiếp tế thêm, các ngân hàng đã đổi 
hướng vì ông Obama đồng ý, cứu các ngân hàng sắp 
sửa banh ta lông trong khi bà Clinton không chịu. 
Kết quả đã chứng minh sau vụ khủng hoảng tài 
chánh. Leeman Brothers không cho tiền nên phá 
sản, BOA, Citigroup..cho tiền nên ngày nay giàu 
thêm.  

Khi anh chưa bao giờ ăn trái chanh thì không thể 
nào biết được mùi vị của trái chanh nhưng người ta 
không thể đánh giá anh là thằng ngu dốt vì chưa 
bao giờ ăn trái chanh. Anh có thể đọc sách, nói về 
hương vị, chua chát..của trái chanh nhưng chưa trải 
nghiệm thì không thể nào biết được. Tương tự các 
ông sư, cố đạo không lập gia đình nhưng vẫn răng 
dạy phật tử, con chiên về đời sống vợ chồng.  

Hồi nhỏ, mình mê tập võ, truyện Kim Dung đã giúp 
mình mộng mơ về những đòn bí hiểm, những cô gái 
như Tiểu Long Nữ, lớn tuổi hơn Dương Quá nên 
mình để ý đến những cô hàng xóm lớn hơn mình 2-
3 tuổi, mơ sau này có người vợ như Nhạc Linh San, 
cứ chăm sóc kêu ca ca (viết rời) với Lâm Bình Chi 
mà tên này cứ coi như không. Sau này lấy vợ thì 
mới biết Lâm Bình Chị tự thiến thì làm sao rờ gái 
nên làm mặt cô hồn, còn đồng chí gái vô vàn kính 
yêu thì lâu lâu kêu mình là caca (viết dính) Chán 
mớ đời! Sau này khi đi tập võ lại ở Đông Phương 
Hội thì mình mới giác ngộ là tiểu thuyết của Kim 
Dung là bú xua la mua. Trên blog của ông Hoàng 
Hải Thuỷ, có kể là người dịch truyện Kim Dung là 
một ông gốc tàu, mê phù dung, tối ngày nằm bàn 
đèn. Báo Hương Cảng được gửi sang Sàigòn thì có 
người chạy ra phi trường lấy rồi đem về động tiên 
nâu cho ông ta đọc rồi dịch bằng miệng trong khi có 
người chép. Dịch xong, tà lọt đem chạy về toà soạn 
để đăng. Đọc tài liệu Tàu thì ông thần Kim Dung 
cũng mê nàng tiên nâu nên chế đủ trò, nhất là viết 
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theo dạng feuilleton cho mỗi ngày nên làm sao có 
thể nghiên cứu rõ ràng. Người Tàu mà giỏi như ông 
Kim dung miêu tả thì đã không bị Anh quốc hay 
Nhật Bản đô hộ. Võ Tàu nghe nói giỏi mà người 
Anh chỉ đem mấy tên võ sĩ quyền anh sang, đấm 
cho một cái làm các cao thủ Tàu nằm ngay đơ cách 
cuốc.  

Tập gần 10 năm nay, mình bắt đầu cảm nhận sự 
rung động, lực di chuyển trong cơ thể của mình. 
Mình gặp nhiều thầy phán bậy, loè học trò để câu 
khách, kiếm thêm học trò như để cái giáo nhọn đâm 

vô cổ, gồng làm cong cái giáo, dùng khí công làm 
cháy giấy báo. Mấy trò này mình đều làm được vì 
chỉ cần hiểu mấy cái mánh để thực hiện. Có lần 
mình làm hột gà chính cho thăng cháu khiến nó 
tưởng thiệt về nhà bóp bể hết trứng của mẹ nó mua 
hay thấy mình đốt bằng tay, làm cháy tờ báo. Khi 
xưa mình chưa hiểu những trò làm xiệc này, mình 
chưa giác ngộ cách mạng, không có nghĩa là mình 
ngu. Mình chưa tường hay nói như người Việt là 
phần đó mình dốt lắm. Dốt là chưa rành, chưa biết, 
chưa giác ngộ nhưng không nhất thiết là ngu.  
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ĐỊA CẦU TA 
Người Việt Thiếu Tình Cảm 
Nhớ hồi mới sang Tây, gặp đầm tây là họ cứ hôn má 
mình dù mới gặp lần đầu, lại tưởng lầm con đầm 
này thích mình hay thằng tây kia là đồng tính. Sau 
này ở lâu mới hiểu phong tục của họ, gặp nhau là 
hôn má 2 hay 4 cái tuỳ cường độ thân quen. Đúng 
là ngu ơi là ngu.  

Có lần nói chuyện với thằng Thierry, bạn của cô 
em. Hai vợ chồng này đi du lịch Việt Nam cùng với 
cô em rồi khơi khơi nói dân Việt Nam chúng mày 
thiếu tình cảm. Hỏi tại sao thì hắn bảo dân mày gặp 
nhau, xa cách bao nhiêu năm mà chả tỏ thái độ, ôm 
hôn gì cả, mặt lạnh lùng.  

Mình nhớ dạo về thăm nhà lần đầu tiên gặp lại em 
út, ông bà cụ sau 20 năm xa cách nhưng không hiểu 
sao, không ôm hôn thắm thiết như gặp bạn bè Tây 
đầm. Chỉ cầm tay với đôi mắt, nói lên nỗi vui buồn 
khi gặp lại, sống sót sau cơn đại Hồng thủy, ngược 
lại khi mình gặp mấy cô em ở hải ngoại thì khác, 
bisou bi diếc, ôm nhau cứ như người Tây đầm.  

Không ôm nhau như Tây Mỹ thì chưa chắc người 
Việt mình thiếu tình cảm. Mình thường nghe người 
ta nói người tây phương chuyên duy lý, chủ nghĩa cá 
nhân, xem xét về cái lợi cá nhân hơn còn người 
Việt thì Duy Tình, nghĩ về gia đình nên nhiều có 
thể hy sinh cho gia đình hay tập thể. Một bên là duy 

lý thì ôm hôn thắm thiết còn bên duy tình thì không 
vồn vã khi gặp nhau.  

Thời mình lớn lên thì ông cụ mình còn trong quân 
đội nên đến năm 12 tuổi thì mới sống với ông cụ 
được mấy năm rồi đi Tây cho nên cha con ít có đối 
thoại hay làm việc gì chung ngoại trừ đi xem vài 
trận đá banh. Ngược lại mình hay được nghe bà cụ 
tâm sự khá nhiều về buôn bán. Mình thường cố 
cầm nước mắt khi thấy bà cụ mang bầu, vác gạo, 
khiêng đồ cho khách hàng nhưng chưa một lần ôm 
mẹ, nói được câu “con thương mẹ” như con mình 
hay nhắn tin “L U.”  

Ngay cả vợ chồng, mình tuy thương vợ nhưng 
không có trò ôm hôn thắm thiết khi gặp nhau ở 
nhà, kêu chérie như Tây Đầm hay Honey như Mỹ 
vv. Cứ gọi Dzợ! Đi bộ xung quanh nhà thì bắt 
chước mấy tên Mỹ già trong xóm, nắm tay dẫn vợ 
qua đường nhưng nói chung thì vẫn cộc lốc, không 
lẽng mẹng như các phim Hàn quốc. Chẳng bù lại 
khi xưa, gặp mấy con đầm, Đức, Ý, Tây Ban Nha 
hay Mỹ là ti amo, je t'aime, ich liebe dich,bú xua la 
mua. Có cái lạ là nếu mình gọi mụ vợ bằng tiếng 
Tây hay Anh thì không có vấn đề, chỉ khi nào nói 
tiếng Việt thì cái mồm nó ngọng ngọng làm sao. 
Nhiều khi tự khắc phục muốn nói “anh yêu em” 
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nhưng khó nói nhưng dùng “I love You” thì không 
có vấn đề.  

Người mình không nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc 
như ông thầy dạy Việt Văn khi xưa bảo đó là cái nét 
đặc thù của Đông phương. Nhớ trong phim “Chúng 
tôi muốn sống,” Lê Quỳnh nói với cô bồ là đời ông 
ta chỉ có hai mối tình: Quê hương và Em. Không 
thấy nói đến anh yêu em hay thương em. Còn kịch 
hay cải lương Việt nam thì nghe kêu má thằng nhỏ, 
hay tía thằng hai.  

Chắc tại tiếng Việt không không có cách diễn đạt 
những tình cảm riêng tư. Có nhạc sĩ làm bản nhạc 
“Mình ơi,” nghe kể dân miền nam vợ chồng cũng 
gọi đằng ấy, mình ơi hay khi có con thì gọi má thằng 
tèo, tía con 2 vv. Khoảng này thì tiếng Việt rất 
phong phú, Tàu chỉ có ngộ và nị, Mỹ thì có you và 
I.  

Nhớ dạo sang Gia Nã Đại thăm gia đình tên bạn 
học khi xưa sau 11 năm không gặp thì mình nhớ khi 
gặp nhau ở phi trường, hai thằng không bắt tay như 
Tây Mỹ mà chỉ biết kêu “đờ mờ khoẻ không mày” 
như dạo còn đi học rồi cười với nhau. Sau này gặp 
lại bạn học xưa, xưng hô mày tao sao thấy sướng cái 
mồm ghê, nhiều khi gặp vài tên thì cứ xưng ông và 
tôi hay tên hắn và tên mình thì thấy sao sao như có 
khoảng cách nữa khách sáo bớt thân tình. Mụ vợ 
mình nói chuyện với mấy cô bạn khi xưa thì cứ 
nghe xổ mi tau, thấy dễ thương chi lạ.  

Mấy bác có ý kiến gì hay có bị lộn xộn như em khi 
muốn diễn đạt tình cảm của mình đối với người 
thân thì cho em biết để khắc phục, bồi dưỡng chức 
năng làm người cha anh hùng và người chồng nông 
dân. 
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ĐỊA CẦU TA 
Tân Thực Dân 
Sau đệ nhị thế chiến, các thuộc địa của Âu Châu 
bỗng nhận thức rằng các mẫu quốc không giàu 
mạnh tuyệt đối như họ từng tin tưởng vì trong mấy 
tuần lễ, quân đội Đức Quốc Xã đã chiếm đóng Hoà 
Lan, Bỉ Quốc, Pháp nhất là Anh Quốc bị không 
quân Đức đánh phá nát tan nên các phong trào đòi 
độc lập được thành hình rất mạnh ở các thuộc địa 
Á Châu và Phi Châu, tương tự khi Nhật Bản đánh 
thắng Nga Hoàng vào đầu thế kỷ 20 khiến các 
phong trào Đông Du rộ lên, du học sinh sang Nhật 
Bản để học hỏi.  

Liên Xô lên án chế độ thực dân, tư sản từ khi cuộc 
cách mạng 1917 thành công và đang truyền lửa 
cách mạng khắp thế giới để cùng xây dựng thế giới 
đại đồng. Ở Việt Nam, người Việt chứng kiến 
những binh sĩ Nhật nhỏ bé, thường kêu Nhật lùn đã 
bắt trói các “ông Tây” khi họ đánh chiếm Đông 
Dương trong một đêm như nhà văn Duyên Anh kể 
trong “thằng Vũ.” Khi Pháp thay Anh quốc đổ bộ 
lại Đông Dương để giải giới quân đội của Nhật 
Hoàng thì các phong trào kháng chiến vùng lên, 
liên quân với đảng cộng sản quốc tế để chống quân 
đội Pháp.  

1947, Anh quốc rút khỏi Ấn Độ không quên giúp 
đất nước này chia thành 2 quốc gia: Ấn Độ và 

Pakistan rồi dần dần trao trả độc lập cho các thuộc 
địa khác của mình. Pháp thua trận Điện Biên Phủ, 
phải rút quân ra khỏi Đông Dương rồi Algerie sau 
những tổn thất quân sự nên dần dần phải trả lại độc 
lập cho các thuộc địa khác ở Phi Châu và Trung 
Mỹ.  

Các nước Tây phương lo lắng, sợ mất quyền lợi về 
mua bán nhất là các mỏ than, dầu hỏa, nguyên liệu 
cần để phục hồi nền kinh tế hậu chiến của họ nhất 
là Liên Xô đang kêu gào xây dựng một thiên đàng 
xã hội chủ nghĩa. Dạo mình sang Pháp, khoảng 25% 
cử tri là đảng viên cộng sản.  

Về đối ngoại, Hoa Kỳ lo sợ Liên Xô sẽ gây ảnh 
hưởng nhiều ở các nước Tây Âu nên phải thành lập 
chương trình Marshall, bơm tiền để giúp các nước 
Tây Âu khôi phục lại nền kinh tế bị phá vỡ trong 
mấy năm chiến tranh còn về đối nội là lo ngại nhất 
nếu không có nhiên liệu và nguyên liệu rẻ thì kinh 
tế của họ sau đệ nhị thế chiến có thể rơi vào tình 
trạng khủng hoảng kinh tế (great depression) như 
sau đệ nhất thế chiến.  

Những cuộc thay đổi quyền lực chính trị và kinh tế 
ở Guatemala, Ba Tư và Ai Cập trong thập niên 
1950 đã đánh dấu sự chuyển tiếp hay thay đổi thái 
độ chính trị của các nước Tây Âu. Năm 1951, thủ 
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tướng Ba Tư Mohammad Mossadegh, được bầu 
theo thể thức dân chủ, quốc hữu hoá các giếng dầu 
của Anglo-Iranian Oil Company và sau này được 
đổi tên là British Petroleum. Lý do là 92% tiền lời 
của sự khai thác dầu hỏa Ba Tư đều lọt vào tay của 
công ty này trong khi dân chúng Ba Tư lại đói, 
nghèo nàn. Ông ta muốn dùng lợi tức của dầu hỏa 
để canh tân đất nước.  

CIA của Mỹ thực hiện “chương trình Ajax” do 
Kermit Roosevelt, cháu của dòng họ nổi tiếng 
Roosevelt, hạ bệ và bắt vị thủ tướng có tinh thần 
quốc gia này, lập lại chế độ quân chủ mà sau này bị 
ông Ayattolah Khomeiny lật đổ qua cuộc cách 
mạng hồi giáo. Công ty British Petroleum đền ơn, 
chia sẻ dầu hỏa rẻ tiền với Hoa Kỳ.  

Khi tổng thống được dân cử đầu tiên Jacobo Arbenz 
của Guatemala, dựa theo tinh thần của Homestead 
Act do tổng thống Abraham Lincoln ký năm 1862, 
quốc hữu hoá các đất đai không sử dụng của địa 
chủ và công ty United Fruit Company của gia đình 
Bush. Hai ông John Dulles, ngoại trưởng và Alan 
Dulles, giám đốc CIA là thành viên của hội đồng 
giám đốc của công ty UFC, nhờ tổng thống 
Eisenhower can thiệp, lật đổ tổng thống Arbenz và 
hơn 15 ngàn nông dân ủng hộ “người cày có ruộng” 
bị giết hại. Dạo mình đi viếng thăm nước này thì 
chiến tranh du kích của nhóm thân cộng sản vẫn 
còn kéo dài, thấy cầu cống bị sụp do quân du kích 
phá hủy.  

Tương tự tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser 
quốc hữu hoá kinh Suez năm 1956. Ông ta muốn 
dùng lợi tức của con kênh này nằm trong tay các 
công ty Tây Âu để xây dựng cái đập, phát triển nền 
kinh tế hậu thực dân. Không may cho ông ta là Liên 
Xô đang lo lắng vụ chính phủ cải tổ Imre Nagy của 
Hung Gia Lợi, đem quân xâm chiếm, trừng phạt 
Budapest, tương tự Prague năm 1968 để tránh các 
chư hầu nổi loạn nên làm ngơ để cho các quân đội 
Anh Quốc và Pháp phong tỏa con kênh này.  

Sau khi được trao hồi độc lập, các thuộc địa cũ bắt 
đầu canh tân đất nước họ và các nhà lãnh đạo dựa 
theo khuôn mẫu của Tây phương vì họ đều được 
đào tạo, theo học tại mẫu quốc như ông Léopold 
Senghor của Sénegal, Jawaharla Nehru của Ấn độ, 
Kwame Nkrumah của Ghana, hay Ngô Đình Nhu 
của Việt Nam. Cái khổ là khi chính quyền thực dân 
ra đi thì không để lại một tầng lớp có khả năng 
quản lý, phát triển đất nước vì đa số là được thực 
dân đào tạo để làm thông ngôn, thư ký thêm không 
có một giai cấp về buôn bán.  

Ở Việt Nam ta thấy khi xưa, ít có người như ông 
Bạch Thái Bưởi có thể cạnh tranh với nhóm thương 
gia của Chợ Lớn vì xã hội theo văn hoá “sĩ nông 
công thương,” trọng kẻ có học hơn kẻ làm thương 
mại. Khi người Pháp ra đi, để lại cái lỗ hổng trong 
nền hành chính, kinh tế của Việt Nam. Ở miền 
nam, ta thấy các nội các của Nguyễn Văn Tâm, 
Nguyễn An Ninh rất ngu dốt, các tướng cướp như 
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Bảy Viễn của Bình Xuyên, Ba Cụt vv trong khi miền 
Bắc theo kinh tế bao cấp nên đã tiêu diệt hết tầng 
lớp tư sản và phú hộ qua các cuộc đấu tố trong cuộc 
cải cách ruộng đất. May thay, ông Ngô Đình Nhu 
nhờ bạn học làm dân biểu quốc hội Pháp can thiệp 
với chính phủ de Gaulle, đưa ông Ngô Đình Diệm 
về làm thủ tướng cho Bảo Đại, mua đứt Bảy Viễn 
cho sang Tây sống những ngày cuối đời của con 
hùm Bình Xuyên.  

Trong giai đoạn đầu, các thuộc địa cũ dùng các đồ 
án lớn như bàn đạp để đẩy mạnh sự phát triển của 
đất nước. Nước Ghana có chương trình xây đập 
Amosombo, xây cái đập lớn nhất thế giới để xây 
dựng các nhà máy biến Bô Xít. Nhưng muốn xây 
dựng các công trình này thì các quốc gia tân lập này 
cần rất nhiều tiền nên phải vay tiền đầu tư ở các 
Ngân hàng Tây phương như Ngân Hàng Thế giới 
(World Bank) hay IMF. Đó là nguyên nhân đưa đến 
các tệ hại xã hội chính trị của chế độ hậu thực dân 
tại các nước vừa được trao lai nền độc lập.  

Các quốc gia Tây phương phải đương đầu với vấn 
đề làm sao vẫn mua được nguyên liệu rẻ từ các 
thuộc địa cũ của mình. Họ ngộ ra rằng: Trao trả độc 
lập cho các thuộc địa cũ thì giúp các quốc gia tây 
phương này giảm chi tiêu trong việc hành chánh, 
quân sự để bảo toàn tài sản đầu tư tại các nước sở 
tại và kiểm soát chính trị tại địa phương và kinh tế 
bằng cách giúp các tên lãnh đạo vâng lời họ để vẫn 
được những đặc quyền về kinh tế. Họ mượn những 

tay sai tại địa phương làm công việc thái thú của họ 
khi xưa và trả tiền rất hậu qua các cuộc chuyển vay 
và mượn tiền.  

Cái khó là các thuộc địa cũ có thể không nghe lời, 
tước bỏ các quyền lợi kinh tế như Algerie đã đuổi 
dân Tây về Pháp. Kaddafi tống cổ các quan thầy Ý 
đại lợi ra khỏi sa mạc Phi châu. Do đó các nước Tây 
phương dùng chính sách cho các quốc gia tân lập 
mượn tiền để đầu tư. Trong cuốn “Confessions of an 
economic hit man.” Ông John Perkins kể là công ty 
của ông ta đại diện cho những công ty hay chánh 
phủ Hoa Kỳ nghiên cứu những đồ án phát triển cho 
các quốc gia đệ tam thế giới rồi chính phủ Hoa Kỳ 
giúp mượn tiền của Ngân Hàng thế giới với điều 
khoản là các công ty Hoa Kỳ sẽ được trúng thầu. 
Các nhà lãnh đạo sẽ ăn cắp bớt tiền rồi nếu thâm 
hụt thì lại mượn thêm tiền để làm giàu cho tầng lớp 
lãnh đạo. Miền Nam khi xưa, có rất nhiều đồ án do 
hãng RMK lãnh thầu của những chương trình 
USAID.  

Các nhà lãnh đạo của các nước đệ tam thế giới nào 
anh minh, muốn giúp đất nước họ canh tân sẽ bị 
CIA giúp mất tích trong các chuyến bay như cựu 
tổng thống của Panama, không chịu ký gia hạn hợp 
đồng sử dụng con kênh với tổng thống Carter hay 
tổng thống Ecuador không muốn cho các công ty 
Mỹ khai thác mỏ dầu. Những người vâng lời ngoại 
bang như tổng thống Mobutu Seko của cộng hoà 
Zaire, một thuộc địa cũ của Bỉ quốc, bỏ túi hơn 59% 
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số tiền vay hay được các nước viện trợ hay 
Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân làm giàu trong 
thời gian quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam.  

Những kẻ cứng đầu như Allende, Peron, Ngô Đình 
Nhu vv thì bị quân đội được CIA mua chuộc làm 
đảo chánh và các tướng như Pinochet hay đám 
quân phiệt thay nhau cầm quyền còn Việt Nam thì 
chúng ta đã hiểu những gì xẩy ra sau 1/11/63. Các 
nhà lãnh đạo cứng đầu như Sadam Hussein, Hugo 
Chavez, Khaddafi thì được tuyên truyền như các 
tên khủng bố. CIA nhúng tay vào máy bay nổ tung 
của công ty hàng không Nicaragua hay Cuba như 
mấy thành viên phục quốc gốc Cuba, bị bắt tại 
Venezuela, khai khi ra toà được CIA trả trên $200 
ngàn.  

Sau trận chiến Yom Kippour, các quốc gia dầu hỏa 
ở Trung Đông tăng giá dầu để trả thù Hoa Kỳ đã 
giúp Do Thái, tạo ra hiện tượng là tiền bán dầu lửa 
quá thặng dư, tràn ngập các ngân hàng Hoa Kỳ. Xin 
nhắc lại Hoa Kỳ đã bỏ chính sách dùng vàng để bảo 
chứng Mỹ kim từ thời ông Nixon và có thể in tiền 
để trả nợ nhập cảng dầu lửa. Mình có coi cuốn 
phim “Carlos,” nói về tên khủng bố gốc người 
Venezuela, cùng với nhóm khủng bố Đức, bắt cóc 
các bộ trưởng dầu lửa của OPEC đang họp ở Wien, 
thủ đô của Áo nên tự hỏi nhóm này có thể bị các 
chính phủ Tây phương giựt dây, giúp và trả tiền tổ 
chức của hắn bắt cóc vì sau đó các nước này rất hoà 
diệu và thân Mỹ.  

Tiền thặng dư của dầu hỏa trong các ngân hàng Mỹ, 
Hoa Kỳ dùng để giúp các nước mới độc lập xây 
dựng, phát triển nhưng khổ cái là giới lãnh đạo các 
xứ này tham nhũng và dốt nên không ngóc đầu lên 
được. Tên nào cầm quyền lâu năm thì đám dưới 
quyền ganh tị nên lật đổ rồi cũng ăn như người tiền 
nhiệm hay nhiều hơn tương tự ông Mubarak của Ai 
Cập thay thế Anour Sadat.  

Mình nhớ dạo học cao học về môn phát triển đệ 
tam thế giới ở Lausanne, Thuỵ Sĩ thì các công ty 
như Nestle cho học bỗng và gửi các giảng viên đến 
để nói về hợp tác trong tương lai. Trong lớp có rất 
nhiều tên thuộc loại con ông cháu cha ở Phi Châu, 
sau này mình được biết có vài tên làm lớn ở Congo, 
Mali. Có lần một tên rủ mình sang Dakar làm việc 
cho hắn nhưng không thích lấy vợ Phi Châu nên về 
lại Âu châu. Mình nhớ các giảng viên kể một câu 
chuyện để các chuyên gia của các nước nghèo phải 
cẩn trọng với Nhật Bản. Toà đại sứ Nhật nhân 
danh tình hữu nghị, tặng không nước Congo 300 
chiếc xe vận tải Toyota. Dân xứ lấy chạy xài đến 
khi hư thì phải mua đồ phụ tùng thì công ty này bán 
giá cắt cổ. Họ gọi con ngựa thành Troy.  

Người ta nhận thấy số tiền lời mà các nước nghèo 
phải trả hàng năm là $375 tỷ, nhiều gấp 20 lần số 
tiền các nước này nhận giúp đỡ qua các chương 
trình phi chính phủ hay của cơ quan USAID. Có 
kinh tế gia đặt tên là chương trình Marshall đảo 
ngược. Trong cuốn “The mirage of Debt relief,” ông 
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James S. Henry cho biết các nước đệ tam nợ $130 tỷ 
năm 1973, năm 1982 lên đến $612 tỷ và năm 2006 
thì tổng số nợ lên đến $3.2 ức. Gần đây, nước TQ 
sửa đổi số nợ cho Venezuela là $70 tỷ, chắc là bán 
dầu hỏa giá phải chăng hay Hy Lạp đang thương 
lượng với Thị trường Âu Châu để trả nợ còn không 
thì xù và ra khỏi Âu châu. Thí dụ Nhật bản viện trợ 
VN qua một chương trình hữu nghị $20 triệu cho 
một chương trình xây dựng nhà máy nào trị giá $30 
triệu nhưng thật ra là cả $100 triệu. 

Các kỹ nghệ như canh nông của Hoa Kỳ được 
chính phủ bảo trợ nên giá bông gòn sản xuất tại Mỹ 
rẻ hơn ở Phi Châu. IMF bắt buộc xứ Zambia bãi bỏ 
các thuế nhập cảng về áo quần nên đã làm khánh 
tận hơn 140 công ty may mặc địa phương của quốc 
gia này vì hàng đồ may mặc ngoại quốc tràn ngập xứ 
này. Xứ nghèo Haiti thì nông dân bỏ trồng bông gòn 
vì giá thành đắt hơn bông gòn nhập cảng từ Hoa 
Kỳ. Người ta nhận thấy cái trò về bảo vệ tài sản trí 
tuệ như hãng Rice Tec bắt nông dân Ấn Độ và 
Pakistan đóng tiền thuế “tai sản trí tuệ” để trồng 
trọt loại gạo Basmati mà tổ tiên họ đã sử dụng kỹ 
thuật từ mấy thế kỷ nay mà công ty này tự cho là tài 
sản trí tuệ của họ qua các tổ chức quốc tế. Tương tự 
nếu ai muốn giàu bỏ công của ra chế đúng hơn là 
viết lại công thức làm nước mắm nhỉ rồi cầu toà là 
giàu cả đời. Ai trên thế giới muốn làm nước mắm 
phải trả huê hồng.  

Mình nhớ hồi nhỏ có nhà hàng xóm mua chiếc xe 
hơi hiệu Datsun mà người mình chê là đồ rỡm. Các 
chuyên gia Tây phương khuyên các công ty Nhật 
dạo đó, cứ tiếp tục sản xuất các đồ chơi rẻ tiền 
nhưng người Nhật không nghe và cứ tiếp tục 
nghiên cứu cách sản xuất xe hơi, mà ngày nay ta 
thấy xe của họ làm bền nhất thế giới. Theo sau và 
tương tự là Nam Hàn với xe Huyndai hay đồ sản 
xuất của Samsung vào mấy thập niên trước.  

Trong thương mại toàn cầu, người ta hay nói đến 
chiến tranh về thuế nhập cảng. Một chiếc xe ngoại 
quốc được nhập về Việt Nam sẽ phải đóng thuế 
200%, lý do là các nước nghèo muốn có thì giờ để 
sản xuất xe của họ như Ấn Độ hay TQ thì họ sẽ 
đầu tư vào, thành lập các nhà máy sản xuất tại các 
nước sở tại và rút tiền về thoải mái. Cái khổ là 
người mình thích nổ nên bỏ tiền mua nên ngoại tệ 
không còn và nền công nghiệp xe hơi sẽ không bao 
giờ ngóc đầu lên.  

Lấy thí dụ ở Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng mới cưới 
được một tay địa ốc dụ mua căn nhà vì có an cư mới 
lập nghiệp. Mỗi tháng phải làm việc mệt thở hai job 
để trả nợ nhà Bank. Rồi lại phải mua xe hơi để đi 
làm rồi máy truyền hình thông minh vv, đủ thứ trò 
mà phải mượn tiền thẻ tín dụng hay Ngân hàng. Nợ 
chồng chất như nước Hy Lạp ngày nay không trả 
nổi. Nếu hai vợ chồng khai phá sản thì coi như tiêu 
đời vì người ta không cho mượn để thực hiện mộng 
lớn. Thí dụ này cho thấy một nước nghèo bị dụ dỗ 
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để thực hiện chương trình chưa đúng lúc. Đáng lẽ 
phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền rồi khi thời 
cơ chín mùi thì thực hiện.  

Gần đây ở Việt Nam có sôi nổi vụ quốc hội đề xuất 
làm đường xe lửa cao tốc và sân bay Long Thành. 
Mình thấy họ dùng đồ án phi trường Hongkong mà 
mình có tham dự thiết kế lúc đầu khi làm cho công 
ty kiến trúc Norman Foster ở London trước khi sang 
Mỹ. Trước khi trao trả Hongkong cho TQ, chính 
phủ Thatcher rút hết tiền của Hongkong để xây 
dựng đủ trò và các công ty Anh quốc trúng thầu. 
Quốc hội cho là tốn 10 tỷ đô sau có người thắc mắc 
thì cho xuống 5 tỷ. Họ kêu là Tân Sân Nhất quá 
gần khu dân cư khiến mình nhớ đến phi trường 
quốc tế Mirabel ở Montreal được xây dựng hoành 
tráng cho thế vận Hội 1976, to lớn nhất thế giới 
thời đó. Ngày nay phi trường này bị bỏ phế, nghe 
nói sắp bị đập bỏ. Mình đoán là có những tên sát 
thủ kinh tế tàu dụ dỗ mấy ông lớn để xây dựng mấy 
chương trình này như Vinashin khi xưa. Năm 2009, 
mình viếng thăm Bắc Kinh, 1 năm sau thế vận hội 
được tổ chức hoành tráng thì bao nhiêu công trình 
te tua, nước mưa dột, bỏ hoang tương tự các hạ 
tầng cơ sở của Thế Vận Hội Athens, ngày nay tan 
hoang, một trong những nguyên nhân khiến Hy Lạp 
ngày nay không trả nợ nổi.  

Năm 1992, ông Paul Wolfowitz, thứ trưởng ngoại 
giao, từng có mặt trong phái đoàn đàm phán của 
Hoa Kỳ ở hội nghị Paris, đề nghị một chiến lược 

ngoại giao cho chính phủ George Bush con, được 
gọi “Defense Planning Guidance 1994-1999.” Chiến 
lược này đưa ra 3 điểm: quyền lực tối cao của Hoa 
Kỳ trong trật tự mới của thế giới, quyền của Hoa Kỳ 
được tấn công nhằm bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ 
và quyền đổ bộ vào vùng Trung Đông để bảo vệ các 
giếng dầu, quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ 
mà ông Kissinger khi xưa từng tuyên bố là Hoa Kỳ 
sẵn sàng chiếm đóng các giếng đầu để bảo đảm nền 
kinh tế Hoa Kỳ.  

Các nhà lãnh đạo cứng đầu của những quốc gia có 
dầu hỏa như Sadam Hussein, Hugo Chavez, 
Khaddafi không nghe lời Hoa Kỳ đều bị điêu đứng. 
Bush cho lính đổ bộ chiếm đóng và dùng chính sách 
Chia để Trị, làm tan hoang đất nước Iraq. Đám 
Sunnite đánh đám Shiites rồi đến dân gốc Kurd, nay 
nổi lên đám cộng hoà Hồi giáo, đánh nhau dành các 
giếng dầu, bán dầu rẻ, trong tương lai sẽ chia quốc 
gia này thành mấy nước nhỏ, cần mua súng đạn là 
Hoa Kỳ hưởng lợi. Á rập Saoudite thì lo sợ cộng hoà 
hồi giáo xâm nhập nên mướn các công ty Hoa Kỳ 
xây bức tường ở biên giới. Cần nhắc lại là 19 tên 
khung bố quyết tử ngày 11/9/2001 đều là công dân 
của vương quốc này. Giá dầu sẽ giảm.  

Hồi nhỏ học lịch sử, nghe mấy ông thầy nói đến chủ 
nghĩa Tân Thực Dân nhưng không được giảng 
nghĩa, có lẽ các thầy cũng chỉ nghe rồi nói lại, chưa 
có chứng kiến sự thật chủ nghĩa này ra sao. Cách 
đây 25 năm, đi kiếm vợ ở Colorado, tình cờ nói 
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chuyện với một ông bố của một cô quen thì được 
ông ta tặng cuốn “Chuyên Đề VN,” đọc rất hay, 
không ngờ chế độ đệ Nhất VNCH có một người 
giỏi đã nhận thức ra vấn đề này. Gần đây mới biết 
tác giả cuốn sách ấy là ông Ngô Đình Nhu, vì vậy 
mình hay nói về ông này thay vì Ngô tổng thống.  

Nhật Bản, Đức là những quốc gia theo Mỹ nhưng 
biết dụng tài năng của đất nước họ để biến thành 
những cường quốc, gần đây là Nam Hàn, Đài Loan, 
Tân Gia Ba. Nhật Bản vì nạn thiếu nhân mãn nên 
trong tương lai, không quan trọng tương tự TQ 
cũng có thể bị tan rã vì sẽ mất 1/3 dân số trong 30 
năm tới thêm các môi trường bị ô nhiểm. TQ cũng 
mang cái bệnh của các nước nghèo khi bắt đầu 
canh tân, xây cái đập vĩ đại để rồi ngày nay chứng 
kiến những tai hại gây ra do đồ án này. Rác đổ ra 

con sông này nhưng không thoát ra biển được, 
người ta thấy xác chết của heo, bò nổi lềnh bềnh 
trên sông.  

Nếu mình không lầm thì VN có làm nhà máy điện 
kéo từ bắc vô nam sau 75 mà không có ai lên tiếng 
ngăn cản là một chương trình tốn tiền, không hợp 
lý. Trong bối cảnh chính trị ngày nay là cơ hội cho 
những quốc gia nào may mắn có một thế hệ lãnh 
đạo, có tâm huyết để lèo lái đất nước trong cái thiên 
la địa võng của chủ nghĩa Tân Thực Dân thì sẽ còn 
hy vọng cho thế hệ sau, nếu không thì con cháu 
mấy đời sau vẫn làm nô lệ, trả nợ cho sự ngu dại và 
tham lam của cha ông. Các đại gia TQ hay VN đều 
tìm cách đem gia đình ra khỏi nước của họ vì họ đã 
hiểu viễn kính của tương lai. 
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ĐỊA CẦU TA 
Tự Tìm 
Hôm trước, trong buổi liên hoan Giáng sinh, mình 
có dịp nói chuyện với một anh từ bên Đức sang 
chơi. Anh này du học sinh ở Đức, học xong ở lại đi 
làm. Mê võ thuật lại muốn tìm hiểu cái mò mò rờ rờ 
lờ lờ của thần võ, nên tranh thủ mấy ngày cuối năm 
sang Cali để thử nghiệm.  

Anh chàng kể là thần võ tuy bận đi làm nhưng cứ 
trưa, chiều về ăn cơm là tranh thủ tìm cách cho anh 
ta ngộ ra cái llrrmm. Hội chủ lại phán cho anh 
chàng là nên thử tay chân của mình, một người 
không tập võ để nghiệm xét thể lực của mình. Đứng 
nói chuyện một hồi thì mình nói là nếu anh đọc 
những kinh nghiệm do TV thuật lại, rồi chạy theo 
những kinh nghiệm, cảm giác của TV thì anh sẽ 
không bao giờ, thật sự hiểu được về cơ thể của anh, 
mà nếu anh không hiểu được chính cơ thể của 
mình thì làm sao anh có thể địch lại đối phương. 
Anh chàng lớ ngớ nên mình phải giải thích thêm.  

Cách tập luyện Trạm Trang Công là để mỗi cá nhân 
tìm lại, hiểu thêm về cơ thể của mình hay xa hơn là 
bản thể của mình. Điển hình, khi mình đi trên một 
con đường mà chưa một lần đi qua. Cái hiếu thị, tò 
mò của mình sẽ, từ từ thấy những căn nhà, ngửi 
mùi thơm của bông hoa, cây cối hay nghe tiếng 
chim hót hay ánh sáng của bình minh ló dần qua 

các nhánh cây. Cuộc hành trình này sẽ để lại trong 
kí ức của anh một kỷ niệm, khoảng khắc của đời 
mình. Ngược lại, nếu mình đã nghe ai nói đến trên 
con đường này sẽ thấy một chùm hoa, một cây hạt 
giẻ vv thì khi mình viếng con đường này lần đầu, vô 
hình trung sẽ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến, định 
kiến của những người khác đã đi qua hay chưa bao 
giờ đi qua nhưng đã nghe ai kể nên mình sẽ cố tìm 
tòi: chùm hoa được kể, cây hạt giẻ mà quên xem xét 
bằng chính mắt mình cho nên cuộc trải nghiệm của 
mình sẽ không hoàn toàn trung thực, bị điều kiện 
hoá bởi những nhận xét hay kinh nghiệm của người 
đi trước.  

Anh có mê, ngưỡng mộ hai ông Steve Jobs, Bill 
Gates vv nhưng anh không thể thành lập công ty 
Apple, Microsoft vì hai tổ chức kinh tế này đã hiện 
hữu. Anh có thể nghe kể những khó khăn của hai 
người này gặp phải trước khi thành công nhưng anh 
không bao giờ là Bill Gates hay Steve Jobs. Anh mãi 
mãi là anh dù sau này có thành công như hai người 
này. Không gian và thời gian đã thay đổi, anh phải 
tìm cái gì chưa có, đi trên con đường chưa được 
khái phá, đó là cái thú vị, tìm kiếm cái mà mình 
không biết như Kha Luân Bố khi xưa đi tìm Ấn Độ 
lại khám phá ra Châu Mỹ, như ông Yersin tình cờ 



405 

 

khám phá ra thành phố Đà Lạt trong một lần đi 
thám hiểm.  

Nói rõ hơn, trước khi du lịch một thành phố, người 
du khách sẽ đọc sách báo về lịch sử, văn hoá của 
thành phố sắp đi viếng, những lời phê bình của 
những du khách đã từng thăm viếng trên mạng thì 
sẽ lên lịch trình đi viếng thăm những danh lam 
thắng cảnh đã được giới thiệu. Lúc họ đến những 
nơi đã được mô tả thì họ sẽ không nhìn phong cảnh 
với cảm xúc của chính họ mà đã bị lũng đoạn bởi 
những lời khen ngợi đã đọc trên internet hay sách 
báo, được đeo vào một lăng kính của một người 
khác. Trong khi một du khách không đọc sách báo, 
chưa bị chi phối bởi những phê phán, ngợi khen của 
những du khách khác thì khi đến thành phố, họ từ 
từ cảm nhận thành phố, từ từ khám phá những 
danh lam thắng cảnh với cảm xúc của chính mình 
thì cái đẹp đó rất trung thực, không vay mượn của 
những người xa lạ. Điển hình ngày nay, giới trẻ 
trước khi đi ăn là họ tra cái apps Yelp để xem tiệm 
ăn này mấy sao, họ không còn cái đầu óc phiêu lưu, 
khám phá cái lạ cái hay, họ sợ bị thất vọng, mất đi 
cái yếu tố bất ngờ, phiêu lưu mạo hiểm, dần dần họ 
lo ngại thất bại trong cuộc đời. Nên nhớ lịch sử 
được thành hình từ những người mạo hiểm đột phá 
tư duy như Kha Luân Bố, Cortez vv.  

Nhớ dạo đi giang hồ ở Âu Châu, nhiều đêm, nửa 
đêm hay 1 giờ sáng mới đến một thành phố xa lạ, 
chưa biết sẽ ngủ lại đêm, ở khách sạn nào nhưng l' 

inconnu khiến mình rất phấn chấn, tìm cảm giác lạ 
nhưng ngày nay, đi đâu với bầu đoàn thê tử thì 
không thể phiêu lưu mạo hiểm.  

Tương tự tập Trạm Trang Công hay Nội Công là 
chặng đường mình phải đi qua, phải trải nghiệm để 
có được sức khoẻ tự tạo, là cuộc phiêu lưu trong vô 
định, kỳ thú tìm về cái ta, cái tôi, cái tiểu vũ trụ của 
chính mình. Mỗi tháng đi làm, lãnh lương mình bỏ 
ra 10% số lương để tiết kiệm, đầu tư để sau này về 
hưu, có tiền xài bớt chật vật. Tập võ, thể dục cũng 
tương tự, để dành chút thể lực để sau này về già, lấy 
ra xài, ít tốn tiền bác sĩ.  

Các người khi trẻ, không lo để dành tiêu xài hết nên 
đến khi về già thì lo sợ thiếu hụt nên mới bị các tên 
ma đầu dụ đầu tư vào những chương trình kiếm 
tiền dễ dãi rồi bị lừa, cướp sạch tiền hưu trí tương tự 
các người khi trẻ ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt như 
kỳ hữu phong đến khi về già đau ốm, cứ tin thuốc 
tiên, bị lừa tiền mất tật mang.  

Mỗi người có một bản thể, cơ thể khác nhau mà 
mình lại cố ý dựa theo kinh nghiệm của người khác 
thì không bao giờ đạt những gì mình muốn tìm tòi. 
Dạo mới tập Trạm Trang Công, mình hay viết kể 
những trải nghiệm của mình sau này thì mình 
không viết nữa. Lý do là người đọc sẽ bị hoang 
mang, sẽ không giúp được họ gì cả. Nếu có duyên 
gặp nhau thì dễ nói chuyện thì họa may mới hiểu 
được những gì mình muốn diễn tả.  
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Mình có ông anh cột chèo, từ Boston sang chơi, đi 
tới cái chùa nào ở Riverside để học thiền. Nghe nói 
có mấy người nha sĩ, cạo đầu đi thiền trong vòng hai 
tuần rồi trở lại trần tục, về với vợ con. Nghe họ kể 
là ông thầy nói phải thở ra sao nhưng phải quán 
thêm 5 thứ tượng trưng cho Ngũ giới của nhà Phật, 
bú xua la mua lên. Ngồi toạ công chỉ chú ý có hơi 
thở không là đã mệt, chỉ muốn ngủ mà nay nghe 
ông thầy nói phải nghĩ đến một lúc 5 thứ thì mới 
không ngủ. Bó tay chấm còm.  

Anh chàng hỏi mình, phải đưa lưỡi lên cái nướu 
răng vv, chắc ông thầy dạy thiền của anh ta, đọc ở 
đâu về Đại chu thiên, Tiểu chu thiên rồi phán đại 
làm như mình đã ngộ, đạt được. Khi ông Einstein 
nói rằng ánh sáng không đi theo đường thẳng mà 
theo góc độ 8.3 độ nên các khoa học gia trên thế 
giới tìm cách chứng minh lý thuyết của ông đúng 
hay sai. Đến khi họ chụp hình khi quan sát nguyệt 
thực thì mới chấp nhận lý thuyết của ông Einstein 
là đúng.  

Mấy người viết về thiền, giảng về đại chu thiên, tiêu 
chu thiên nhưng chưa chắc họ đã đạt, ngộ, không ai 
kiểm chứng nhất là họ cũng bị bệnh tùm lum. Nghe 
kể có ông thầy nào tự xưng là vua khí công, trị bá 
bệnh nhưng phải đem vợ ông ta đến Đông Phương 
Hội để cứu chữa. Ở Mỹ cái gì cũng được thương 
mại hoá ngay trong cộng động người Việt, lên mạng 
hay youtube, xem về các dịch vụ chữa bệnh, khí 
công vv. Mọi người muốn khoẻ mạnh nhưng không 

chịu tập thể thao, lười nên cứ mong mỏi tìm được 
mỳ ăn liền, Hoa Đà tái thế, nấu thần dược để khỏi 
bệnh tật. Nếu có thần dược thì ông thầy đã trở 
thành tỷ phú. Có ông dược sĩ gốc Việt Nam nào, 
chế được thuốc gì đó mà trở thành tỷ phú. Phải 
công nhận nền y khoa Âu Mỹ khá tân tiến nên giúp 
con người sống lâu hơn. Mỗi ngày mình nhận imeo 
của người quen, bạn bè về cách chữa bệnh nan y, 
cảm cúm chỉ biết lắc đầu vì có thể đúng nếu ăn 
gừng sẽ trị bệnh nào đó nhưng không ai nói đến 
điều lượng vì nếu dùng nhiều quá thì sẽ làm hại sức 
khoẻ.  

Mình thích tập ở Đông Phương Hội vì không bị 
thương mại hoá. Chương trình tập luyện cho người 
lớn tuổi trong tuần được chia ra nhiều môn hổ 
tương nhau: Nội công, Thái Cực Quyền, Nội Kình 
Nhất Chỉ Thiền và Toạ Công. Một người chịu khó 
tập đều 4 môn này thì sẽ khoẻ, giữ vững cái thể lực 
của mình. Mình nhận xét là đa số các nguời đến 
tập, thích tập Thái Cực Quyền nên ngày tập môn 
này thì mọi người đến khá đông đủ, họ không hiểu 
là phải tập song song Nội Kình Nhất Chỉ Thiền, 
Trạm Trang Công để có thể tập kiểm soát hơi thở 
để đi những bài Thái Cực Quyền dễ hơn vì hai môn 
này bổ túc cho nhau.  

Trở lại trường hợp anh chàng ở Đức, sang Cali để 
trải nghiệm hay dạo trước có anh chàng bán phở ở 
Úc Châu, xin phép vợ con sang mấy tuần để trải 
nghiệm vì anh ta mê đá banh, chỉ muốn đá cho 
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mạnh. TV trải nghiệm cái lực toàn thân nhưng 
không biết giải thích ra sao nên tạm gọi là llrrmm rồi 
những bài viết của TV được lan truyền trên mạng 
khiến gây nhau tranh cãi, thiên hạ đến tìm để thử 
tay chân, lại bị kẹt không hiểu cái lực từ đâu ra nên 
gọi là bá đạo. Một người không có nhà thì làm sao 
hiểu được những khó khăn khi sở hữu chủ một căn 
nhà, đi kèm với những lo lắng về tiền trả nợ ngân 
hàng, thuế má, bảo hiểm,cho nên khi nghe nói đến 
những thứ này thì người chưa bao giờ mua nhà sẽ 
lạc lõng, gật đầu như đã ngộ để tránh bị cười chê.  

Gần đây mình hay viết tùm lum cho các bạn học cũ 
đọc nên có vài người bạn hỏi ý tứ, chữ từ đâu ra. 
Mình nói chả biết, cứ lùng bùng thì ngồi xuống viết 
thì chữ ở đâu chạy ra chớ trước đó 5 giây, mình 
cũng chưa biết là sẽ viết gì. Tương tự, khi đi một bài 
Thái Cực Quyền, nếu đi đúng thế thì tự nhiên lực ở 
đâu, nếu ai cản thì lực của mình cứ từ từ mạnh lên 
để phá vở cái lực của họ đang tìm cách ngăn cản. 
Khi viết cũng vậy, từ đâu tuôn ra những câu, những 
chữ, có thể mình đã đọc đâu đó từ hồi nào, nằm ẩn 
trong đầu rồi khi cơ hội đến thì tự động, trào ra như 
thác đổ.  

Mình cố gắng đi bài TCQ 24 thức trong thời gian 
30 phút nhưng chưa đi được. Mình có giải thích cho 
anh chàng ở Đức sang chơi là mình nhận ra cái 
llrrmm là khi tập bài Tiểu Niệm Đầu của Vịnh Xuân 
Quyền trong vòng 45 phút. Trong 45 phút đó mình 
cảm nhận; cơ thể của mình rất kỳ diệu, như cái 

đồng hồ Thuỵ Sĩ, có bộ phận đi từng nất, xoay cái 
vòng nhỏ đến vòng lớn liên kết với nhau mới đưa 
cái kim đồng hồ lên được một giây, một phút rồi 
một giờ. Tương tự nội lực của mình, nối kết từ 
những tế bào, giọt máu, cơ bắp, hơi thở để tạo ra 
một làn sóng ngầm để khi hữu sự thì sẽ được tác 
động.  

Đi TCQ để nhận thấy cái lực trong cơ thể được thể 
hiện khi di chuyển, các lực, trọng lượng sẽ từ từ 
chuyển đổi các trọng lượng trong cơ thể. Khi một 
bộ phận của cơ thể bị chận thì tự động lực trong 
người sẽ tuôn ra để đánh bạt cái lực của đối phương 
tuỳ theo cường độ của lực đối phương. Lực của cơ 
thể mình được toả đều thân thể như ai nói tương tự 
dòng nước, khi đụng một vật chấn lại, sẽ tìm cách 
di chuyển nhẹ nhàng không chống lại vật chấn. Cơ 
thể có đến trên 70% là chất lỏng cho nên khi di 
chuyển thì vô hình trung tạo ra các làn sóng ngầm 
tương tự khi trái đất xoay quanh, sẽ tạo lên những 
làn sóng trên đại dương, thủy triều sẽ lên cao hay 
xuống tuỳ theo định vị của trái đất, ngày giờ và tạo 
nên những sóng thần nếu bị tác tác động bởi gió hay 
chấn động của lòng biển.  

Như bài thơ “Chuyến tàu 100 năm” của thi sĩ Vi 
khuê, con người ta có thời gian là 100 năm để làm 
cuộc hành trình, đi trên chuyến tàu để tự tìm cái 
bản ngã, hiểu lý do để sống vì con người là động vật 
nhưng có tư duy như Descartes đã nói: Tôi tư duy 
cho nên tôi hiện hữu. Tư duy nhưng không có sức 
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khoẻ thì cũng bù trớt. Mỗi chúng ta đều đi chung 
chuyến tàu 100 năm nhưng điều kỳ diệu là mỗi 
người tuy đi song song nhưng lại ngộ, thấy những 
khác biệt, cho nên bạn học cùng thầy cùng lớp khi 
xưa, có người trở thành bác sĩ, người làm thầy giáo, 
người lái xe ôm. Cái khó là tìm cái tôi, cái nội tâm, 

hay nói chung cái tiểu vũ trụ của chính cá nhân 
mình. Đó là cuộc hành trình khó khăn nhất vì 
không thấy hoa quả, chim chót, cây cảnh bằng mắt 
mà phải ngộ bằng cảm nhận trong thân tâm của 
chính mình.  
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ĐỊA CẦU TA 
Tự Tin 
Hôm qua bơi xong, trên đường về nhà, cô con gái 
tập lái xe để chuẩn bị thi bằng lái cho tuần tới,cô 
nàng nói; lo lắng về xin vào đại học cho năm tới. Cô 
nàng dự định xin đi làm trong phòng thí nghiệm ở 
đại học UCI hè này, hi vọng có thể ghi danh vào 
các trường đại học lớn ở Cali. Cô nàng bảo có nhiều 
người giỏi hơn nên không biết có thực hiện, vào 
được trường mình mong muốn.  

Mình bắt chước chim tinh gia của làng này, giảng 
đạo cho cô con gái. Trong đời, nhìn lên thì không 
bằng ai nhưng nếu nhìn xuống không ai bằng mình, 
có người giỏi hơn mình, có người dốt hơn mình. 
Con người thành công là nhờ vào chính mình 
nhưng yếu tố chính là niềm tin ở chính mình. Nếu 
không tin vào mình thì không một ai tin mình cả.  

Mình kể 42 năm trước, bằng tuổi cô con gái, bố 
quyết định sẽ đi Tây học nên nói cho bạn bè hay 
người quen, ước mơ của bố thì ai nấy đều cười, cho 
là chuyện vá trời nhưng rồi bố cũng thành công, đi 
Tây sau khi đổ tú tài. Sang Tây, Sàigòn mất, ai nấy 
ái ngại khi thấy bố ghi danh học kiến trúc dài 6 
năm, mọi người đều khuyên bố đi học nghề cho 
nhanh nhưng rồi bố cũng tốt nghiệp đại học.  

Khi bố làm việc ở Thuỵ Sĩ, không ai nghĩ bố sẽ 
thắng giải khi hãng của bố bị bắt buộc tham gia 

những giải trên vì người kiến trúc sư trưởng bị ung 
thư nên họ kêu bố vẽ dùm nhưng rồi bố cũng thắng 
2 giải mà có nhiều kiến trúc sư tên tuổi của Âu 
Châu tham dự mà ngày xưa khi còn sinh viên, bố 
rất ngưỡng mộ họ. Đó là niềm tin vào chính mình, 
cả đời bố không bao giờ nghĩ là mình dốt hay thua 
kém ai. Với thời gian, bố sẽ hoàn thành những ước 
nguyện của mình.  

Dạo bố bắt đầu đi mua nhà thì họ hàng bên mẹ, bạn 
bè đều kêu bố điên, mẹ của con bảo không có tiền 
thì làm sao mua, bảo thôi vì sợ làm trò cười cho 
dòng họ mỗi khi có giỗ kỵ nhưng rồi ngày nay 
những người đã từng cười chê bố, kêu là bố hên 
được trời ị trúng đầu.  

Cuộc đời như cuộc đua chạy marathon, yếu tố 
chính là về tới đích chớ không phải chạy nhanh lúc 
khởi đầu. Cuộc đời khác với các cuộc đua dành 
chức vô địch như chuyện con rùa và con thỏ chạy 
đua. Con rùa tuy chậm nhưng vẫn nhẫn nại đi tới 
trong khi con thỏ, nghĩ mình chạy nhanh nên ỷ y, 
nằm ngủ đến khi thức dậy thì đã muộn. Bố có người 
bạn mà con có lần đã gặp mặt. Người này được báo 
chí đăng; có 7 bằng của MIT! 4 B.S, 2 M.S. và 1 
PhD. Ngày nay, phải bỏ vợ con bên Mỹ, chạy về 
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Việt Nam để làm lại từ đầu vì ở Mỹ trên 50 tuổi là 
quá già, không ai mướn.  

Mình hi vọng cô con gái sẽ bớt lo lắng. Lễ giáng 
sinh vừa rồi, phải đi học luyện thi SAT từ 8:30 - 
5:30 chiều trong khi bạn bè đi chơi, hi vọng sẽ có 
điểm khá khá. Năm nay cô nàng bỗng nhiên lấy 5 
lớp AP, thấy học chết bỏ, mặt mũi đầy mụn. Về các 
hoạt động ngoại khoá thì đi bơi từ 10 năm nay, 
thuộc đội tuyển J.O., hướng đạo trên 10 năm, sắp 
sửa lấy Gold Award. Chả hiểu sao càng ngày con 
nít, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm nên thấy 

thương chúng. Ngày xưa mình đâu có học nhiều 
như vậy.  

Nói để khuyến khích con bé chớ ngày nay nhìn lại, 
mình thấy trời ị trúng đầu mình chớ chả có tài năng 
gì cả. Trong suốt 40 năm qua ở hải ngoại, mình gặp 
rất nhiều thiên sứ, không biết ở đâu, ai sai phái họ 
đến để chỉ dẫn, giúp đở cho mình phải làm cái kia, 
cái nọ rồi từ từ mà đi lên. Cứ khi mình cần cái gì thì 
tự nhiên, có người xa lạ do ai giới thiệu đến gặp rồi 
họ chỉ mình đi theo một con đường khác. Nhiều khi 
nghĩ không ra nên bắt chước chim tinh gia kêu chắc 
là cái số. 
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ĐỊA CẦU TA 
Mộng và Thực 
Sau hội ngộ Văn Học ở San Jose thì ông thần CNA. 
hứng chí thành lập một nhóm GoogleGroup lấy tên 
Dalatvanhoc. Lúc đầu chỉ có hai thằng viết cho 
nhau để đã thông tư tưởng sau 40 năm xa cách, sau 
này có mấy người bạn học chung khi xưa gia nhập 
còn những ông bà học lớp trên mình ở Văn Học, 
xem đám bọn mình là đàn em nên không chơi 
nhưng dần dần lại thấy một đám lão bà nhảy vào 
quậy phá xôm trò lắm. Có nhiều người lên mạng tìm 
đalat thì khám phá trường Văn Học ngày xưa nên 
liên lạc. Mình nhớ có dạo lên mạng thấy một tên 
cựu học sinh Văn Học, học trên mình 5 năm, nhắn 
tin tìm bạn học cũ ở Văn Học xưa nhưng dạo ấy 
chưa có Trang Nhà của cựu học sinh Văn Học. 
Muốn bắt chim thì phải làm chuồng cho nhiều để 
rải rác khắp nơi trên mạng chớ làm có một chuồng, 
rồi giấu trong nhà thì có chim nào hay biết mà tìm 
về.  

Mỗi ngày mấy lão bà gửi cho nhóm những thông tin 
“người cày có ruộng.” Có thông tin thì mình đã đọc 
lâu nhưng có lẽ chạy vòng vòng trên mạng tiếng 
Việt nên lần hồi lại tải về lại mình nhưng cũng có 
những thông tin mới khá hay. Khi nhận được các 
thông tin của bạn bè gửi thì mình rất quý nhưng khi 
gửi cho một nhóm đông thì thông tin kia nhiều khi 

lại làm cho những người nhận không quen buồn 
cười.  

Có hôm một bà gửi những suy tầm về nhân sinh 
quan có tựa “Nhớ” để giúp các bạn già luyện trí nhớ 
trong tuổi hoàng hôn của đời mình khiến có nhiều 
tranh cãi rồi hôm sau có người gửi cho nhóm thông 
tin với tựa đề “Quên,” khuyên chúng ta hãy quên, 
không nên nhớ, thứ lỗi cho mọi người về những 
điều họ đã làm phiền rồi lại có thông tin khác “Bất 
công” đưa ra những ví dụ để chứng minh có sự bất 
công đối với phụ nữ.  

Chưa đọc xong thì có người gửi đến bài giảng về 
những tấm lòng từ bi, hỷ, xả vv. Nói chung là đọc 
các thông tin trên mạng rất tương phản từ người mà 
mình chỉ quen trên mạng tạm gọi là bạn ảo nhiều 
khi muốn trở thành “sát thủ đầu mưng mủ”. 

Có người lại gửi những mẫu truyện ngắn hay những 
bài báo mà người đọc thấy bất bình thường. Theo 
một số người quen làm báo chí ở VN thì đa số 
những phóng viên cứ bựa ra những mẫu chuyện để 
bán báo lá cải.  

Con người sống trong lầm than nên cần những món 
ăn tinh thần giúp họ quên đi những nỗi buồn lo 
toan thường nhật, chạy tiền kiếm cơm vất vả, cần 
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những gương sáng giúp mình mơ ước trong tâm 
khảm để vượt lên cảnh nghèo đói. Ngày xưa, nhóm 
Tự Lực Văn Đoàn làm báo, xuất bản sách để bài trừ 
những hủ tục phong kiến, đưa Tây học vào văn hoá 
VN cho nên mình hơi nghi ngờ về những bài báo 
đăng toàn những chuyện không tưởng vì mục đích 
dân vận nhà nước.  

Có hôm nhận được một bài báo kể một anh chàng 
sinh viên nghèo ở quê lên học đại học được một cô 
gái cành vàng lá ngọc mê. Mình không biết cành 
vàng lá ngọc thời nào? Trước 75 hay sau 75? Trước 
75 thì công nhận khả dĩ vì ngày xưa có nhiều học 
trò nghèo nhưng thông minh được các gia đình giàu 
đem về nuôi làm gia sư rồi gả con gái cho như 
trường hợp tác giả bài thơ “Màu tím hoa sim.” Nếu 
sau 75 thì chắc chắn là không vì cành vàng lá ngọc 
thuộc giới cán bộ cao cấp thì không thể nào lấy 
những người không có cùng giai cấp lý lịch, có thể 
gây ảnh hưởng cho tương lai chính trị của gia đình. 
Câu chuyện kể cô gái cành vàng lá ngọc chấp nhận 
về quê làm nghề giáo viên còn anh nhà nghèo thì bị 
tai nạn nên chỉ nằm một chỗ ngáp ruồi. Hàng ngày 
cô vợ sau khi dạy, lo chuyện cơm nước, nắn bóp đôi 
chân nên sau mấy năm trời thì anh chàng đi đứng 
lại được và có một đại học nước ngoài mời sang 
giảng dạy 3 năm nhưng không muốn đi vì quen 
được vợ nuôi không biết lao động nhưng cuối cùng 
cô vợ muốn có lợi nhuận thêm nên bảo đi. Anh 
chàng đi dạy ba năm xong về nước và muốn tạo sự 

bất ngờ nên không muốn báo cho gia đình biết 
nhưng khi đến phi trường TSN thì thấy cô vợ đứng 
đón nói là ngày nào em cũng ra phi trường đứng đợi 
anh từ ba năm qua.  

Giáo viên ở quê nhưng ngày nào cũng ra phi trường 
đứng đợi? 

Hãng Intel đầu tư vào VN, xây một nhà máy tân 
tiến và cần tuyển 125 người tốt nghiệp đại học về 
công nghệ thông tin để đưa đi tu nghiệp nhưng sau 
khi khảo sát và phỏng vấn biết bao nhiêu người tốt 
nghiệp tại VN thì chỉ nhận được 26 người VN có 
khả năng theo học lớp bổ túc này và số còn lại phải 
thuê kỹ sư Ấn độ. Cho nên bảo một anh nhà quê, 
không làm lụng trong vòng mấy năm, bị tai nạn lại 
được mời giảng dạy tại đại học quốc tế thì đúng là 
siêu Việt. Ông Ngô Bảo Châu nhờ ra khỏi nước mới 
học đến nơi đến chốn nên mới được đại học 
Chicago mời dạy chớ học tại chức ở VN thì cũng có 
bằng tiến sĩ nhưng ngoại quốc đâu có công nhận.  

Mình nghĩ người VN có cái bệnh tạm gọi là bệnh 
“Phù Đổng.” Ngày xưa, mình học lịch sử nói đúng 
hơn là giả sử nói về một cậu bé, sinh ra không nói gì 
cả nhưng khi giặc Ân đến thì cậu bé bỗng nhiên mở 
miệng nói, xin đi đánh giặc. Kêu bố mẹ thổi cơm ăn 
mấy nồi rồi tự nhiên vươn vai là to lớn rồi nhổ các 
bụi tre ra trận đánh tan giặc rồi bay về trời.  

Mình có tìm kiếm thì không thấy chính sử nói về 
giặc Ân từ Tàu tràn qua xâm chiếm VN. Mình nghe 



413 

 

kể trong trại cải tạo, một quản giáo dạy sĩ quan ngụy 
về lịch sử VN: bà Triệu Ẩu lấy ông Lạc Long Quân, 
sinh ra 100 cái trứng sau đó 50 người con theo mẹ 
xuống miền Nam làm lính đánh thuê cho đế quốc 
Mỹ còn 50 người con ở lại học tập để giải phóng 
miền Nam. Có một anh lính đánh thuê ngụy bảo 
“Chính sử và giả sử không thể lấy nhau được” thì bị 
cùm nhốt ca xô một tháng. Nghe nói ông quản giáo 
này ngày nay có bằng tiến sĩ tại chức.  

Trong chiến tranh thường các nhà cầm quân giỏi về 
chính trị nên tạo ra những huyền thoại nhằm động 
viên dân quân. Ông Tào Tháo trong truyện Tam 
Quốc, thấy binh sĩ khát nước nên bảo đằng trước có 
rừng cây me khiến ai nấy đều nhỏ nước miếng quên 
khát và hăng hái tiến lên.  

Mình có coi một chương trình của đài Military nói 
về cuốn sách của ông Trần Hưng Đạo viết về cách 
chống quân Nguyên và trong chiến tranh VN với 
Mỹ thì quân đội miền Bắc dùng các chiến thuật du 
kích chiến trong cuốn tài liệu chiến sử này. Có một 
học giả người Anh qua VN để quay và thực hiện 
những hầm hố du kích của quân lính của ông Trần 
Hưng Đạo khi xưa. Ông Nguyễn Trãi tạo ra huyền 
thoại thần Kim Quy, tặng gươm thiêng cho ông Lê 
Lợi rồi viết trên lá cho kiến ăn rồi thả theo dòng 
suối để người dân tin tưởng có người được trời phái 
xuống trần gian để phá quân Minh. Sau khi thành 
công thì nhà Lê phải giết Nguyễn Trãi để huyền 
thoại kia được sống mãi. Gần đây chúng ta thấy 

những huyền thoại Lê Văn Tám hay Trần Dân Tiên 
vv được bộ chính trị nắn tạo ra những thần tượng 
này để động viên nhân dân trong thời gian chống 
Mỹ.  

Dạo sang Mỹ chơi lần đầu, CNA có nói là xứ Mỹ to 
lớn nên khi một người ra ứng cử thì phải viết một 
cuốn sách về đời tư của họ và đưa ra những tư 
tưởng chính trị của mình để giúp cho quần chúng 
biết về mình.  

Sau này sang Mỹ sinh sống thì nghiệm khá đúng. Bà 
Sarah Palin, cựu thống đốc tiểu bang Alaska, mà 
dân chúng chưa bao giờ nghe tên ra ứng cử Phó 
tổng thống, thì trong vòng một tuần lễ sách viết về 
bà này xuất bản ra ào ào giúp tên tuổi bà ta lên như 
diều gặp gió. Mình đọc tài liệu nói 4, 5 người của 
đảng Cộng sản viết về cuộc đời của ông Hồ rồi ký 
tên là Trần Dân Tiên. Người của VNCH không biết 
nên cứ tưởng ông Hồ là tác giả nên cứ viết báo chửi 
ông Hồ. Ở ngoại quốc, các chính trị gia hay ai viết 
sách đều có một người do nhà xuất bản chỉ định 
viết chung.  

Người viết nhà nghề phỏng vấn nhân vật rồi xếp 
đặt thứ tự để viết lấy nhuận bút cho nên tất cả các 
sách về tiểu sử đều do người khác viết.  

Nói về bệnh Phù Đổng thì người mình hay “nổ,” cứ 
mơ làm Phù Đổng như người ta mơ trúng số đề hay 
độc đắc. Có lẽ những câu chuyện giả sử này đã 
huyễn hoặc đầu óc người VN khiến họ có những 
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giấc Phù Đổng nồng cháy, cứ nghĩ sẽ làm được cái 
gì to lớn rất nhanh. Hàng tuần trên đài MSNBC có 
cho chiếu chương trình “American Greed,” điều tra 
các vụ lường gạt vì lòng tham của con người. Ai 
cũng muốn giàu có nhưng không chịu khó tiết kiệm 
và chăm chỉ làm việc nên cứ nghe ai nói là đầu tư 
tiền lấy lời nhanh là đem hết tiền bạc đưa cho rồi 
mất hết. Họ không biết là muốn giàu thì phải có kế 
hoạch và thời gian và nhất là chịu khó làm việc thì 
mới mong một ngày nào sẽ có cuộc sống sung túc. 
Vì lòng tham nên họ bị lừa gạt, mất tiền mất của. 
Cách đây vài năm, có một người quen trong đoàn 
hướng đạo mời vợ chồng mình đi ăn để nghe một 
tên Mỹ trẻ đâu 23 tuổi nói chuyện về đầu tư có lời 
24%. Mình lên trên mạng xem thì không thấy tên 
công ty này nên từ chối không đi làm người mời 
giận. Sau này nghe kể những người nghe bà này đầu 
tư tiền đều mất hết.  

Hồi còn bé, con nít được nghe kể các chuyện thần 
thoại để giúp chúng mơ ước nhưng trẻ em bên Mỹ 
nghe chuyện thần thoại để học những hậu quả nếu 
về ứng xử như các nhân vật trong chuyện cổ tích. 
Thí dụ truyện Cinderella, cô bé sống với bà kế mẫu 
và em cùng cha khác mẹ. Cô ta ứng xử tốt với chim 
muông nên được giúp đỡ khi kế mẫu bắt nhặt hết 
đậu. Vì mãi nhảy đầm với hoàng tử nên cô ta ra về 
trễ nên y phục dạ hội biến mất nên trẻ em học thói 
quen là không bao giờ trễ hẹn. Trong khi VN có 
truyện tương tự Tấm Cám nhưng người mình dạy 

con nít căm thù, rung cây cho cô em hay chị chết 
rồi làm mắm gửi cho kế mẫu ăn.  

Mình có nói cô con gái là đừng bao giờ mơ làm công 
chúa ngủ trong rừng để đợi hoàng tử đến cưới. Ngày 
xưa, con gái không được đi học cho nên cuộc đời 
khó thay đổi ngoại trừ lọt vào mắt xanh của một vị 
hoàng tử hay con nhà giàu. Ngày nay con có thể tự 
làm công chúa và ai lấy con phải hãnh diện đó một 
người vợ giỏi và thông minh. Hồi con mình còn nhỏ 
thì mỗi tối phải kể chuyện cổ tích cho các cháu. 
Các cháu mê nghe kể về VN vì dạo đó VN là nơi xa 
lạ nhưng mình không dám kể các chuyện như Lưu 
Bình Dương Lễ, Tấm Cám vv mà phải dùng chuyện 
cổ tích ngoại quốc rồi pha chế tiếng Việt. Làm sao 
mình có thể dạy con là công chúa vì vô tình không 
biết ông Chử Đồng Tử nghèo trốn dưới cát, nên 
tắm không may ông này thấy nên phải lấy ông ta, 
hay Lưu Bình Dương Lễ là bạn học rồi kêu vợ mình 
đi hầu thằng bạn nối khố của mình cho nó ăn học 
thành tài. Vợ mình mà xem như một món đồ chơi, 
đưa cho bạn xài đỡ vài năm? Coi thường giá trị của 
đàn bà, tình nghĩa vợ chồng. Có lẽ vì được giáo 
huấn theo tinh thần này từ nhỏ mà ở VN, cứ 3-4 
giờ chiều trở đi, ta thấy đàn ông rủ nhau nhậu mà 
quên về với vợ con? Tuần rồi đọc một bài nghiên 
cứu về các sắc tộc da vàng di cư tại Mỹ thì người 
VN so với Ấn Độ, TQ, Đại Hàn, Phi thì trình độ 
giáo dục thấp nhấp, đa số không thạo anh ngữ cho 
nên lương bỗng cũng không bằng các cộng đồng Á 
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châu khác. Nói chung thì dân Ấn Độ khá nhất vì đa 
số là giới trung lưu di cư sang Hoa Kỳ, có bằng cấp 
đại học tương tự lớp người di tản VN năm 75 nhưng 
sau này thì lớp vượt biên thì ít người có bằng cấp 
đại học, sang đây cũng có ít người đi học lại vì phải 
đi làm kiếm tiền gửi quà cho gia đình rồi thế hệ sang 
đoàn tụ thì trình độ giáo dục rất thấp vì sau 75, rất 
nhiều người bỏ học vì thời cuộc.  

Trong cuốn Perfume Dreams của Andrew Lam, con 
của tướng Lâm Quang Thi, có kể cuộc gặp gỡ với 
một Việt Kiều cùng xóm. Anh này mới sang Mỹ có 
3, 4 năm về thăm quê hương là chùm khế ngọt. 
Hôm đó trời mưa nên một cô osin hàng xóm hỏi 
anh ta có muốn gặp con bà chủ cũng Việt kiều nên 
anh ghé sang nhà chơi thì thấy ông Việt Kiều này 
bận đồ complet màu trắng như Ngô tổng thống đi 
kinh lý, trên tường có treo bằng tiến sĩ xuất thân đại 
học Harvard mà tiếng Anh của ông Việt Kiều 
không được trôi chảy lắm lại rất khó nghe. Câu 
chuyện này nói lên tính ưu việt của người mình vì 
hồi nhỏ mình hay nghe thiên hạ nói người mình rất 
thông minh cho nên qua Mỹ là ai cũng vào đại học 
Harvard, 2, 3 năm sau là đậu tiến sĩ cả. Ai về VN 
cũng nổ là kỹ sư, bác sĩ vì đâu có ai kiểm chứng 
khiến nạn người bị lừa tình, lừa tiền.Tại sao chúng 

ta phải nổ thay vì nói sự thật thì có gì xấu xa? 
Người Mỹ sinh tại Mỹ mà học lấy cái bằng tiến sĩ đã 
khó trong khi người mình mới sang thì Anh Văn 
còn kém thì làm sao trong 2-3 năm là đậu tiến sĩ 
Harvard? Có vài trường hợp đặc biệt. Mình có anh 
bạn quen sang năm 75 thì lấy được hai bằng tiến sĩ 
nhưng anh này đậu B.A. của đại học Canada từ VN 
qua chương trình hàm thụ nên sang Mỹ thì học 
thêm lấy tiến sĩ được nhưng phải công nhận anh ta 
rất thông minh có bộ nhớ cực tốt. Mình có quen ba 
anh em Nguyễn Tuệ, Nguyễn Tiến và Nguyễn Tài, 
vượt biên đều có bằng tiến sĩ cả. Hai người đầu thì 
tốt nghiệp đại học MIT, còn Tài thì UCSF. Tuệ có 
7 cái bằng của MIT còn Tiến là ông mai của vợ 
chồng mình.  

Có lẽ chúng ta nên nhìn lại chính mình, tự tìm hiểu 
khả năng của chúng ta, gạt bỏ những giấc mơ nồng 
cháy Phù Đổng và bắt đầu với mốc thời gian hôm 
nay để định hướng tương lai của mình thì mới hy 
vọng có sự thay đổi cho các thế hệ mai sau. Phải 
biết năng lực của mình để học hỏi sửa đổi để hoàn 
thiện nhất là sống không phải nói láo hay trong 
mộng huyễn. Còn tiếp tục mơ làm Phù Đổng thì sẽ 
trở thành những sát thủ sức đầu mưng mủ. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Dầu Hoả, Cuba, Đại Học Miễn Phí 
Dạo này xăng bỗng nhiên rẻ lại từ mấy tháng nay. Ở 
Costco đâu $2.25 mỗi ga lông mà mình không bao 
giờ tưởng tượng sẽ có ngày thấy lại giá tiền này. 
Đảng Dân Chủ hô hào tổng thống Obama là thánh 
khiến ông Putin te tua, làm cho xứ Ba Tư thần phục 
nhất là có vụ em trai của lider Fidel Castro, bắt tay 
với tổng thống Mỹ chấp nhận lập lại bang giao. Còn 
vài năm nữa là hết hạn giao kèo Cuba cho Mỹ 
mướn quần đảo Guatanamo cho lực lượng TQLC 
Mỹ nên làm lành với nhau để làm ăn vì Cuba mới 
khám phá ra mỏ dầu lớn nhất ở hải phận của họ sát 
bên cạnh Hoa Kỳ.  

Thật ra Obama chả phải là thánh chi cả. Trời ị 
trúng đầu. Kinh tế Tàu đang te tua nên không cần 
nhiên liệu nhiều như trước. Các nước dầu hỏa có 
họp để ngưng sản xuất dầu hỏa để giữ vững giá dầu 
thô nhưng nếu ngưng thì sợ sẽ mất nguồn dầu vì nó 
có thể ngưng phun lên hay tắt luôn. Có nguồn tin 
cho hay nhóm OPEC muốn tiếp tục sản xuất dầu để 
nước mỹ không tiếp tục khoan dầu với kỹ thuật 
mới, khá tốn kém trên $60 mỗi thùng nên mình chả 
biết rõ. Lại có nguồn như tờ báo the Diplomat, xứ 
Arabie saoudite tiếp tục cho bơm dầu để triệt hạ các 
nước đang cạnh tranh về chính trị như xứ Ba Tư, 
Nga. Đám hồi giáo quá khích IS, chiếm được mỏ 

dầu nên bán rẻ dầu để gây quỹ nên tùm lum thứ 
cộng lại chớ Mỹ cũng đâu dám hạ giá vì nhóm dầu 
hoả cho tiền các dân biểu Hoa Kỳ rất nhiều tiền.  

Thằng bạn mới bán được một chung cư ở Midlands, 
Texas xong thì nghe nói vùng này đang te tua, các 
công ty đình chỉ khoan giếng dầu. Bên Gia Nã Đại, 
vùng Calgary, nhà cửa xuống mệt thở nhưng 
Business News nói là Hoa Kỳ sẽ không nao núng khi 
OPEC tiếp tục bơm dầu bán. Ngày nay Mỹ ít lệ 
thuộc vào dầu hoả của Trung Đông như xưa. 
Không biết vụ xây đường ống dẫn dầu tư Gia Nã đại 
xuống miền nam sẽ ra sao vì ông Obama bảo sẽ phủ 
quyết, ông không cần lo tái tranh cử nữa. Các quốc 
gia BRIC (Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Tàu) họp lại để tìm 
cách hạ bớt áp lực của Mỹ, buôn bán với nhau 
không cần dùng mỹ kim để giao dịch, bỗng nhiên te 
tua. Nước Ba Tư cần giá dầu thô $120 mỗi thùng để 
cho ngân sách quốc gia không bị khủng hoảng. 
Nước Nga cũng cần độ $110, Venezuela thì $180. 
Hàng ngày dân chúng Venezuala, đứng xếp hàng 
như thời bao cấp để mua sữa, gạo, dầu ăn. Xứ Ba 
Tư bị Mỹ cấm vận nên đã trao đổi kinh tế với Thổ 
Nhĩ Kỳ, Nga Sô, Trung Quốc, trả bằng dầu hoả hay 
vàng thay vì Mỹ kim nên mới sống sót đến nay.  
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Tình trạng này tương tự như thời ông tổng thống 
Reagan, được mấy ông hoàng xứ dầu hỏa nghe theo, 
hạ giá dầu khiến chế độ Liên Xô bị sụp ngã trong 
khi giúp kinh tế Hoa Kỳ phục hồi sau khi bị lạm 
phát dưới thời ông Carter. Mình nhớ dạo đó ông 
Kissinger tuyên bố là nếu dầu hỏa lên quá cao cho 
nền kinh tế Hoa Kỳ thì quân đội Mỹ sẽ đổ bộ chiếm 
đóng hết. Gần đây đọc lời thú tội của tên sát thủ 
kinh tế nên mới hiểu ý của ông Kissinger.  

Hôm trước tờ Foreign Affairs có nói đến là xứ 
Venezuela mượn tiền 70 tỷ của TQ, nay lại phải bán 
dầu hoả với giá rẻ nên cũng tội. Nước này từng giàu 
có nhờ dầu hoả, thay vì dùng tiền đó để phát triển 
đất nước, họ dùng tiền để làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa theo kiểu Bolívar, giúp các nước anh em 
như Cuba. Đến nay, dân đói, lạm phát tương tự như 
Á Căn Đình, ngay cả Nga cũng vậy, phải bán hơi 
khí cho TQ với giá rẻ khi bị các nước Âu Châu và 
Mỹ cấm vận. Nói chung thì TQ có vẻ lợi nhất trong 
vụ dầu hoả xuống giá nhưng chính phủ Trung Quốc 
vừa tuyên bố không khí thủ đô của họ bị ô nhiễm, 
có hại cho sức khoẻ.  

Từ 6 năm nay, chính phủ Obama khuyến khích dân 
chúng dùng năng lượng xanh như mặt trời, gió nên 
người ta dự đoán vào cuối thập niên này thì dân 
chúng Hoa Kỳ sẽ không còn bị ảnh hưởng với giá 
dầu Trung Đng. Các xe hơi dùng điện như Tesla, 
Volt, Leaf hay hybrid được dân chúng mua khá 
nhiều 30% số lượng xe được bán. Dần dần trong 

tương lai các trạm xăng sẽ biến thành những trạm 
điện cho xe hơi. Hãng Tesla đang xây dựng một 
công ty chế bình điện to nhất ở tiểu bang Nevada.  

Gần đây, ông Obama bỗng nhiên dùng quyền biểu 
quyết của ông ta, ký đạo luật cho dân ở lậu được 
phép ở lại rồi Cali cho dân ở lậu lấy bằng lái xe. 
Cách đây mấy năm ông Obama có gặp những tài 
phiệt ở Silicon Valley đã giúp ông ta có ý kiến cho 
sinh viên học miễn phí 2 năm đầu của đại học cộng 
đồng. Nghe kể trong buổi ăn tối, tổng thống Obama 
hỏi Steve Jobs tại sao không chế tạo iPhone tại Hoa 
Kỳ. Ông Jobs bảo sẽ trả lời khi nào có nhiều thì giờ 
vì rất phức tạp. Ngược lại ông ta có nói là phải đào 
tạo thêm 30 ngàn kỹ sư ở Hoa Kỳ. Có nhiều kỹ sư ở 
Hoa Kỳ thì công việc sản xuất sẽ được thực hiện tại 
Hoa Kỳ. Từ dạo ấy ông Obama cứ bị ám ảnh và yêu 
cầu nhân viên thuộc quyền, nghiên cứu vấn đề này. 
Ngày nay quốc hội Hoa Kỳ bị các công ty, nhóm 
phái lũng đoạn nên may thay ông Obama không cần 
phải tái tranh cử nên mới dùng quyền của mình để 
ký hai đạo luật trên. Từ ngày ông Obama ký hai đạo 
luật này thì bỗng nhiên mình mến mộ ông ta. 
Không biết tiền sẽ lấy từ đâu ra để trang trải cho 2 
năm đại học cộng đồng miễn phí. Ngày nay học mấy 
trường này là mất cũng 5-6 năm mới ra trường vì 
sinh viên nhiều mà giáo sư thì ít. Để xem trong bài 
diễn văn thường niên trước quốc hội Hoa Kỳ, tháng 
này, ông Obama sẽ nói ra sao chương trình 2 năm 
miễn phí đại học cộng đồng.  
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Có thể các người thất nghiệp, đi học lại nên nếu 
cho họ học miễn phí thì số người thất nghiệp ít đi. 
Hôm qua tờ báo Time, kể là các trường đại học 
nhận đơn và chấp thuận sinh viên năm tới nếu họ 
đồng ý chỉ nộp có một trường có tỉ lệ là 44%. Nghĩa 
là ai có cha mẹ giàu, có khả năng thì được nhận liền 
vì thông thường, học sinh lớp 12 nộp nhiều trường 
để xem trợ cấp tài chánh của trường nào nhiều hơn 
thì mới quyết định chọn trường, đó chưa kể sinh 
viên ngoại quốc có tiền là được nhận.  

Nếu chính phủ kiếm cách để đóng thuế các công ty 
lớn như Coca Cola, Apple, Google, GE thì có thể có 
tiền để dùng cho các chương trình học đường, xã 
hội. Các công ty quốc tế của Hoa Kỳ, dùng những 
cách thức hợp pháp để rút tiền ra khỏi Hoa Kỳ lại 
không đóng thuế. Công ty Apple, giàu nhất vậy mà 
hàng năm đóng -2.4%, đúng vậy số âm, cứ tưởng 
tượng khi một khách hàng mua một cái iPhone, họ 
chỉ lấy $199, thu thuế trên số tiền giá chính thức 
$599 thì coi như lỗ $400. GE mà ông Obama nhờ 
ông chủ tịch đứng đầu để nâng cao công ăn việc 
làm, 1 tuần lễ sau thấy ông ta đang đọc diễn văn ở 
nhà máy bên TQ sẽ nâng cao mức sản xuất ở đây.  

Hi vọng những năm tới chính phủ sẽ tìm cách ra 
luật để bắt đóng thuế. Gần đây, có luật bắt buộc 
ngân hàng Thuỵ Sĩ phải cho biết danh sách dân Mỹ 

có trương mục ở Thuỵ Sĩ. Mình biết một người phải 
chuyển quốc tịch, từ bỏ quốc tịch Mỹ để sống ở 
Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt đầu tư ở Việt Nam, 
phải khai báo số tiền đầu tư và đối tác ở Việt Nam 
cũng phải cho biết tài sản của người Mỹ, đầu tư ở 
Việt Nam. Mình không rành mấy cái luật này 
nhưng có thể trong tương lai các công ty Mỹ sẽ rút 
về Mỹ để được hưởng quyền lợi thuế còn các công 
ty ở ngoại quốc sẽ phải đóng thuế Mỹ và nước sở 
tại. Có nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ, đem công 
việc sản xuất trở lại Hoa Kỳ nhưng họ dùng robot 
nhiều hơn để cắt giảm chi tiêu.  

Thị trường địa ốc năm 2014 giảm thua 2013 nên 
thiên hạ lo sợ, chính phủ vừa hạ tiền lời xuống, hi 
vọng kéo giá thị trường lên. Mình đang tái tài trợ 
một căn nhà để trả bớt $300 mỗi tháng nhưng nhìn 
chung thì có thể năm nay sẽ bắt đầu te tua như năm 
2006 nên ai hỏi thì mình bảo đợi, nhà xuống như 
năm 2008, 2009 thì nhảy vào mua nhưng cũng có 
thể kỳ này là te tua mệt thở vì chính phủ in tiền để 
cứu nguy 6 năm nay rồi, chắc đến hồi phải thả tự do 
để thị trường tự điều chỉnh lại như trường hợp của 
xứ Băng Đảo. Xứ này để các xí nghiệp ngân hàng tự 
phá sản nên ngày nay kinh tế đã mạnh lại nhưng họ 
chỉ con vài triệu người dân trong khi Hoa Kỳ có 
trên 300 triệu.  
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Oxi 
Mấy tháng nay, báo chí rùm beng vụ nước Hy Lạp 
bị mấy con nợ đòi mà không có tiền trả. Gần đây có 
cuộc trưng cầu dân ý, để xem dân chúng có muốn 
thắT lưng buột bụng để giúp đất nước ra khỏi cuộc 
khủng hoảng Tài chánh mà không ai có phương án 
gì để chấn chỉnh lại kinh tế của quê hương của 
Plato, Socrates.  

Khi có cuộc khủng hoảng về kinh tế thì người ta có 
2 giải pháp tức thời để cứu nguy: Stimulus và 
Austerity. Giải Pháp của chính phủ Obama năm 
2008 là Stimulus, in tiền, bơm vào thị trường để 
người dân tiêu dụng để giúp kinh tế sản xuất lại như 
thời ông Bush con, cho $600 tiền thuế lại để dân 
chúng đi mua cái iPhone, tivi vv. Thông thường, 
chính phủ in tiền để xây dựng các hạ tầng cơ sở như 
cầu cống, đường xá như chính phủ Tàu đang và đã 
làm, hay những chương trình xã hội như New Deal, 
và Quantitative easing (QE). Nếu mình không lầm 
thì thời Bush con là nợ thêm 800 tỷ còn thời 
Obama thì gấp đôi số này.  

Thắt lưng buột bụng mà các nhà kinh tế Tân Cấp 
Tiến rêu rao là cắt giảm chi tiêu của chính phủ, để 
kinh tế bớt bị ràng buộc bởi hành chánh. Họ cho 
rằng nếu chính phủ in tiền để bơm tiền vào thì càng 
ngày nợ càng chồng chất thì không bao giờ khá cả. 

Điển hình là một gia đình Mỹ làm $50 ngàn mỗi 
năm, phải đóng thuế đại loại $15 ngàn, còn lại $35 
ngàn nhưng tiền nợ nhà và xe hay điện thoại thông 
minh, máy truyền hình vv, phải trả hàng năm là $45 
ngàn thì họ phải vay thêm $10 ngàn nhưng lương 
không bao giờ lên, phải đi cày thêm cuối tuần, chỉ 
đủ trả tiền lời số nợ thì chắc chắn không bao giờ trả 
hết nổi món nợ.  

Trong khi đó giới bảo thủ, kêu gọi là thắt lưng buột 
bụng thì cho rằng, phải cắt giảm chi tiêu. Bớt một 
chiếc xe, không coi truyền hình mới, để dùng tiền 
trả thêm tiền principal thì sẽ bớt nợ rồi sau đó sẽ 
quen bớt chi tiêu rồi một ngày hết nợ sẽ sống thoải 
mái. Tương tự như nhiều cặp vợ chồng, hay mụ vợ 
mình thì cho là không biết sẽ chết lúc nào, cứ tiêu 
xài cho sướng, trong khi mình thì lo trả nợ cho hết, 
không tiêu xài, bận đồ thiên hạ, và  cho khi đi 
seminar.  

Cái khó là kinh tế Hy Lạp nợ quá nhiều mà có thắt 
lưng buột bụng thì chỉ trả tiền lời cho các Ngân 
hàng Âu Châu, hay đúng ra là Đức. Sau thế chiến 
thứ nhất, nước Đức bị bắt trả tiền bồi hoàn chiến 
tranh cho các nước Âu Châu như Anh Quốc, Pháp 
để xù nợ, Hitler tấn công và chiếm đóng các nước 
này. Ngày nay Hy Lạp không có khả năng làm điều 
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đó. Nhân dân Hy Lạp ở trong tình trạng tiến thối 
lưỡng nan vì thắt lưng buột bụng thì tương lai 
không khá, chỉ thấy bầu trời đen tối mà Stimulus thì 
không có tiền để bơm vì dùng tiền Euro nên có lẽ 
phải sử dụng đồng tiền Drachma lại và chịu bị lạm 
phát rồi tính sau.  

Có lẽ đây là dấu hiệu ngày tàn của chủ nghĩa tư bản 
vì theo Oxfam thì năm 2016, 1% người giàu trên 
thế giới sẽ làm chủ, sở hữu hơn 99% số đông. Hy 
Lạp chỉ là một nước nhỏ trong cộng đồng Âu Châu, 
ngoài ra các nước khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha vv đang chờ đợi tới phiên mình. Một xã hội mà 
có đến 40% người trẻ không có việc làm lâu dài thì 
thế hệ đó sẽ bị mất. 49% dân chúng ở Cali ăn tiền 
trợ cấp tương tự như các nước Âu Châu khác, vv.  

Mình đọc một bài thống kê cho biết là ở Việt Nam, 
ngày nay một người đi làm, phải nuôi một người. 
Việt Nam hiện nay có dân số là 92 triệu người, coi 
như 57 triệu người thuộc lực lượng lao động. 11 
triệu người ăn lương biên chế của nhà nước (công 
chức) hay 19.2% lực lượng lao động. Công an có 5 
triệu hay 8.77%, quân đội có 5 triệu người hay 
8.77% và các công ty quốc doanh là 3 triệu người 
hay 5.26% lực lượng lao động.  

Tổng cộng trong 57 triệu người thuộc lực lượng lao 
động thì có đến 24 triệu người làm cho chính phủ 
hay nói cách kinh tế là ăn bám ngân sách của nhân 
dân đến 42%. Coi như gần phân nửa số người đang 
tuổi lao động. Tính ra là chỉ có 27 triệu người đi 

làm, sản xuất, dịch vụ để nuôi 67 triệu người. Đổ 
đồng 1 người đi làm nuôi 2 người. Đó là chưa kể 
phải lại qùa cáp các đầy tớ nhân dân mỗi khi xin 
giấy tờ, vv.  

Bốn tuần qua, thị trường chứng khoán TQ xuống 
32% làm thất điên các nhà đầu tư hay nói đúng hơn 
cả nước. Sau vụ khủng hoảng kinh tế tài chánh 
2008, ông Paulson đã dùng Stimulus để cứu vãn 
kinh tế Hoa Kỳ.  

Nghe kể ở Seattle, chính phủ tốn $250 ngàn của 
Stimulus để thành lập một công ăn việc làm cho 
một ông điêu khắc gia, làm một cái tượng trên núi. 
Tiền chạy thoát, phung phí. Ông ta lại được TQ 
mướn làm cố vấn nên cũng tham vấn bảo chính phủ 
TQ, in tiền để xây hạ tầng cơ sở như các chung cư 
ma, các thành phố ma, đường rày xe lửa vv. Mình 
có thấy mấy cái này khi đi tàu, về Việt Nam lại thấy 
ngay một khu nhà xây bỏ dở ở gần Nội Bài.  

TQ cứ kêu mỗi năm tăng trưởng 7% mà xuất khẩu 
thì ít đi vì đồ bị hư cũng được tính theo. Chính phủ 
bơm tiền nên người ta mượn tiền dễ nên đầu tư 
nhưng nhà cửa xuống nên họ nhảy vào thị trường 
chứng khoán. Chính phủ sợ bị lạm phát nên cho 
phép các công ty tư nhân được phép ra IPO khiến 
thị trường chứng khoán Tàu lên như điên. Các 
người dân cầm nhà, mượn nợ để mua cổ phiếu nay 
banh ta lông. Ngày nay người ta ước lượng Trung 
Quốc nợ đâu $30 ngàn triệu, họ mua công khố 
phiếu của Mỹ là 2 ngàn triệu và của Âu châu là 1 
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ngàn triệu, coi như là họ nợ 27 ngàn triệu. Cái khốn 
là công khố phiếu thì Mỹ hay Âu châu có thể in tiền 
của họ để trả. Ấn độ và Trung Quốc là 2 quốc gia 
mua vàng nhiều nhất thế giới mà khi thị trường 
chứng khoán xuống nhưng vàng không nhúc nhích 
vì không ai còn tiền để mua.  

Ngày nay Việt Nam, 1 người lao động nuôi 2 người; 
một trong gia đình và một là cán bộ nhà nước trong 
khi TQ theo chế độ 1 con thì càng nặng hơn. Hồi 
vụ dot com, ra đường tài xế taxi, thợ neo, bán thịt 
vv, đều bàn chơi cổ phiếu thì ngày nay ở TQ cũng 
tương tự nên chỉ có chết. Việt Nam được xây dựng 
theo khuôn mẫu của Trung Quốc cho nên nay te 
tua nên gần đây TBT phải sang Mỹ gặp phó tổng 
thống Biden tại nhà trắng rồi như tinh cờ ông 
Obama ghé tạt sang xem đồng hồ. 40 năm qua, Việt 
Nam mất một cơ hội, một thế hệ.  

Một cặp vợ chồng mới cưới, chịu khó làm ăn, mua 
nhà, mua xe, có con, có lợi tức cao rồi ăn cao lương 
mỹ vị rồi từ từ bị cholesterol, cao máu, cao đường, 

cao muối. Có lần đọc chỉ số về hạnh phúc thì nước 
Bhutan được liệt kê là nước hạnh phúc nhất thế 
giới dù thu nhập của người dân không bằng Mỹ, Âu 
Châu. Có thể con đường chính để tìm hạnh phúc là 
không nên quá đà, làm việc quá đà, ăn quá đà, tiêu 
thụ quá đà vv, để rồi nợ quá đà. Các người hưu trí 
của Hy Lạp chỉ biết khóc vì tiền hưu của họ coi như 
đi Tây hết. Thế hệ con, cháu rồi đến chắt của họ 
lao động cả đời cũng chưa chắc trả hết nợ của thế 
hệ họ đã mượn xài chơi. Ngày phán xét của Hoa Kỳ 
cũng không xa và sau này người ta sẽ nói thế kỷ 20 
là thế kỷ của chủ nghĩa cộng sản và thế kỷ 21 đánh 
dấu ngày tàn của chủ nghĩa tư bản.  

Ông Khổng Khâu có nói “Tề gia, trị quốc, bình 
thiên hạ,” có lẽ nếu mọi người lo giúp cho mình và 
gia đình được khỏe mạnh, không nghèo đói thì cả 
triệu gia đình như vậy thì vô hình trung đất nước 
bỗng nhiên giàu, chả cần giáo điều chủ nghĩa 
stimulus hay thắt lưng buộc bụng. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Steve và Diane 
Mình quen cặp vợ chồng ly dị này khá lâu. Họ là 
chuyên viên địa ốc, mua được cho mình nhiều căn 
nhà với giá ngoài tưởng tượng. Họ lấy nhau rồi ly dị 
nhưng vẫn làm ăn chung. Nghe tên chồng sau khi 
bán cho mình căn nhà của hắn, nói là sẽ dọn vô ở 
nhà bà vợ cũ. Mình lại thấy bà Diane đến nhà bank, 
khi mình trao tiền cho tên Steve. Hắn đưa cho bà 
vợ cũ $2 ngàn. Mình chỉ nghe hắn kể là, ly dị bà 
Diane để lấy bà khác nhưng khai phá sản nên lại bỏ 
nhau, nay chạy về tá túc bà Diane. Tình cũ không 
rủ cũng lại.  

Nhớ dạo bà Diane bán cho mình cái nhà đầu tiên, 
mình gửi một giỏ trái cây, bánh trái, chocolat đến 
văn phòng của bà ta khiến bà ta khóc như mưa 
ngâu. Kêu 20 năm làm cái nghề này, lần đầu tiên 
được khách hàng gửi quà tặng nên hứa là sẽ gọi 
mình trước, mỗi khi có good deal. Sau đó thì bà ta 
bán cho mình khá nhiều nhà rẻ không tưởng tượng 
nổi. Mình là khách hàng của ông chồng cũ nên bà 
ta gọi ông chồng cũ khi có good deal. Nếu mình 
mua thì họ chia nhau tiền huê hồng, không mua thì 
họ mới đưa lên bảng MLS bán.  

Hai vợ chồng này tượng trưng cho những cặp vợ 
chồng bình thường Mỹ: Sống bất cần ngày mai. Họ 
làm nghề tự do, bán mua nhà cửa cho khách hàng, 

được đồng nào là xài hết đồng đó, đúng hơn là tiêu 
trước trả sau. Cứ cà thẻ tín dụng rồi kiếm tiền trả 
sau đến khi không còn mượn được nữa thì khai phá 
sản. Nạn nhân của xã hội tiêu thụ. Cái máy khổng 
lồ nuốt trửng những ai không đấu tranh tư tưởng, 
chống lại được những cám dỗ tiêu xài.  

Báo Wall Street Journal, tuần này có đăng bài, nói 
36% dân chúng Mỹ không có một xu trong quỹ hưu 
trí của mình. Không có ai sướng như dân Mỹ. Dân 
tứ xứ, làm việc rồi xuất cảng sang Mỹ trái cây, bánh 
trái, cá tôm, thịt. Dân Mỹ mua rồi in tiền đô la trả 
cho họ bằng công khố phiếu nên họ ăn xài mút chỉ.  

Dạo tiểu học, mình học tư với ông giáo Kim, cạnh 
khách sạn Mimosa ở đường Phan Đình Phùng, bịtên 
bán kẹo kéo dụ cho ghi sổ những hôm bán ế. Sau 
này, cứ bị hắn đòi nợ, cảm thấy hèn nên sau khi trả 
được nợ thì không bao giờ dám ăn nợ nữa. Thà đói 
không ăn ghi sổ.  

Cái khổ của những người chuyên viên về địa ốc là 
sau khi đậu cái bằng hành nghề thì họ được huấn 
luyện Sell the Dream, nên họ phải mua một chiếc 
xe xịn, rồi chở khách hàng đi xem nhà. Cuối cùng 
khách hàng tìm được căn khác, kêu người khác mua 
dùm, khiến họ bù trớt nhưng phải cong lưng trả tiền 
nợ ngân hàng khi mua xe. Nếu không bán được thì 
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họ đói nên họ tìm đủ cách để dụ khách hàng mua. 
Mình nhớ phim “Tin Men,” một trong những phim 
kể về cuộc đời dân chuyên nghiệp bán hàng, dùng 
đủ mánh lới để bán. Hôm nào, xem Netflix có chiếu 
thì cho cả nhà xem để tránh rơi vào cảm bẫy của 
những tên bán buôn.  

Các chuyên viên địa ốc thích “bán” hơn mua nhà. 
Họ cứ bỏ lên MLS rồi một ngày đẹp trời, có ai đem 
khách hàng lại mua thì họ lãnh huê hồng thay vì 
chở khách hàng lòng vòng, tốn thì giờ lại tốn xăng. 
Mấy người này thường đi nhà thờ, tham gia các hội 
từ thiện để tìm kiếm khách hàng. Có lần nhà lên 
cao, mình muốn bán hai căn nhà, trả $250 cho một 
tên chuyên viên địa ốc, bỏ lên MLS, rồi cho ai đem 
lại khách hàng mua, huê hồng 5% nên trong vòng 2 
ngày là bán cái rụp. Lãnh huê hồng 5% nên các 
chuyên viên địa ốc, đè đầu khách hàng, bắt mua bất 
cứ giá nào.  

Khi địa ốc lên nhưdiều thì họ làm ra tiền, thấy 
khách hàng của họ mua đi bán lại nên bắt chước 
khách hàng mua nhà để bán lại. Đa phần là khi họ 
nhảy vào thị trường thì đã trễ. Thấy người ta ăn 
khoai, vác cuốc đi đào, thị trường đã lên cao điểm, 
ôm đầu máu nên thường hay bị xiết nợ, khai phá 
sản.  

Hai người này, mỗi người có hai căn nhà: một để ở 
và một cho thuê nhưng nay ngân hàng kéo hết căn 
cho thuê, một căn thì bán cho mình vì chỉ có mình 
mới giúp được họ dù họ bán rẻ còn một căn đang ở 

nhưng chắc cũng sắp bị nhà bank kéo luôn. 3 năm 
trước, bà ta nói có căn nhà của bà ta, đang treo bán 
kiểu shortsale. Có tên quen dư tiền muốn mua nhà 
cho thuê nên mình chỉ hắn trả đâu $100 ngàn thì 
ngân hàng chịu bán nhưng sau đó tên này rút lui. 
Hôm trước gặp bà ta ở ngân hàng thì có hỏi cái nhà 
bán chưa thì bà nói chưa và tuần tới bị kéo. Mình 
hỏi lý do thì mới hiểu: bà ta cù cưa, muốn ngân 
hàng trả cho bà ta $5 ngàn tiền huê hồng nên sau 
ba năm vẫn không bán được. Giá căn nhà nay 
khoảng $250 ngàn.  

Tên quen, không mua căn nhà này do mình chỉ, lại 
nghe ai nói mua condo ở dưới San Diego, xa tít mù 
khơi. Cuối cùng phải bán vì tên dụ mua nói sẽ lo 
kiếm người thuê, ăn gian tiền sửa chữa, kêu người 
thuê nhà dọn đi, lấy theo máy giặt, máy sấy, tủ lạnh 
nên phải bỏ tiền mua lại đồ mới. Có ai bao giờ cho 
nhà thuê lại mua tủ lạnh, máy giặt máy sấy cho 
người thuê. Chán mớ đời! Hôm trước hắn nhắn tin, 
muốn hùn hạp với mình. Nói mình kiếm nhà, hắn 
bỏ tiền. Mình gửi email, nhắn hắn đi học mấy cái 
seminar căn bản về tài chánh, sau đó sẽ nói chuyện 
làm ăn chung. Mấy năm trước, hắn có hỏi mình, 
mình kêu đi học cái đã để hiểu những gì sẽ gặp phải 
khi dấn thân vào con đường mua nhà cho thuê, để 
hiểu thuế má, luật lệ nhưng hắn thích binh sập xám 
vào cuối tuần nên mình chỉ giới thiệu hắn hai vợ 
chồng Steve và Diane.  
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Trong đời sống, con người lo đi làm đong gạo, cuối 
tuần chỉ muốn thoải mái. Mình biết nhiều tên Việt 
Nam, cuối tuần vát vợt đi đánh quần vợt, cá độ rồi 
kéo nhau ra quán ăn nhậu, chém gió hay kéo nhau 
về nhà binh sập xám. Dần dần con cái lớn lên, vào 
đại học. Thương con nên lấy hết tiền để dành hay 
quỹ hưu trí, hoặc tái tài trợ căn nhà để trả tiền học 
cho con. Lúc đói tiền thì các con kên kên xuất hiện.  

Nhớ cách đây vài năm, có một bà bác sĩ nhãn khoa, 
có con sinh hoạt với con mình trong hướng đạo, rủ 
vợ mình đi dự buổi thuyết trình, đầu tư về dầu hoả. 
Mình có đầu tư vào cái ngành này nhưng vì không 
hiểu rõ nên mua lộn, đến nay chưa lấy lại vốn sau 
10 năm. Mình có lên mạng để xem công ty của bà 
này giới thiệu thì không thấy có mặt ở Cali hay các 
tiểu bang khác, nên nói vợ đừng đi và từ dạo đó 
không thấy bà ta vồn vã như xưa.  

Sau này nghe kể, chị em của bà ta bị giựt tiền, nay 
không biết kêu ai. Họ dụ mấy người này, tái tài trợ 
lại căn nhà, rút ruột ra đầu tư $200 ngàn. Mỗi năm 
lời 20%, coi như được $40 ngàn/năm. Cho con vào 
học Stanford thoải mái nên ai cũng thấy cái viễn 
ảnh quá đẹp nên chun đầu vào. Mình nghe họ nói 
là khách hàng của công ty này toàn triệu phú, họ 
chỉ giúp đám Việt Nam, vì thấy họ thương con, lo 
tương lai của con họ. Nay con học đại học, nợ thì 
chồng chất, có một anh bị bệnh vì stress quá. Nghe 
nói, nay bị mất việc.  

Mình có nói những người quen, trả tiền đi dự 
những seminar về tài chánh nhưng họ thích đi dự 
các seminar miễn phí lại được ăn uống sang trọng để 
rồi bị mất tiền. Những tên chuyên gia buôn bán, dụ 
thiên hạ đầu tư thường tổ chức các seminar tại các 
khách sạn sang trọng, khung cảnh và không gian sẽ 
tạo ảo tưởng cho các người tham dự là mình đang 
gia nhập giới thượng lưu. Có nhiều seminar mình 
phải đi lại nhiều lần vì lần đầu không hiểu hay phải 
dẫn con đi theo.  

Trong cuốn sách “Stop acting rich, Start living like 
a Real millionaire,” giáo sư Thomas Stanley, người 
bỏ trên 30 năm nghiên cứu về cách sống, suy nghĩ, 
đầu tư của người giàu trên đất Mỹ. Ông ta kể nạn 
nhân của xã hội tiêu thụ, bị đầu độc bởi những hình 
ảnh, phim ảnh về những người nổi tiếng. Họ không 
biết sau những ánh hào quang, các người nổi tiếng, 
bị nợ nần ngập cổ.  

Bà Greta Garbo, ở nhà chỉ trả có $1/tháng tượng 
trưng vì chủ nhà đã mua lại từ lâu nhưng để bà ta ở 
đó đến khi chết. Kim Bassinger bị phá sản nên 
không được đóng phim nữa vì nếu đi đóng thì bị 
xiết nợ. Michael Jackson nợ như chúa chổm.    

Có lần một ông Mỹ hỏi mình: Một người làm $40 
ngàn/năm, để dành hàng năm được 10% lợi tức và 
một người làm $400 ngàn/năm nhưng tiêu xài $450 
ngàn mỗi năm thì ai giàu hơn ai. Ông ta nói đồng 
tiền rất thông minh, nếu mình không biết chăm sóc 
nó thì tiền bạc sẽ bỏ mình ra đi.  
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Mình mến hai vợ chồng Steve và Diane, mang ơn 
họ nhưng lối sống của họ, không định hướng, không 
có chương trình cho mai sau nên khó đoán được 
tương lai. Có lẽ vì vậy mà 49% dân số Cali, ăn trợ 
cấp chính phủ. Mình đang rao cho thuê căn nhà 
của tên Steve vừa bán cho mình thì thấy dân ăn trợ 
cấp SSI, chồng vợ, con cái, nộp đơn hà rầm.  

Mình đồng ý mua căn nhà của tên Steve với điều 
kiện là hắn phải cho mình xem chương trình tiết 

kiệm của hắn ra sao trước khi mình sẽ tiếp tục trả 
thêm tiền cho hắn khi đã trả hết nợ ngân hàng. Số 
tiền còn lại $65 ngàn sẽ được trả từ từ cho hắn để 
hắn nghỉ hưu trí. Mình không muốn hắn dùng số 
tiền đó đi câu cá mỗi tuần ở San Diego. Hy vọng 
hắn sẽ thức tỉnh và tìm ra phương pháp bớt tiêu 
tiền, để dành tiền cho những năm tháng, hoàng hôn 
của tuổi già của hắn. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Về Hưu Hay Về Nai 
Hôm trước, CNA gửi cho bài báo kể là Ecuador là 
nơi lý tưởng nhất để về hưu vì một năm tốn khoảng 
$11 ngàn cho hai vợ chồng, thêm lão chim tinh gia 
của làng này tải mấy tấm hình những lô đất vợ 
chồng hắn đi xem ở Đà Lạt, vì quyết định về đó 
sinh sống trong những ngày hoàng hôn của đời 
mình. Cô Thắm về Pueblo thì nhất định không 
thèm học tiếng xì pa nít, thề chết sống ở xứ cao bồi 
với George Bush. Ở trên vùng Ecuador thì khi đi 
cầu, dựt nước thì nước chảy xuống theo đường kim 
đồng hồ còn ở dưới miền nam của đường xích đạo 
thì chảy ngược lại. Có bác nào đã đi Ecuador, có 
biết chảy theo chiều nào thì cho em biết.  

Mình theo dõi ông Harry Dent, Jr., từ 20 năm nay, 
đọc hết các sách của ông ta và mua tài liệu hàng 
tháng. Ông này là một trong những kinh tế gia dùng 
dân số để tiên đoán về kinh tế. Gần đây ông ta mới 
ra cuốn Demograhic Cliff, nói về cuộc khủng hoảng 
kinh tế sẽ xảy ra trong khoảng từ đây cho đến năm 
2020 và đưa vài ý kiến giúp đọc giả để tai qua nạn 
khỏi trong thời gian sắp đến.  

Ông tiên đoán khá đúng, chỉ xê xích vài năm hay 
tháng, chỉ sai khi nói thị trường chứng khoán sẽ lên 
gấp 2 lần thay vì 4 lần như ông ta tiên đoán. Ông 
cũng không ngờ cuộc khủng hoảng 2008 đã được 

chính phủ in tiền để cứu các ngân hàng, giúp thị 
trường địa ốc ngóc đầu lên lại nhưng năm vừa rồi 
sau 6 năm bơm tiền vào, đã thấy dấu hiệu cái bong 
bóng sắp sửa bị vỡ mà lần này thì không biết ra sao. 
Năm ngoái thị trường địa ốc xuống 4% nên gần đây 
chính phủ hạ tiền lời để kích động thị trường. 
Tháng tới mình đi Las Vegas để học thêm về vấn đề 
này. Nhớ 2008, trước cuộc bầu cử tổng thống thì hệ 
thống ngân hàng sụp tiệm, có thể năm 2016 cũng sẽ 
xảy ra tương tự trước bầu cử. Mình nhớ năm 2009, 
mua mấy căn nhà có $50 ngàn mỗi căn mà trước đó 
2 năm chủ nhà mua với giá $350 ngàn- $400 ngàn, 
đang tính đợi cho nó xuống thêm rồi mua tiếp 
nhưng chính phủ Obama bơm tiền vào khiến thị 
trường nhà đất ngóc đầu lên lại nên mình chỉ ngồi 
tiếc thời nhà bán $50 ngàn.  

Đại loại kinh tế Hoa Kỳ sau thế chiến thứ 2 được 
giải thích một cách dễ hiểu như sau: Khi các người 
lính trở về sau 4-5 năm tham chiến tại Âu châu hay 
Thái Bình Dương thì người ta nhận thấy tỷ lệ sinh 
nở tăng vọt mà người Mỹ gọi thế hệ sinh từ năm 
1946-1964 là thế hệ babyboomers. Khi thế hệ này ra 
đời thì các công ty, kỹ nghệ về con nít như tã lót, đồ 
ăn cho con nít được phát triển rất nhanh chóng, 
phụ nữ đi làm nên họ quảng cáo sữa bột như 
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Guigoz, SMA, tốt hơn sữa mẹ rồi họ bán nhà mới 
thêm các máy giặt, máy sấy và các tiện nghi khác. 
Khi thế hệ này đến tuổi trưởng thành, đi làm mua 
xe cộ nên ngành kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ tiến rất 
nhanh, sản xuất xe rẻ. Khi thế hệ này đến tuổi lập 
gia đình thì ngành địa ốc phát lên, dân chúng mua 
nhà, các khẩu hiệu sống với giấc mộng Mỹ được 
thúc đẩy rồi khi họ có con thì giáo dục, đại học mọc 
đầy, mua nhà to hơn vì con cái lớn đến ngày nay thế 
hệ này bắt đầu về hưu nên chi tiêu của họ cũng 
giảm nên kinh tế cũng giảm theo. Con cái lớn ra 
riêng, lập gia đình nên họ cũng muốn giản tiện hoá 
cuộc đời, mua nhà nhỏ hơn hay ở chung cư.  

Sau 75, Việt Nam cũng lâm vào trường hợp này, 
dân số gia tăng kinh khủng dẫn đến ngày nay có 
trên 90 triệu người dù trước 75 chỉ có đâu 30 triệu 
cả hai miền. Nhật Bản thì khuyến khích phụ nữ phá 
thai để tăng gia sản xuất, đã biến xứ này trở thành 
một cường quốc kinh tế, khiến các nước láng giềng 
như Nam Hàn, Trung Quốc bắt chước thêm ra các 
luật như chế độ một con. Việt Nam thì khác một tí, 
theo chế độ trai hay gái chỉ hai con mà thôi. Theo 
dân số học thì mỗi cặp vợ chồng cần phải sinh 2.14 
con để thay thế một cặp vợ chồng trong tương lai vì 
trừ hao chết sớm hay không lập gia đình.  

Bảy mươi năm sau thế chiến thứ hai, dân chúng của 
các quốc gia Tây Âu, Nhật đã già nua, lứa tuổi hưu 
trí xấp xỉ lứa tuổi đi làm. Con người sống lâu hơn 

xưa, người Nhật Bản có nơi sống trên 100 tuổi khá 
đông.  

Gần đây báo Time có nói đến tỷ lệ người cao niên 
của Nam Hàn tự tử khá nhiều, có người chết đến 4-
5 ngày mới được khám phá. Trung Quốc, vì theo 
chế độ 1 con nên người ta tính trong tương lai một 
cặp vợ chồng sẽ phải nuôi 4-8 người già như cha mẹ 
và ông bà của hai bên thêm con của mình. Người ta 
dự đoán đến năm 2035 thì dân số của TQ mất đi 
1/3 nghĩa là 450 triệu người.  

Hai thập niên trước, ai nấy cũng thán phục Nhật 
bản, sẽ vượt qua nước Mỹ tương tự ngày nay TQ sẽ 
qua mặt Hoa Kỳ nhưng họ quên đi yếu tố dân số, 
đơn vị sản xuất và tiêu thụ của một nền kinh tế 
quốc gia. Từ 2 thập niên qua, kinh tế của Nhật Bản 
dật dờ vì giới tiêu thụ và sản xuất suy giảm nhất là 
dân chúng tiết kiệm rất nhiều. Các chính phủ liên 
tiếp hạ tiền lời như Hoa Kỳ đang làm từ 2008, để 
kích hoạch kinh tế nhưng vẫn không ngóc đầu lên 
được. Trung Quốc trong thập niên qua đã cho xây 
cất thượng tầng, hạ tầng cơ sở, chung cư mà ngày 
nay có trên 24% bỏ trống, các siêu thị, trung tâm 
thương mại, không một bóng người. Họ đã cho xây 
theo các chính sách ngũ niên với tinh thần bao cấp 
nên đã không chỉnh đổi.  

Trong 3 thập niên qua, dân số thị thành gia tăng 
gấp 3, các nông dân bỏ quê lên tỉnh sống chui sống 
nhủi trong các thành phố vì chế độ hộ khẩu, thất 
học nhưng lương vẫn cao hơn làm nông dân. Kinh 
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tế TQ đang trên đường suy thoái, người ta không 
biết sẽ tan theo mây khói lúc nào. Có người nói 
cuộc khủng hoảng này sẽ lớn nhất lịch sử của loài 
người cho nên các triệu phú Tàu đã từ từ chuyển tài 
sản ra ngoại quốc. Năm 2010 có trên 875 triệu phú 
gốc Trung Quốc, đã di dân sang Gia Nã Đại hay 
Hoa Kỳ. Báo New York Times có đăng tin, kể gia tài 
kết xù của cựu chủ tịch nhà nước Trung Quốc lên 
đến mấy tỷ mỹ kim ở hải ngoại.  

Tuần này, ông Obama đi viếng Ấn Độ, một quốc 
gia có dân số cao thứ nhì thế giới và trong tương lai 
sẽ qua mặt Trung Quốc. Trong cuốn sách mới của 
ông Henry Kisinger có nói đến vai trò của Ấn Độ, 
đối tác kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ trong tương 
lai. Nhận định của ông khác hẳn với cuốn sách ra 
đây cách đây 10 năm, nói Ấn độ không đáng kể. Có 
lẽ ông ta không nghiên cứu về dân số, hay đọc sách 
của ông Harry Dent, Jr.  

Mình nhớ dạo ở Pháp, chính phủ Chirac khuyến 
khích dân Tây sinh đẻ thêm, cho tiền trợ cấp, 
nhưng tây trắng không đẻ mà tây đen và tây rệp đẻ 
mệt nghỉ. Ngày nay nghe nói dân đạo Hồi, gốc Á 
Rập có đến 8% dân số, không biết dân đen bao 
nhiêu, chắc cũng tương tự. Vì vậy tinh thần bài 
Rệp, Đen do đảng cực hữu Front National đưa ra, 
đang được ưa chuộng. Một nước cấp tiến như Hoà 
Lan mà ngày nay đang được nhóm cực hữu cầm 
quyền. Nước Đức rồi cũng chung số phận vì không 
chịu đẻ, dù kinh tế xuất cảng khá mạnh vì dân số 

càng ngày càng già. Từ ngày cộng đồng Âu châu 
được nới rộng, dân Lỗ Ma Ni, Ba lan vv di dân sang 
các nước như Pháp, Bỉ, Đức ăn bám hệ thống an 
sinh xã hội nên chỉ có chết hay bị thương. Hôm 
trước, đọc tờ Le Monde nói về các nhà thờ của 
Công Giáo bị bỏ hoang vì tín đồ ít đi lễ, con nít 
dùng để chơi skateboard. Theo Công Giáo thì 
không được ngừa thai, phá thai, ly dị nhưng ngày 
nay dân chúng bớt đi nhà thờ, ly dị mệt nghỉ. Úc 
châu thì vẫn nhận di dân cho nên không lo về vấn 
đề này tuy trong tương lai sẽ bớt sản xuất các tài 
nguyên.  

Hoa Kỳ may là vẫn tiếp tục nhận di dân tuy có hạn 
chế mấy năm gần đây nhưng với nghị quyết của ông 
Obama mới ban hành cho phép những người di dân 
bất hợp pháp trên 5 năm, có quyền lấy bằng lái xe 
coi như mở đường để hợp thức hoá cho họ ở lại 
Hoa Kỳ, đóng thuế nuôi Mỹ già. Thật ra hai đảng 
đều hiểu vấn đề này nhưng họ chỉ sợ là đảng đối 
phương sẽ hưởng lợi về cử tri nếu ân xá những 
người di dân bất hợp pháp. Ông Obama tuyên bố là 
sẽ không cần phải tranh cử nữa cho nên ông ta phải 
làm những gì nước Mỹ cần phải làm vì lưỡng đảng 
không thống nhất.  

Ông Steve Jobs nói với ông Obama là Hoa Kỳ cần 
đào tạo thêm 30 ngàn kỹ sư, coi như 50% là cho kỹ 
sư, khoa học gia ngoại quốc sang học rồi ở lại, chỉ 
cần 50% kỹ sư sinh tại Mỹ được đào tạo. Ngày nay, 
các công ty Hoa Kỳ, bắt đầu đem các công xưởng 
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sản xuất về Mỹ vì sản xuất ở Mỹ không đắt như 
xưa, không cần phải tồn kho, linh hoạt theo nhu 
cầu cung ứng thêm chương trình Made in USA, 
khuyến khích các đại công ty Hoa Kỳ tăng trưởng 
tại Hoa Kỳ, được giảm thuế thêm không sợ bị Trung 
Quốc ăn cắp kỹ thuật công nghệ. Các công ty Hoa 
Kỳ bắt đầu đổ vào các quốc gia có dân số trẻ như 
Việt Nam, Nam Dương, một thị trường tiêu thụ cho 
tương lai trong khi Trung Quốc chỉ có chết vì dân 
số không tăng trưởng lại bị mất đi 1/3 trong một 
tương lai gần.  

Sau Great Depression thì dân chúng Hoa Kỳ rất lo 
sợ cho tương lai nên họ tiết kiệm, để dành tiền để 
trang trải cho những bất trắc nhưng kinh tế sau 
1945, khuyến khích người Mỹ tiêu thụ, biến xã hội 
thành một trung tâm tiêu thụ hàng đầu thế giới nên 
người mỹ mượn tiền ngân hàng để mua các sản 
phẩm tiêu thụ, quảng cáo trên các đài truyền hình. 
Ngày nay, khi gần về hưu thì đa số người mỹ không 
có trương mục tiết kiệm, quỹ hưu trí, ngoài tiền an 
sinh xã hội bị bắt buộc phải đóng.  

Quỹ an sinh xã hội được thành lập sau Great 
Depression, khi ấy dân chúng Hoa Kỳ trung bình 
chết vào tuổi 63 nghĩa là chết 2 năm trước khi nhận 
lãnh tiền của an sinh xã hội. Dạo ấy trung bình 25 
người đi làm để nuôi một người về hưu, ngày nay thì 
5 người đi làm, nuôi một người hưu trí. Ngày nay, 
với ngành y tế hiện đại, dân Mỹ trung bình chết vào 
tuổi 75 còn phụ nữ thì 82 tuổi, nghĩa là lãnh tiền an 

sinh xã hội đến 10-17 năm nên chính phủ đã gia 
hạn thêm về hưu vào tuổi 67 nhưng trong tương lai 
có thể lên đến 75 tuổi. Trên thực tế, các người về 
hưu, đa số phải đi làm thêm bán thời gian. Vào 
Walmart, Home Depot vv, số nhân viên trên 65 
tuổi rất nhiều và làm ca đêm. Một cô bạn, y tá đến 
nhà chăm sóc các người già kể, thấy đồ ăn cho chó 
mèo trong tủ lạnh dù chủ nhà không nuôi súc vật.  

Mình có quen một ông Mỹ, bán cho mình nhà, nay 
đã qua đời. Khi mới về hưu, ông ta qua Mễ, mua 
căn nhà ở thoải mái nhưng vài năm sau, bán tháo, 
bán lỗ, ôm đầu máu chạy về Mỹ. Một cặp vợ chồng 
Mỹ về hưu ở Mễ, kêu mình bán cái nhà của họ để 
họ trở về Mỹ sau 10 năm sinh sống ở đó vì sợ bị 
cướp nhất là dân bán thuốc phiện cạnh tranh, bắn 
nhau loạn cào cào. Ở một xứ khác, người Mỹ được 
xem là cái máy ATM của dân địa phương nên cái gì 
cũng bị chém nặng.  

Chính phủ in tiền vì trên nguyên tắc sẽ làm cho lạm 
phát gia tăng để xoá nợ. Trung bình thì lạm phát ở 
Hoa Kỳ là 3.5% mỗi năm tới năm 2000 nên trung 
bình mỗi năm nhân viên được tăng lương 2-3.5% để 
theo kịp sinh hoạt kinh tế chớ chẳng phải vì mình 
tài giỏi, mức đo gì cả. Chủ rất là mất dạy, cuối năm 
thì kêu vào văn phòng hỏi mình này nọ, khuyên 
nhủ nên cố gắng làm nhiều giờ không trả tiền cho 
hãng rồi, chép miệng kêu thấy mình năng nổ, làm 
việc hăng say năm vừa qua nên tăng 3% lương 
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khiến mình đội ơn, thề sống chết để làm giàu cho 
chủ.  

Nhớ dạo mới sang Cali, đi làm lương đâu $40 ngàn 
mỗi năm, nếu tính 3.5% lạm phát thì ngày nay 
lương mình được khoảng $92,541.47. Dạo đó mua 
nhà trước khi lấy vợ giá $180 ngàn, đóng tiền nợ 
ngân hàng hàng tháng là $863.35. Ngày nay nếu 
tính lạm phát 3.5% thì căn nhà đầu tiên mua, trị giá 
hôm nay $416,436.60. Ngày nay giá thị trường đâu 
khoảng $450 ngàn hay $500 ngàn, cho nên nếu bán 
thì chính phủ đóng thuế số tiền lời là $236,436.60 
(28% liên bang + 10.3% tiểu bang = $90,555.22). “ 
Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp 
ngày là quan.” Chính phủ ăn cướp một cách công 
khai, in tiền xoá nợ. Hôm trước, đọc báo ở Việt 
Nam, có bà nào mua công khố phiếu 30 năm, trị giá 
500 đồng thời bao cấp. Thời đó, sau 2 vụ đổi tiền 
thì 500 đồng rất to, nay đem công khố phiếu ra đổi 
thì ngân hàng không có giấy 500 đồng để trả cho bà 
ta. Mình nhớ ông Gignac, hội viên OAS, ám sát hụt 
tổng thống DeGaulle kể là trước khi đi tù ông ta bỏ 
mấy trăm quan pháp vào quỹ tiết kiệm. 8 năm sau, ở 
tù ra, chỉ đủ ăn được một bửa cơm mãn tù và ở 
khách sạn được vài đêm. Ông dặn mình là đừng bao 
giờ bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm.  

Từ một thập niên trở lại thì theo các kinh tế gia, 
lương bỗng không gia tăng nhiều khi còn hạ vì sự 
giảm phát (deflation). Vợ mình ra trường 25 năm về 
trước, lương đâu tiên là $28 ngàn, ngày nay thằng 

cháu, học Berkeley ra trường, kiếm việc không ra, đi 
làm lương $10 mỗi giờ hay $19,200 mỗi năm. Vợ 
mình ra trường mua nhà với giá $180 ngàn còn 
thằng cháu ra trường, lương ít hơn 1/3 mà nhà giá 
cao hơn 250%. Nó rên với bố nó là không biết bao 
giờ mua được nhà, cưới vợ vì phải sống với bố mẹ vì 
tiền thuê nhà bằng tiền lương của nó. Nhớ dạo ở 
New York, mua cái máy điện toán đầu tiên tốn đâu 
$3 ngàn, ngày nay cái máy mạnh gấp 100 lần giá có 
$600. Hồi mới lấy vợ, mua hai cái máy giặt, máy sấy 
đâu gần $3 ngàn, ngày nay rẻ hơn, máy truyền hình 
hiện đại rẻ hơn xưa rất nhiều chỉ có vật giá rau cải 
thì lên nhưng không nhiều lắm vì chính phủ trợ cấp 
ngành nông nghiệp.  

Trước năm 1945, 48% dân số Hoa Kỳ là nông dân 
nhưng ngày nay chỉ còn 2% mà nuôi cả nước Mỹ và 
xuất cảng sang các nước khác trên thế giới. Vấn 
nạn của sự giảm phát là ngày nay chính phủ Mỹ nợ 
Trung Quốc 4 ngàn triệu mỹ kim, nợ Nhật Bản 2 
ngàn triệu mỹ kim. Nếu có lạm phát 3.5%, thí dụ 
nếu chính phủ mỹ mượn $1 triệu bằng cách bán 
công phiếu trả trong 10 năm. Số tiền $1 triệu trong 
10 năm tới chỉ tương đương ngày nay $705,047.17 
nhưng nếu không có lạm phát mà lại bị sự giảm phát 
thì khó đo lường được cái nợ vì chưa biết tỉ lệ giảm 
phát bao nhiêu. có thể sẽ có chiến tranh với Trung 
Quốc để xoá nợ.  

Hàng năm mình nhận thư của quỹ an sinh xã hội, 
bảo là khi mình về hưu sẽ nhận đâu $500-$600 mỗi 
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tháng vì mình chỉ đóng khi còn đi làm cho công ty, 
sau này làm ăn riêng thì mình ăn theo vợ, còn vợ thì 
nhận đâu gần $2 ngàn mỗi tháng, coi như hai vợ 
chồng lãnh được gần $2.5 ngàn  mỗi tháng, chưa đủ 
tiền trả tiền nhà cho ngân hàng. Cứ tính là mình đã 
trả hết nợ ngân hàng đi thì vẫn phải trả tiền thuế 
nhà cửa và tiền HOA cũng bay mất $1,150 mỗi 
tháng, cộng tiền bảo hiểm, điện nước là mất $1.5 
ngàn. đồng chí gái vô vàn kính yêu muốn giữ cái 
nhà này vì con cháu ở xa về chơi có chỗ ngủ. Tiền 
bảo hiểm 1 xe là $150 mỗi tháng vì già. Đại khái hai 
vợ chồng chỉ sống $500 mỗi tháng cho tiêu xài mà 
mình lại có mộng đi du lịch khắp thế giới với đồng 
chí gái. Chán mớ đời! Ông Obama tuyên bố chương 
trình học đại học cộng đồng miễn phí cho hai năm 
đầu nhưng lại đánh thuế tiền mà phụ huynh để 
dành cho giáo dục như các quỹ 523 hay Coverdell. 
Lúc trước họ cho đóng góp hàng năm $2 ngàn cho 
quỹ Coverdell sau này không cho nữa chỉ còn 523 
cho phép $500 mỗi năm. Mình bỏ tiền cho 
Coverdell vào mutual funds theo các funds của ông 
HD nói thì được đâu 49% nhưng sau này thằng con 
xin financial aids nên chuyển hết qua cho cô em nay 
mình bắt đầu rút ra trả tiền đi bơi, học luyện thi 
SAT..cho hết trước khi cô con gái nạp đơn xin vào 
đại học.  

Mấy năm trước chính phủ cho chương trình Roth 
IRA, quỹ về hưu để khi rút ra khỏi đóng thuế mà 
bây giờ thì thấy viễn ảnh của quỹ 523 thì chắc chắn 

trong tương lai, chính phủ sẽ đóng thuế quỹ này và 
sẽ tìm thêm nhiều cách để đóng thuế dân đi làm, 
thế hệ con cháu mình để trả tiền, trả nợ mượn của 
Trung Quốc và Nhật Bản. Hy sinh đời con, cũng cố 
đời cha! Dân Mỹ sống lâu lại bệnh béo phì nên tiền 
cho y tế lên cao nên mình tính nếu bán được mảnh 
vườn thì sẽ mua một trung tâm dưỡng lão cao cấp 
để sau này nếu mấy đứa con thất vọng về công ăn 
việc làm, không thực hiện được những ước mơ của 
chúng thì để chúng cai quản. Lý do là thế hệ 
babyboomers về hưu, sống lâu sẽ vào các trung tâm 
dưỡng lão, chính phủ trả một phần, một phần là 
tiền hưu trí. Nếu gian ác hơn thì mua đất làm nghĩa 
trang, tổ chức đám ma vì babyboomers chết nhiều, 
cần chỗ để chôn. He he he! Tính tới tính lui không 
bằng trời tính, nơi đâu có đồng chí gái vô vàn kính 
yêu thì mình cứ theo đó mà quang vinh chuyến tàu 
100-5 vì một lần và mãi mãi, anh muốn nói với em 
rằng “ Anh yêu em như kem mút dở, như lọ tương 
ngâm cà pháo. Mắt em làm cả miền Đông Bắc chìm 
trong băng giá, khi em cất tiếng cười cả miền nam 
Cali ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 
miền Louisiana chìm trong lũ lụt Katrina. Em ghé 
thăm anh trong mùa đông băng giá, em sưởi con tim 
anh như lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi 
anh khát, em là vại bia hơi làm diệu đi cái nóng 
khủng khiếp của mùa hè Nam Cali.” Thôi đi nấu 
cơm cho đồng chí gái về ăn. Chán mớ đời! 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Giấc Mơ Hoa Kỳ 
Sáng nay, tờ báo địa phương có đăng một bài với 
tựa đề Giấc Mơ Hoa Kỳ vẫn còn hiện hữu: kể câu 
chuyện của một người gốc Chí Lợi đi cư sang Mỹ 
cách đây 50 năm, nay về hưu và tuyên bố giấc mơ 
Hoa Kỳ vẫn còn hiện hữu. Có lần mình coi đài 
truyền hình phỏng vấn một ông gốc Ấn độ bảo là ở 
xứ Mỹ này nếu chăm chỉ, siêng năng thì không thể 
nào thất bại và nói dân chúng khắp thế giới muốn 
di cư sang Hoa Kỳ vì muốn tạo dựng giấc mơ Hoa 
Kỳ.  

Mình có cô con gái học lớp 10 nên mấy tuần nay 
đang điều nghiên xem niên học tới phải chọn học 
môn gì nên hai cha con có bàn về ngành học sau 
này. Ngày xưa mình đi học thì có mấy ban như A, B 
và C nên học sinh có thể chọn ban để học môn 
mình thích như B thì nặng về toán học, C về sinh 
ngữ và Văn chương. Ngày nay ở Hoa kỳ thì có đủ 
thứ môn, học sinh cứ chọn môn học, đủ tín chỉ thì 
ra trường trung học. Còn ai muốn vào đại học thì 
phải thi SAT hay ACT hoặc IB (tú tài quốc tế) để 
nộp cho đại học. Cách đây vài năm một học sinh 
gốc Mễ, không được phát chứng chỉ tốt nghiệp 
Trung học cấp 3 vì không đạt đủ điểm tối thiểu, đã 
kiện nhà trường, cuối cùng vì không muốn tốn tiền 
nên nhà trường đã cho cô học sinh tấm chứng chỉ.  

Cái khó mà phụ huynh thường gặp phải khi bàn với 
con cái về ngành học cho tương lai là ở trường, họ 
dạy con mình phải đeo đuổi giấc mơ của mình như 
bài diễn văn của ông Steve Jobs ở đại học Harvard. 
Mình không muốn cản con theo ngành nó thích 
nhưng 15 tuổi đầu thì có biết gì tương tự mình khi 
xưa đọc báo nói đến cuộc đời Bác sĩ Albert 
Schweitzer thì muốn học y khoa, hôm sau nghe ông 
thầy nói đến vật lý Quantum thì muốn học vật lý 
chế bom nguyên tử.  

Có lần mình nói chuyện với một ông quen, bảo 
thằng con mới ra trường nha khoa, nợ gần nửa triệu 
Đô La tiền mượn đi học mà đi làm thì chủ trả không 
bao nhiêu. Tiền lời lúc mượn là 8% nay thì tiền lời 
thấp hơn nhưng vẫn phải trả 8%. Một bà quen làm 
về tài chánh kể có một luật sư mới ra trường muốn 
mượn tiền mua nhà nhưng ngân hàng không cho vì 
nợ tiền mượn đi học đến $200 ngàn. Đồng chí gái 
có người chị bà con có hai đứa con học đại học 
UCLA xong thì một đứa đi làm tài xế xe cứu 
thương còn một đứa thì làm cho một tổ chức vô vụ 
lợi nên lương bỗng không bao nhiêu trong khi bà 
mẹ trả nợ mệt nghỉ. Bà mẹ than với mình là “mình 
ngu nên nghe lời bọn hắn.” Mấy người con được các 
trường khác chọn lại có thêm học bỗng nhưng 
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người Việt mình ham danh nên chọn UCLA dù 
phải trả tiền. 5 năm học tính trung bình ăn ở 
khoảng $30 ngàn/năm vị chi $150 ngàn mà đi làm 
khoản $10/giờ nên phải về ở với mẹ.  

Sau 4 năm đại học, ra trường với một cái nợ khoảng 
$120 ngàn mà không giỏi thì đi làm được trả có 
$10/giờ trong khi một tên Mễ nhiều khi không giấy 
tờ đi làm thợ vịn cho nhà thầu lương tối thiểu $20 
mỗi giờ. Nếu học thêm để ra nha sĩ thì nợ đến $500 
ngàn thì coi như tương lai đen tối.  

Đồng Chí gái có thằng cháu học kinh tế ở đại học 
Berkeley ra, đi làm lương cũng không khá, lo ngại, 
hỏi ông bố làm sao con có thể thực hiện được giấc 
mơ Hoa Kỳ, làm sao mua được căn nhà, làm sao lập 
gia đình, nuôi con. Anh chàng này hồi còn trẻ hăng 
lắm, tuyên bố không học y khoa vì trong dòng họ có 
quá nhiều người theo ngành này. Không biết anh 
chàng này nghĩ sao khi thấy người em bà con, chưa 
ra trường dược khoa đã có tiệm thuốc Tây CVS 
mướn trên $100 ngàn mỗi năm.  

Gần đây vì lý do bầu cử tổng thống Obama muốn 
lương căn bản tối thiểu của nhân công là $10.10/giờ 
cộng thêm ông Warren Buffet tuyên bố $15/giờ. Lý 
do các công ty Mỹ phải chuyển đơn vị sản xuất của 
họ ra ngoại quốc vì gia công rẻ thêm không bị các 
nghiệp đoàn lao động Mỹ làm khó dễ. Có lần ông 
Obama hỏi một lãnh đạo của công ty Apple, tại sao 
không sản xuất IPhone tại Mỹ thì được trả lời sẽ trả 
lời sau vì rất khó để giải thích tường tận. Làm sao 

giải thích cho người Mỹ hiểu là khi các kỹ sư của 
Apple vẽ lại cái IPhone thì trong vòng 2 tiếng đồng 
hồ, 3 ngàn công nhân TQ được huy động đến 
xưởng làm lại trong hai ngày cuối tuần.  

Gần đây gia công và giá thành tại các nước như TQ 
bắt đầu cao, công nhân biểu tình đòi tăng lương nên 
vài hãng Mỹ bắt đầu di chuyển đơn vị sản xuất của 
họ về Mỹ nhưng không có nghĩa là sẽ mướn công 
nhân Mỹ mà dùng rô bô, tự động hóa các đơn vị sản 
xuất. Các chuyên viên theo dõi các bộ máy này cần 
có một kiến thức khá cao để kiểm soát sự sản xuất.  

Cali là tiểu bang được xem có nhiều triệu phú nhất 
nhưng tỉ lệ dân nghèo ăn trợ cấp cũng cao nhất 
nước Mỹ. Mình nghe một người làm cho tiểu bang 
nói đâu là 47%. Mình có biết nhiều trường hợp như 
một gia đình gốc Mễ: bà mẹ có 4 người con 3 đời 
chồng nhưng ông chồng cuối cùng trốn mất. Bà ta 
đi làm ở Disneyland, lương không cao nên được nhà 
nước trợ cấp, đóng phụ 70% tiền thuê nhà, không 
biết có nhận tem phiếu hay không. Cô con gái 16 
tuổi dính cái bầu, ở nhà nuôi con được nhà nước trả 
$400/tháng để coi sóc con. Hai thằng con đầu thì 
chả thấy làm gì cả, tới nhà là thấy ngồi coi tivi hay 
chơi games, chắc là nhờ luật sư lo giấy tờ hưởng tiền 
tật nguyền, cứ kêu hơi bị chạm thần kinh là được 
chính phủ nuôi cả đời. Một gia đình khác gốc Việt, 
sang đây lâu lắm, ăn trợ cấp rồi khi con lấy chồng, 
sinh con thì khai phải nuôi cháu nên nhận trợ cấp, 
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ăn từ đời cha đến đời cháu theo kiểu ăn đời bố để 
cũng cố đời con rồi đời con ăn để cũng cố đời cháu.  

Mượn tiền đi học khi ra trường thì nợ nần chồng 
chất không biết đến bao giờ mới trả được hết trong 
khi không cần học hành thì được nhà nước nuôi hết 
đời cha đến đời cháu. Có một số người khôn thì cho 
con học các trường đại học cộng đồng hai năm rồi 
xin chuyển trường vào các trường nổi tiếng nên chỉ 
tốn tiền học ít hay xin học trường không nổi tiếng 
lắm ở xứ khỉ ho cò gáy như tiểu bang Ohio rồi sau 
này về Cali đi làm.  

Giấc mơ Hoa kỳ là được có một đời sống tốt, làm 
chủ một căn nhà nhưng sau khi học 7-8 năm đại 
học để có mảnh bằng, ra trường với cái nợ 1/2 triệu 
đô la với 8% tiền lời, gần $4 ngàn mỗi tháng mà 
chính phủ chỉ cho trừ có $3 ngàn/năm về thuế. 
Muốn trả $4 ngàn/tháng là phải làm khoản $6 
ngàn/tháng vì phải trả tiền thuế liên bang và tiểu 
bang. Cali được xem là tiểu bang đóng thuế lợi tức 
cá nhân cao nhất nên một số công ty đã dọn đi tiểu 
bang khác như Texas, Arizona. Nên mình giải thích 
cho con bé, bảo nó xem gương các anh chị bà con 
trong gia đình mà quyết định ngành của mình thì hy 
vọng sẽ đạt được giấc mơ Hoa Kỳ.  
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Giấc Mơ Mỹ Hay Là Ảo Vọng 
Hôm qua, mình đến lấy nhà thuê lại để giao cho 
một gia đình khác dọn vào. Gia đình mướn trước đó 
thì khăn gói về lại xứ của họ Mễ Tây Cơ.  

Mình hỏi sao không chịu ở lại để xây dựng giấc mơ 
Hoa Kỳ thì anh chồng bảo ở xứ này chỉ thấy toàn 
biên lai và biên lai. Anh ta đi làm hai nhà hàng mà 
chẳng dư dả gì cả, chỉ tậu được hai chiếc xe, đem về 
Mễ.  

Thế kỷ 21 cho thấy không gian không còn ngăn 
cách như xưa nhờ các phương tiện di chuyển khá 
nhanh. Người ta ước đoán 230 triệu người trên thế 
giới sống xa quê hương, nơi chôn nhau cắt rún của 
họ, định cư tại 18 nước giàu có, trong số đó có 46 
triệu sinh sống tại Hoa Kỳ. Năm 2013, thống kê 
Hoa Kỳ cho thấy 13% dân số của Hoa Kỳ sinh tại 
một quốc gia thứ 2 và 24% của dân số thuộc giới trẻ 
có cha mẹ là người ngoại quốc di dân.  

Theo tờ Foreign Affairs, trước 1914, các đợt di dân 
đến Hoa Kỳ gồm người Á Rập theo đạo Thiên chúa 
giáo, Hy Lạp, Hung Gia Lợi, Ý, Do Thái từ Nga 
Hoàng và Bắc Âu hội nhập vào xã hội Mỹ nhanh 
chóng và giúp kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh. 
Tương tự, sau thế chiến thứ 2 các nước Úc Đại Lợi, 
Tân Tây Lan, Gia Nã Đại cũng thâu nhận khá 
thành công các đợt di dân từ nhiều nơi trên thế giới 

đưa đến tình trạng ngộ nhận về sự hội nhập của các 
chủng tộc khác nhau trên thế giới khi di cư vào các 
nước Tây Âu hay Hoa Kỳ.  

Người ta nhận thấy ở Anh Quốc, các gia đình có 
con đi học đại học Oxford hay Cambridge 200 năm 
về trước thì tỷ lệ hậu duệ của họ có khả năng vào 
đại học cao hơn gấp 4 lần người dân bình thường. 
Ngày nay, 3.5 mỗi 1 ngàn Bác sĩ tại Hoa Kỳ có tên 
gốc Ái Nhĩ Lan. Ngày nay, người di dân vào Mỹ đa 
số là những người có bằng cấp, thuộc giai cấp trung 
lưu ở xứ họ như các người đến từ Phi Châu, TQ, 
Phi Luật Tân, Ấn Độ, Ba Tư, Nam Hàn, điển hình 
người Việt di tản năm 75, đa số thuộc thành phần 
trí thức, thượng lưu của VNCH.  

Ngược lại thành phần thuộc Hmong, La Tinh, Mễ 
không bị ràng buộc bởi chiếu khán thì vẫn giữ giai 
cấp của họ như tại quê hương họ trong xã hội Hoa 
Kỳ. Trong giới Châu Mỹ La Tinh thì nhóm di dân 
từ các nước như Peru, Guatemala, Colombia.,Á 
Can Đình, Chí Lợi. thì trình độ của họ cao hơn vì 
họ rời khỏi quê hương vì lý do chính trị. Họ từng 
giữ chức vụ cao trong chính quyền trước, ngược lại 
các di dân lậu từ Mễ sang vì không có công ăn việc 
làm tại các làng quê thì sang Mỹ họ vẫn phải làm 
những công việc bằng tay chân và con cháu cũng ít 
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có ai ngất đầu lên cao ngoại trừ một thiểu số có 
khát vọng, ước mơ cao.  

Các nhân công gốc Thổ Nhĩ Kỳ di cư sang các xứ 
như Đan Mạch, Tây Đức, Thuỵ Sĩ hay dân gốc Á 
Rập, thuộc địa cũ của Pháp tràn ngập các xưởng 
Renault,nhưng con cháu của những người di dân 
này, ngày nay đa số vẫn thuộc thành phần, giai cấp 
thấp trong các nước Tây Âu.  

Họ bị tha hoá nên nổi loạn, có nhóm theo các 
nhóm hồi giáo quá khích vì họ không tìm thấy 
tương lai của họ hay con cháu của họ với tỷ lệ thất 
nghiệp khá cao.  

Ở Anh Quốc, người ta nhận thấy các thế hệ sau của 
các nhóm đi dân từ Phi Châu, Ấn Độ, TQ. khá hơn 
dân da trắng chính gốc. Thế hệ từ 1963-1975 thì 
dân da trắng chính gốc Anh đã trải qua trung bình 
là 12.6 năm về giáo dục trong khi con cháu dân Phi 
Châu thì có đến 15.2 năm, Ấn độ thì trung bình có 
14.2 năm còn dân Tàu thì 15.1 năm.  

Tại Hoa Kỳ, người gốc Mỹ La Tinh chiếm 22% tổng 
số dân Mỹ, người ta dự đoán năm 2050 thì tỷ lệ này 
sẽ lên đến 39% dân số của Hoa Kỳ nhưng trình độ 
học vấn hay lương bỗng vẫn thấp. Năm 2009, 54% 
dân số gốc La Tinh, chưa học xong hay chỉ tốt 
nghiệp chương trình trung học, có 15% là tốt 
nghiệp đại học.  

Ngày nay thế giới tranh đua, ai cũng chú ý đến giáo 
dục và kỷ năng.  

Một cặp vợ chồng trẻ như người mướn nhà vừa rời 
bỏ Hoa Kỳ, trở về quê hương của họ, sau 10 năm hì 
hục lao động ở Hoa Kỳ. Tiếng Anh của họ rất yếu, 
vì không có thì giờ đi học thêm cho nên không thể 
kèm con cái học hành, nhiều người là nông dân nên 
không biết chữ như một người thợ của mình. Có lần 
mình viết tiếng Mễ để lại cho hắn, phải làm những 
việc nhưng hắn không biết đọc. Con cái của họ phải 
làm thông dịch viên cho họ nên quyền lực trong gia 
đình khá lộn xộn, con cái không nghe lời cha mẹ vì 
họ không biết tiếng Anh mà con họ lại không rành 
tiếng Mễ nên cũng khá mệt. Mình có một gia đình 
gốc Mễ, có cô con gái 17 tuổi dính cái bầu, tên bồ 
bỏ trốn nên cô gái phải nuôi con một mình, ăn trợ 
cấp, bỏ học.  

Người mướn nhà của mình được 2 năm mà đẻ 2 đứa 
con nay thấy cô vợ đang mang bầu, ôm gói về Mễ. 
Bà mẹ hình như bị dẫn độ về Mễ vì di dân lậu, có 
mấy đứa em sinh ở Mỹ nhưng cũng theo mẹ về Mễ. 
Mình có anh chàng Mễ cắt cỏ, rên là bà vợ bị dẫn 
độ về Mễ với mấy đứa con nên cuối tuần phải chạy 
về Mễ gần biên giới thăm vợ con rồi tối chủ nhật, 
lái xe về Mỹ đi cày trong tuần. Anh chàng chịu khó 
mua nhà ở đây nhưng vợ con không ở được. Mình 
hỏi anh chàng giấc mơ Mỹ là gì thì anh ta chỉ lắc 
đầu và kêu chỉ là ảo vọng. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Nối Kết Hay Cô Đơn 
Mấy tháng trước mình có dịp nói chuyện điện thoại 
với một người thầy ở Việt Nam sau 42 năm xa cách. 
Một trong những đề tài khiến mình suy nghĩ đến 
nay dù có nói chuyện với thầy thêm khi có mặt tại 
Đà Lạt. Đó là công nghệ thông tin nối kết người 
thân, bạn bè với nhau, không gian cách xa 1/2 địa 
cầu nhưng trong tíc tắc con người có thể kết nói 
nhau.  

Có cặp vợ chồng gốc Ba Tây kể, họ gọi Skype với 
gia đình ở Ba Tây mỗi tuần. Một hôm, họ bỏ cái 
laptop trên bàn ăn rồi ăn cơm chung với gia đình 
của họ ở Ba Tây qua Skype, cuối cùng họ mua cái 
máy truyền hình lớn để trong phòng ăn để xem rõ. 
Thống kê cho biết là trung bình 80% cú điện thoại, 
để gọi cho 4 người thân nhất. Người ta có trên 1 
ngàn bạn ảo trên Facebook nhưng họ chỉ có đâu 6-7 
người bạn thân thiết mà họ liên lạc thường xuyên.  

Sáng nay, không đi vườn vì có hẹn với thành phố 
đến để đo bãi cỏ sau nhà vì mình đang xin tiền của 
nhà nước để nhổ cỏ và thiết kế phong cảnh theo 
kiểu sa mạc để bớt dùng nước tưới cỏ vì hạn hán ở 
Cali, dù El Nino sắp đến mùa đông tới. Mụ vợ rủ đi 
bộ, than là từ ngày về Mỹ, không đi tập thể dục. 
Thường thì hai vợ chồng hay đi buổi chiều sau khi 
ăn cơm.  

Mụ vợ đi bộ, vác theo cái iphone rồi trả lời nhắn 
tin, facebook, i meo khiến mình quạu bỏ đi trước. 
Hôm trước có ai gửi cho mấy tấm hình nói về căn 
bệnh thời đại, cả gia đình ngồi xung quanh bàn ăn, 
không ai nói với ai, mỗi người cầm cái điện thoại 
thông minh. Nhà mình có cái quy định là khi ăn 
cơm là phải tắt Tivi, nay lại phải cấm cầm điện 
thoại.  

Nhớ dạo về Đà Lạt thăm nhà thì mấy đứa cháu bên 
Tây cứ ru rú trong phòng nếu không đi đâu, ôm cái 
ipad hay iphone nhắn tin với bạn chúng ở Paris thay 
vì nói chuyện với em họ, dì cậu ở nhà. Cũng may, 
mấy đứa con mình dù nói tiếng Việt chớt chớt 
nhưng cũng chịu khó nói với mấy đứa em cô cậu 
hay cô chú, ông bà nội nếu không thì phí tiền đi về 
Đà Lạt.  

Nhiều nhà xã hội học than phiền là giới trẻ ngày 
nay, không biết cách nói chuyện, chúng thích i meo 
hay nhắn tin vì có thì giờ để viết chải chuốt, muốn 
viết gì mình muốn, kiểm soát những gì trước khi 
cho mọi biết lối nhìn hay tư tưởng của mình thay vì 
phải suy nghĩ nhanh chóng khi đối diện với kẻ đối 
mặt. Dần dần người ta trở thành những Cyrano de 
Bergerac, viết thì hay nhưng không dám gặp mặt để 
nói chuyện. Những mẫu đối thoại với người khác 
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giúp con người, tự hỏi mình về cuộc đời, giúp tư duy 
như thầy trò Khổng Tử, Plato và Socrates.  

Chúng ta quen dần với nỗi cô đơn tập thể. Chúng 
ta ngồi trong lớp nhưng lại xem facebook, ngồi họp 
lại xem i meo, tâm trí đâu đâu. Có người bảo là vào 
sở làm, không muốn ngừng lại bàn của đồng nghiệp 
để chào hỏi vì sợ phá rối họ, đang xem i meo hay 
đang lướt mạng. Thật ra chính họ cũng không 
muốn ai phá rầy họ khi đang xem i meo, i mâu. 
Công nghệ thông tin biến chúng ta thành những 
hòn đảo cô đơn, những Crusoe Robinson, chúng ta 
không cần tình bạn hữu mà chỉ cần sự có mặt, hiện 
hữu dù ở phương trời nào hay là người bàng quang, 
chứng nhân cho một tấm ảnh, một câu chuyện, 
không nhất thiết là phải lên tiếng, cho mọi người 
biết là mình đã đọc bài viết, xem tấm ảnh, dẫn 
chúng ta đến trạng thái cô đơn.  

Khi xưa, ông Nguyễn Khuyến than rằng:” ta dại, ta 
tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, Người tìm đến chốn 
lao xao,” nhưng người cô đơn vẫn cô đơn, tuy đã 
đến chốn lao xao trong mạng ảo nhưng vẫn cô đơn 
vì không dám nhấn Thích hay Ghét, không dám 
đưa ra những cái suy tư của mình vì ái ngại, sợ thiên 
hạ chê bai tư duy của mình. Họ bị những cái không 
tưởng, vô hình do họ tự đặt, tự đưa ra để rồi che 
phủ bao vây họ dù ở gần bạn bè, người thân.  

Ngày nay, iphone, ipad đem lại chúng ta những ảo 
tưởng như chúng ta có thể chọn lựa, để tâm ở 
những nơi nào chúng ta muốn. Chúng ta có thể 

ngồi với người thân, bạn bè nhưng tâm trí của 
chúng ta ở một không gian khác, hay chúng ta sẽ 
không bao giờ cô đơn. Mỗi khi chúng ta ở một 
mình, cảm thấy cô đơn nên thò tay lấy cái điện 
thoại thông minh để cảm thấy bớt cô đơn, dần dần 
sẽ biến chúng ta suy nghĩ một cách khác. Ở Nam 
Hàn, đi xe điện ngầm, mình thấy hành khách, ai 
nấy đều cầm cái điện thoại, bấm lia lịa chẳng bù lại 
khi xưa khi ở London, Paris, New York. Đi xe điện 
thì thấy ai nấy đều ngủ gà ngủ gật hay mắt nhìn về 
đâu đâu, mỗi người như một con ốc trong cái vỏ. 
Ngày nay với điện thoại thông minh thì càng giúp 
chúng ta xa lánh hiện tại, chui đầu vào một trang 
nhà nào như hoảng sơ, bỏ chạy nổi cô đơn hiện 
hữu.  

Mình nhớ dạo còn sinh viên, đi du lịch bụi khắp Âu 
Châu và Phi Châu thì bản năng tự tồn, bắt buộc 
mình phải, học tiếng nước sở tại, nói chuyện với 
người dân nên làm quen được nhiều người bạn mà 
đến mấy chục năm sau vẫn còn liên lạc. Tuần lễ ở 
Nam Hàn, với cái Wifi Portable, mình vẫn có 
Google Map chỉ dẫn, đi kiếm địa chỉ vv, không sợ bị 
lạc. Du khách đến một nước, một thành phố lạ đã 
cô đơn nhưng công nghệ thông tin lại biến họ càng 
cô đơn, không dám học nói tiếng người sở tại hay cố 
gắng hỏi địa chỉ...  

Khi xưa, ông Descartes có tuyên bố: “Tôi tư duy cho 
nên tôi hiện hữu.” Ngày nay có lẽ chúng ta đổi lại là 
“tôi nối kết cho nên tôi hiện hữu.” Con người chia 
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sẻ các tin tức, cái bánh họ làm hay tô phở đang ăn ở 
tiệm hay đang bận bộ đồ cổ truyền của một nước 
đang du lịch. Ngày nay, trước cái gì mới lạ hay trong 
tiệm ăn, mụ vợ mình không cho ăn, bảo để chụp 
hình rồi tải lên mạng trước khi nhâm nhi.  

Khi về Việt Nam, gặp lại bạn học cũ ngay cả những 
người khi xưa, không học chung, chỉ biết nhau qua 
tiếng hát của họ hoặc những bài thơ, bài viết được 
họ chia sẻ. Nhưng khi giáp mặt thì vẫn cảm thấy có 
cái gì gần gũi, thân thân hơn là khi đọc những gì họ 
viết, tải trên mạng. Có thể đó là từ trường giao động 
với nhau như thầy An kể. Thầy phải thức dậy sớm 
để lấy chuyến xe buýt 5:30 sáng từ Bảo Lộc để lên 
Đà Lạt, để gặp lại học trò vì cái “Synergy” của nhóm 
học trò với thầy. Có gặp thì mới biết được công sức 
của ca sĩ Ngân Hàng, HH, tụ tập, liên lạc với các 
thầy, các bạn để gặp nhau, như kêu gọi những tâm 
hồn cô đơn trên đảo ốc của họ, như Đức Huy 
thường gọi “trái tim ngục tù,” để gặp nhau trong vài 
tiếng đồng hồ, thoát khỏi ngục tù, cùng đưa nhau 
về khung trời kỷ niệm, rồi chia tay.  

Kỹ thuật thông tin ngày nay đang định nghĩa lại con 
người hôm nay. Chúng ta chỉ chú trọng đến những 
gì ta thích mà quên rằng có những thứ khác như ăn 
uống, thân thể, gia đình, tâm linh, để quân bình bản 
chất của chúng ta. Một người thích thịt, không thể 
cả đời ăn toàn thịt, họ cần rau quả. Nghe nói có 
nhiều người vừa mở mắt trên giường đã với tay lấy 
cái iphone để xem nhắn tin hay i meo.  

Chủ nhật là ngày mình không rờ tới i meo, để 
không nối kết với thế giới ảo mà dùng thì giờ cho 
bạn bè, gia đình, xem mấy chương trình thâu trước 
trong tuần. Muốn thật sự cô đơn, cuộn mình trong 
chăn như một người thiền, suy tư, nhìn lại những 
diễn biến của tuần vừa qua. Xem lại chương trình, 
những mục tiêu của mình đã hoàn tất. Để tự mình 
không bị chi phối bởi những nối kết trên mạng ảo 
hay hiện thực, để được thật sự là cô đơn. Nhiều khi 
nhà văn Henri David Thoreau hay ông Nguyễn 
Khuyến trở lại thế gian ngày nay cũng khó tìm lại 
những chốn vắng vẻ.  
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Vác Giò Heo 
Hôm trước TVS của làng này có đề cập đến dân Mỹ 
càng ngày càng nghèo dù được tăng lương. Trên 
thực tế, nhân công được tăng lương vì hàng năm có 
nạn lạm phát, cho nên chủ tăng lương để bắt kịp giá 
cả thị trường chhớ không phải vì chủ thương mình 
làm việc cật lực. Chủ rất ma giáo, bảo là tao tăng 
lương mày vì chịu khó để nhân công cảm thấy hãnh 
diện rồi làm việc chết bỏ. Tuần rồi vợ mình cho biết 
lên lương thì mình tính ra bao nhiêu phần trăm của 
lạm pháp năm vừa qua, chỉ có bonus cuối năm thì 
mới biết rõ là tên chủ xem khả năng làm việc của 
mình ra sao. Dạo Motorola chưa bán công ty của vợ 
đang làm cho Safran của Tây thì bonus, hàng năm 
được lên tới 20-25% thêm stock option còn Tây thì 
keo kiệt nên chỉ cho độ 10%.  

Khi nói đến nghèo thì phải định nghĩa nghèo là sao. 
Chính phủ Hoa Kỳ định nghĩa một gia đình 4 người, 
vợ chồng và 2 con, được xem nghèo, nếu lợi tức 
chung của gia đình thấp hơn $27.5 ngàn mỗi năm. 
Lấy thí dụ ở Los Angeles là nơi có tiền lương tối 
thiểu ($9 mỗi giờ), một người làm việc 40 giờ mỗi 
tuần hay $360 mỗi tuần hay hay $18,720 mỗi năm. 
Hai vợ chồng làm việc với mức lương tối thiểu thì 
mỗi năm được $18,720x 2 = $37,440 mỗi năm. Coi 
như thành phố này, hai vợ chồng đi làm thì không 

có ai nghèo cả. Cái khổ là họ phải đóng thuế nếu 
làm nhiều hơn $27.5 ngàn mỗi năm. Có nhiều gia 
đình có lợi tức thấp nhưng sở hữu chủ căn nhà 
đang ở và xe cộ. Hoa Kỳ rất rộng lớn nên đời sống 
khác biệt nhau. Một gia đình có lợi tức $100 ngàn 
mỗi năm ở Arkansas sống thỏai mái hơn một gia 
đình có lợi tức $200 ngàn mỗi năm ở thành phố 
New York. Sống trong một căn nhà giá $200 ngàn ở 
Houston có thể gọi là American Dream khác với 
căn nhà $500 ngàn lụp xụp ở Los Angeles.  

Đảng Dân Chủ mất đa số tại lưỡng viện nên họ rêu 
rao tăng lương tối thiểu $15/giờ để lấy phiếu cho kỳ 
bầu cử tới. Ỏ thành phố Seattle, một nghị viên trẻ 
gốc Ấn độ, thuộc đảng Dân Chủ đề nghị tăng lương 
tối thiểu $15 mỗi giờ và được chấp thuận năm vừa 
rồi và tiền lương sẽ được gia tăng từ từ từng khu 
vực đến $15. Đa số các đảng viên của đảng Dân 
Chủ thường không bao giờ biết buôn bán hay làm 
thương mại nên cứ phán đại để hốt phiếu. Các hãng 
lớn như Microsoft, Boeing thì có thể làm được rất 
nhiều tiền để trả tiền $15 mỗi giờ nhưng đa số các 
công ty trung bình thì không thể nào tăng lương tối 
thiểu từ $9.32 mỗi giờ lên $15 mỗi giờ tức là tăng 
61% là chuyện hoang tưởng. Báo chí Seattle có 
đăng một bà chủ tiệm Z Pizza của thành phố này 
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phải đóng cửa tiệm vì không thể nào tìm ra thêm 
$81 ngàn để trả thêm lương cho 8 công nhân cho 
nên phải đóng cửa tiệm. Các công nhân vừa hân 
hoan ngày hôm trước vì được lên lương thì hôm sau 
bị sa thải.  

Đời sống xã hội Mỹ vào thập niên 70 của thế kỷ 
trước và ngày nay đã quá thay đổi. Khi xưa, các 
công đoàn lao động rất mạnh nên họ có thể đấu 
tranh bằng cách đình công để được tăng lương 
nhưng trong bố cục kinh tế của Hoa Kỳ hiện đại 
hay thế giới ngày nay thì các công đoàn đã hết thời 
vì máy móc điện tử đã thay thế các công việc như 
thư ký đánh máy, lấp ráp xe hơi. Mình nhớ công 
đoàn lao động của Đức bắt công ty Siemens, tăng 
lương và cho nhân công làm việc 30 tiếng mỗi tuần 
thì tập đoàn lãnh đạo tuyên bố sẽ đóng cửa hãng ở 
Đức và sẽ chuyển sang Ba Lan thì 24 tiếng sau công 
đoàn chấm dứt cuộc đình công. Dạo trở lại Âu châu 
chơi mình thấy dân Ba Lan, tràn ngập Anh quốc 
như Mễ ở Cali. Dân Lỗ Ma Ni thay thế dân Tây, 
móc túi ở Paris.  

Nếu ta xét về phẩm chất của đời sống thì ngày nay 
quả khá hơn xưa. Một gia đình trung lưu thời 1970 
sống trong một căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng 
tắm, có một chiếc xe hơi. Ngày nay họ sống trong 
một căn nhà rộng hơn có 3-4 phòng ngủ, 2 phòng 
tắm, có 2 xe, máy điều hoà không khí, video. Thay 
vì chỉ có một máy truyền hình để giải trí như khi 
xưa, ngày nay người ta có máy truyền hình HD ở 

mỗi phòng, karaoke, ipod, ipad, netflix, máy giặt 
máy sấy vv. Đời sống ngày nay tiện nghi hơn, có 
nhiều đồ dùng cá nhân, điện thoại thông minh, 
internet.  

Để sử dụng những nhu cầu mới này, người ta phải 
trả tiền cho nên không còn tiền để dành hay đầu tư 
như xưa.  

Các ứng cử viên Dân Chủ kêu gào sự chênh lệch tài 
sản quá cao giữa các tầng lớp, nói sẽ đóng thuế nặng 
những người có lợi tức cao, tăng lương tối thiểu là 
không hiểu gì về kinh tế thị trường. Người đi làm 
đòi lương cao thì họ sẽ mướn dân ngoại quốc làm. 
Thị trường tự điều chỉnh lấy, nếu chủ cần thì sẽ trả 
cao. Mình có hỏi một tên thợ mộc gốc Ý, chuyên 
thầu đóng dựng dàn nhà cho mình, lý do hắn không 
mướn nhân công gốc Mỹ trắng. Hắn kêu Mỹ trắng 
lười, khi say thì kêu là đau ốm, ăn tiền bảo hiểm về 
tai nạn. Mới 2 giờ trưa đã lo dọn dẹp đồ đạc về, hay 
đi trễ. Hắn trả cho thợ Mễ $25 mỗi giờ.  

Hoa Kỳ ngày nay là một xã hội hậu công nghiệp, 
không ai thật sự sản xuất gì cả, tất cả đều chú trọng 
vào việc tiêu dùng, ai cũng chú trọng vào internet 
xử lý bằng máy móc. Sản xuất được chuyển qua các 
nước nghèo với nhân công rẻ như Phi châu, Trung 
Quốc. Hoa Kỳ đã từ bỏ một xã hội hậu công nghiệp 
qua xã hội digital, một xã hội tiêu dùng, nếu người 
dân không có tiền thì các ngân hàng cho vay mượn 
rồi trả tiền lãi.  
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Chính phủ cho hay là số người nhận thất nghiệp 
xuống nhưng đa số có việc làm, chỉ làm bán thời 
gian vì chủ không muốn trả tiền y tế, hưu bổng. Có 
kinh tế gia cho là Cali có đến 15.5% thất nghiệp đó 
là chưa kể đến số người ở lậu thất nghiệp. Chủ tịch 
công ty Cisco, trước khi về hưu, tuyên bố là trong 
20 năm tới chỉ còn 10% những công việc cần đến 
nhân công.  

Xã hội Mỹ ngày nay có sự cách biệt giàu nghèo vì kẻ 
nào có khả năng trong thế hệ SMS, iphone sẽ được 
trả tiền cao còn nếu không có trình độ cao thì khó 
kiếm việc ngoại trừ những việc tay chân, đã được 
người di dân lậu lãnh hết.  

70% GDP của Hoa Kỳ là sản phẩm tiêu dùng và y 
tế. Sự kiện này cho thấy lý do dân Mỹ luôn luôn 
nghèo. Có tài liệu cho rằng mỗi người Mỹ nợ thẻ tín 
dụng trung bình $6,577 mỗi người với tiền lãi 12%-
24% hay $789- $1,578 mỗi năm hay $65- $131 mỗi 
tháng. Theo luật 72 thì chỉ trong vòng 6 hay 3 năm 
thì số nợ sẽ nhân gấp đôi.  

Ngày nay thế giới được thu hẹp lại, một công ty tại 
Hoa Kỳ không những phải cố gắng thi đua với các 
công ty khác trong thành phố mà cả thế giới. Ngay 
học đại học, muốn vào đại học, thí sinh phải thi đua 
với các sinh viên toàn thế giới. Có trên 270 ngàn du 
học sinh đến từ Trung Quốc, họ chấp nhận trả tiền 
cao thì người Mỹ muốn vào học các đại học danh 
tiếng cũng trầy vi tróc vẩy. Báo đăng có tên học sinh 

gốc Tàu thi SAT, ACT được điểm cao nhất nhưng 
không có trường Ivy League nào nhận vào.  

Gần đây các công ty ngoại quốc dời các hạ tầng cơ 
sở về sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc, để đem 
vào Việt Nam, Ấn Độ hay đem về Mỹ. Lý do là tại 
Trung Quốc, tiền lương được gia tăng. Với chế độ 
một con, một công nhân đi làm phải nuôi bố mẹ, 
ông bà nội và ông bà ngoại, coi như nuôi 6 người. 
Nếu lập gia đình thì phải cong lưng nuôi thêm bên 
vợ. Hai vợ chồng nuôi 12 người chưa kể là nếu có 
con. Nếu là một người đầu tư thì không ai dại gì đầu 
tư lâu dài vào Trung Quốc vì lương bổng, y phí phải 
lên, như các vụ biểu tình, đình công đòi tăng lương 
xẩy ra hàng ngày tại quốc gia này. Đứng trên 
phương diện kinh tế thì Trung Quốc không phải là 
môi trường thuận lợi cho việc đầu tư vì tương lai chỉ 
toàn người già. LHQ dự tính năm 2035, 1/3 dân số 
của Trung Quốc sẽ qua đời. Lãnh đạo TQ chơi 
những trò Biển Đông để đánh lạc hướng nhân dân 
của họ, nhân danh tình yêu tổ quốc, họ phải hy 
sinh.  

Vì vậy một lãnh đạo giỏi phải nghĩ đến vài chục 
năm tới để đề xuất những chương trình hầu đáp 
ứng nhu cầu của đất nước trong tương lai. Anh 
quốc ngày nay, ngoài gia đình vua chúa, quý tộc là 
giàu nhưng quân đội Hoàng Gia chỉ có 80 ngàn binh 
sĩ và 20 năm tới sẽ giảm xuống 50 ngàn. Sự kiện nay 
cho thấy đế quốc Anh đã hoàn toàn kết thúc. Khi 
ông Obama ăn cơm với các chủ tịch công ty ở 
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Silicon Valley thì họ khuyên ông ta là Hoa Kỳ cần 
30 ngàn kỹ sư hàng năm nếu không sẽ bị các nước 
khác qua mặt trong những thập niên tới nên ông ta 
đang phát họa chương trình cho các đại học cộng 
đồng miễn phí.  

Nếu nói dân Mỹ nghèo vì trong trương mục không 
có nhiều tiền, không có tiền đầu tư so với những 
năm của thập niên 70 của thế kỷ trước thì không 
đúng hẳn. Nhu cầu khi xưa rất ít so với ngày nay. 
Trong gia đình, người chồng đi làm còn người vợ ở 
nhà lo cho con cái, cả gia đình sống với đồng lương 
của người chồng nhưng ngày nay phải cần đến hai 
lương ngoại trừ lương của một người có lương khá 
cao để người phối ngẫu có thể ở nhà để lo cho gia 
đình và chi trả cho những chi tiêu hàng tháng của 
gia đình.  

Sự khác biệt là ngày nay, vai trò của người phụ nữ 
khác hơn xưa. Khi xưa, phụ nữ chỉ đóng góp vào 
những công việc luẩn quẩn, lo toan việc nhà, sinh 
con đẻ cái, nuôi nấng chúng nhưng ngày nay người 
phụ nữ có quyền chọn lựa. Họ có thể dấn thân 
ngoài xã hội, không giới hạn vai trò nội tướng. Họ 
có thể thực hiện mộng ước của họ, thay vì chỉ đóng 
một vai trò phụ giúp người chồng. May gặp thằng 
chồng đàng hoàng chớ bất hạnh gặp thằng chồng 
tối ngày say sưa như vào đầu thế kỷ 20, tiền không 
đem về, cúng hết vào các quán bia. Họ phải hy sinh 
mặt gia đình, ít có thì giờ dành cho con cái, gia 
đình. Gần đây mình có đọc một bài viết của bà tổng 

giám đốc Pespi Cola, một người gốc Ấn Độ. Bà ta 
kể là đêm nào cũng về tới nhà vào lúc 12 giờ đêm, 
sáng thì 6 giờ sáng đã có mặt ở sở. Chúng ta có 
quyền chọn lựa và chấp nhận hy sinh để đạt được 
những tham vọng cá nhân hay thực hiện giấc mơ 
chung. Vì lý do đó mà các nước Âu châu có tỷ lệ 
sinh sản rất thấp. Phải cần 2.3% tỷ lệ sinh sản mới 
quân bình dân số.  

Dạo ở Tây, mình nhận thấy Tây khá khá một tí là 
hay có bồ như ông Francois Mitterand có con riêng. 
Hình như có bồ là cái thú hay thời trang. Cái nạn 
“vợ là địch, bồ là ta” này bắt nguồn từ thời 
Napoleon. Ông này gây dựng một đế quốc Pháp, 
đem lính đi đánh chiếm khắp nơi, Phi châu, Âu 
châu vv, rồi thất bại ở Nga sô, cuối cùng ở 
Waterloo. Trong vòng mấy năm cầm quyền, ông 
này nướng ở các trận đánh đâu trên 500 ngàn đàn 
ông tây vì thế Pháp quốc có nạn thiếu nhân mãn 
trầm trọng. Thiếu đàn ông để gây dựng giống nòi, 
sản xuất. Gerard Depardieu có đóng trong phim Le 
Retour de Martin Guerre, nói lên vấn nạn lính chết 
nhiều khiến kinh tế của Pháp bị xuống dốc và sau 
đó bị Anh quốc qua mặt, dẫn đầu trong cuộc cách 
mạng công nghiệp, trở thành cường quốc thế giới. 
Đàn ông hiếm nên đàn bà phải chia sẻ vấn đề tình 
dục nên dần dà cái nạn bồ bịch kéo dài đến ngày 
nay như truyền thống.  

Ra đường, ai hỏi mình làm nghề gì thì nói làm nghề 
nội trợ. Đó là chọn lựa của mình, bớt làm tiền để lo 
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cho con và vợ. Có người hạnh phúc khi làm tiền, 
còn mình chỉ thấy hạnh phúc khi làm tài xế cho 
con, xem con bơi nay chúng biết lái xe nên vai trò 
của mình bị lu mờ. Sáng nay, chủ nhật con gái đi 
bơi từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng rồi đi họp hướng 
đạo. Nó lấy xe của mình đi nên chả biết làm gì, ngồi 
viết lêu bêu.  

Thử hỏi có ai muốn sống lại thời 40 năm về trước, 
giàu có hơn hay sống nghèo như ngày nay trong 

cuộc cách mạng digital. Hôm kia đi ăn mừng con 
cháu vợ ra trường. Vào tiệm ăn, gia đình mình 
không ai đụng tới cái điện thoại cầm tay trong khi 
gia đình ông anh vợ thì ai cũng loay hoay với cái 
iPhone hay Samsung.  

Có lẽ nên vác giò heo đến mụ Diễm nấu bún bò là 
vui cả làng. Hạnh phúc là ăn tô bún bò thơm lừng 
lựng, cay cay của Mụ Diễm.  
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Văn Hoá Lưu Vong 
Không hiểu lý do nào mình lại thích tác phẩm 
Ulyssus của Homer nên thời ở Âu châu, mình đã đi 
thăm viếng các nơi mà Homer đã tả trong cuộc 
hành trình của tên lưu vong này. Có lẽ mình thích 
nhất đoạn Ulyssus đi qua các hòn đảo nhỏ, cạnh 
Sicily, miền nam nước Ý. Khi ông ta cho các thủy 
thủ cột chặt ông ta vào cái buồm để không nghe lời 
kêu mời gọi của các ngư nữ, không thì sẽ biến thành 
đá. Sau này, mình cố gắng bắt chước hắn, không 
nghe lời đàn bà, con gái đến khi phát hiện ra đồng 
chí gái và đã hoá đá ngây ngô từ dạo đó.  

Như nhạc sĩ George Moustaki đã từng hát trong bản 
nhạc Ma Liberté : 

Sans me méfier, les points liés, je me suis laissé faire.  
Je t'ai trahi pour une prison d' amour et sa belle geôlière. 

Lưu vong là một bi kịch cho mỗi cá nhân nhưng lại 
là một thảm kịch cho một đất nước có trên 2 triệu 
người, thà chết, trốn thoát khỏi quần đảo ngục tù. 
Tùy lứa tuổi, khi người lưu vong đến định cư tại 
một nước thứ ba, sẽ mang theo di sản, hành trang 
văn hoá của quá khứ, quê hương bỏ lại. Dù muốn 
hay không, họ bị bắt buộc, phải hội nhập vào đời 
sống của bản địa. Nói một ngôn ngữ xa lạ với tiếng 
mẹ đẻ, đọc báo hay xem truyền hình của nước sở tại 
rồi dần dần như cái cây được bứng từ cố hương và 

được trồng tại một phong thổ mới. Họ mọc rễ, bám 
vào nơi định cư, xin nhận nơi đây làm quê hương 
thứ 2. Họ làm quen với những phong tục mới, thức 
ăn mới, tư duy mới, cuộc sống mới và từ từ biến 
dạng, thay đổi bản sắc của họ từ bao giờ mà chính 
họ, cũng không nhận ra bản thể của họ.  

Những người còn trẻ tuổi thì thâm nhập vào đời 
sống mới khá nhanh chóng còn những người cao 
tuổi thì khó khăn hơn, gặp nhiều trở ngại hơn để 
hoà mình vào đời sống địa phương. Mình có một 
anh vợ đi nghỉ hè, phải đem theo nồi nấu cơm, làm 
thịt kho để đông lạnh rồi bỏ vào thùng đá lạnh, đem 
sang Mexico hay Hawaii. Ở phi trường bọn quan 
thuế bảo là xứ Mễ cũng có đồ ăn ngon.  

Vì mới gia nhập vào đời sống của nước sở tại nên kẻ 
lưu vong chưa rõ về tập quán của bản địa, lo sợ 
phản bội nền văn hoá Việt nên nhiều người cố bám 
chặt vào nền văn hoá cũ nơi mình vừa rời bỏ. Có 
người thì cấp tiến hơn muốn sống như Tây hay Mỹ, 
đổi tên, đổi họ như Nguyễn thành Nugent vv. 
Nhưng dù cố gắng đến mấy, họ cũng không thể là 
Tây, Mỹ thuần chất vì khó có thể hiểu hoàn toàn 
sắc thái, tư duy của nền văn hoá sở tại.  

Do đó kẻ lưu vong bơi lội trong vùng giao thoa của 
hai luồng văn hoá sở tại và Việt, giữa hiện tại và 
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quá khứ và dần dần họ, Việt Nam hoá những 
truyền thống của nền văn hoá sở tại. Nhớ dạo mới 
lấy vợ, mấy đứa cháu vợ rất thích ăn Giáng Sinh 
hay lễ Tạ Ơn ở nhà mình vì mình làm gà tây quay 
cho chúng ăn. Bố mẹ chúng thì không rành Anh 
văn. Sang Mỹ thì có 6 đứa con nên bung ra, đi buôn 
bán, nuôi con nên không có điều kiện đi học thêm. 
Họ thấy gà Tây vĩ đại to quá, lại không quen ăn nên 
cứ mua gà đi bộ rang muối hay xì dầu, thêm bánh 
bột lọc, bánh bèo cho mấy đứa con ăn trong những 
dịp lễ địa phương bất chấp truyền thống của nền 
văn hoá sở tại, lễ Tạ Ơn, người dân bản xứ ăn 
những món truyền thống, để nhớ lại những gì cha 
ông của họ đã được người dân bản xứ, cho ăn khi 
họ vượt biển, tìm Tự Do tín ngưỡng.  

Như anh Bộ, từng học Văn Học kể mấy người bạn ở 
bên Thuỵ Sĩ, sang mở tiệm ăn Tây, nấu đồ ăn Pháp 
cho cộng đồng người Việt, bị vỡ nợ vì người Việt đã 
Việt tính hoá các món ăn uống như ăn khoai Tây 
chiên với nước mắm thay vì ketchup, hamburger 
ướp với nước mắm vv. Họ không quen dùng muỗng 
nĩa, dao kéo khi ăn uống. Hồi mới sang Tây, mình 
cũng lấn cấn vụ này nhưng nhờ đám bạn Tây đầm, 
chỉ bày nên sau này mình phải cho hai đứa con theo 
học khoá dạy cách cư xử, giao tiếp cho đúng phép 
tắc của người Mỹ, để khi phải tham dự những tiệc 
tùng của Mỹ thì không ngại ngùng dù dân Mỹ vẫn 
ăn bốc pizza.  

Quá trình hội nhập vào xã hội Mỹ gặp rất nhiều trở 
ngại vì kẻ lưu vong không ngừng trăn trở, tiến thoái 
lưỡng nan giữa hai áp lực: đồng hoá hay dị hoá. Vì 
lý do kinh tế, người lưu vong bị bắt buộc hội nhập 
vào đời sống mới của bản địa nhưng quá trình này 
gặp nhiều trở ngại vì tâm lý của người lưu vong: Từ 
di sản văn hoá mang theo từ quê cũ, hắn nhìn văn 
hoá mới như cái gì khác lạ hay tâm tư sợ hãi bị gán 
là một kẻ phản bội, chối bỏ các di sản của cha ông 
để lại nên có nhiều người viết báo, hô hào đừng để 
con cháu mất gốc. Do khuynh hướng dị hoá này đã 
cản trở người lưu vong, không bao giờ hội nhập 
hoàn toàn với nền văn hoá địa phương nơi họ định 
cư. Từ đó ta thấy những ghetto như phố Bolsa, 
Little Sàigòn, hay quận 13 của Paris mà người dân 
sinh sống không cần phải biết tiếng nước sở tại. Có 
lần mình đọc một cuốn sách in tại hải ngoại, do một 
người tự xưng là đại diện của dòng họ các Mệ 
Nguyễn Phước. Ông này nói ở Việt Nam, có tập tục 
miếng trầu là đầu câu chuyện, ngày nay ở Mỹ, 
chúng ta không ăn trầu thì nên dùng, mời bạn bè 
kẹo cao su nhai và sửa lại kẹo Chewing Gum là đầu 
câu chuyện. Chán mớ đời! Để chống lại bị đồng hoá 
bởi nền văn hoá mới, họ phải bám vào nền văn hoá 
gốc của quê xưa nhưng cái đớn đau, xót xa là họ 
vẫn không đồng nhất với nền văn hoá của Việt vì 
nền văn hoá VNCH đã bị giải thể sau biến cố tháng 
4/75 nên dần dần người lưu vong nhìn văn hoá Việt 
tại quê nhà ngày nay, như một người ngoại cuộc, 
một kẻ bên lề. Rồi một ngày nào đó kẻ lưu vong 
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cảm nhận mình khác với nền văn hoá nơi mình 
định cư lẫn nền văn hoá nơi cuống nhau của hắn đã 
được người mẹ chôn ở dưới máng xối, hy vọng đời 
con mình sẽ được tươi mát sau này. Hắn sẽ đau đớn 
nhận ra mình là một người nửa nạc nửa mỡ, mít 
không ra mít mà tây cũng không ra tây, một kẻ bên 
lề, một “outsider.” Hắn bỗng nhiên thèm khát trở 
về ký ức xưa của thời thơ ấu, muốn trở về tắm trong 
dòng sông của tuổi thơ với trời xanh ấp ủ bao ước 
vọng của tuổi thơ, buông theo chiếc buồm khát 
vọng của những ngày thơ ấu.  

Tuần trước có vợ chồng một người bạn, từ miền 
Đông Bắc, sang thăm người thân thì các bạn học cũ, 
rủ vợ chồng mình đi ăn rồi đi nhảy đầm. Ở Âu châu 
thì lâu lâu mình cũng được bạn bè rủ đi boum 
nhưng lối sinh hoạt nhảy đầm của họ có tính cách 
giao tế xã hội. Dự một buổi họp mặt ở nhà thì đa số 
là bạn của gia chủ nên mọi người tự làm quen, thay 
phiên nhau, mời những người mới gặp nhảy một 
hay hai vũ điệu xã giao. Sang Hoa Kỳ thì nhảy đầm 
trong cộng đồng người Việt được Việt tính hoá. 
Mình nhớ lần đầu được một tên quen gốc mít, rủ đi 
chơi ở New York. Mình quen kiểu bên Tây nên đến 
mời một cô tiếp một chiêu thì nhiều tên nhìn mình 
với đôi mắt hình viên đạn dù cô gái không có gì là 
ấn tượng. Tên bạn nói nhỏ mình là nên ra về rồi 
giảng cho mình là gái của đám nào thì nhảy với đám 
đó, không được đụng đến mấy cô không quen, dễ ăn 
đạn.  

Sang Cali thì càng tăm tối nữa. Người Mỹ khi họp 
mặt nhảy nhót thì họ cũng cởi mở, vui vẻ trong khi 
người Việt như bị bón, quan trong hoá nặng phần 
trình diễn. Có nhiều người đi học nhảy nên múa tay 
quơ cẳng như mấy chương trình truyền hình 
Dancing With the Stars, không đúng không gian và 
thời gian. Thay vì vui chơi, họ lại cố khoe trương tài 
nghệ của họ khiến không khí mất vui, cởi mở như 
các buổi họp mặt của người Mỹ. Vì lý do đó mình 
không thích tham dự mấy vụ múa đôi múa kép, văn 
hoá đồi trụy hay các buổi trình diễn ca nhạc Việt 
Nam nên vợ chồng mình hay cãi nhau khi có ai mời 
đi dự.  

Đi nghe nhạc hoà tấu dàn nhạc âm hưởng hay các 
Broadway Show thì ít khi thấy người Việt. Á Châu 
đa số là người Nhật. Có lần vợ chồng mình mời cặp 
vợ chồng nha sĩ, gốc Việt đi xem Miss Saigon mà 
mình đã có xem ở Luân Đôn thì nghe hai vợ chồng 
này ngáy trong rạp cho nên các sinh hoạt văn hoá 
của cộng đồng người Việt đều xoay quanh các cuộc 
trình diễn ca nhạc kịch mà vợ mình kể là chuyên 
hát nhép theo băng nhạc đã thâu trước, ca sĩ làm 
rớt micro vẫn nghe giọng hát cao ngất, xem thường 
khán giả nhưng người Việt không có chỗ nào khác 
để giải trí. Đánh bài Casino, nhảy đầm hay ca nhạc 
kịch hát nhép là ba môn chính giúp cộng đồng giải 
trí sau những ngày tháng làm việc vất vả.  

Mình không thích nghe nhạc Việt vì không có gì 
mới lạ. Các ca khúc trước 75, được xào đi xào lại, 
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khi thì nấu theo điệu Lambada, rồi luộc Tango, khi 
theo barbeque kiểu Techno, Rap. Ngày nay, người 
Việt định cư tại Hoa Kỳ, làm ăn kha khá nên họ đi 
học nhảy đôi, múa kép vì đó là hình ảnh của những 
người giàu có, trưởng giả theo tây học của thời xưa. 
Đi ăn cá nướng cũng nhảy đầm, cũng lên hát, cầm 
cái micro đượm mùi mắm nêm, tra tấn lỗ tai các 
thực khách, để rồi được nghe những lời khen tặng 
xã giao, sống trong ảo vọng mình là dân chơi, trả 
tiền để được làm ca sĩ của một đêm.  

Dạo còn sống ở Âu Châu thì mình hay thắc mắc về 
nhóm người Việt, sinh đẻ tại Pháp mà Hà nội gọi là 
những Việt Kiều yêu nước. Đa số không nói được 
tiếng Việt hoặc bập bẹ vài tiếng, lóng ngóng như 
Tây đầm học phát âm tiếng Việt.  

Sống một thời gian thì mới hiểu cha ông của họ bị 
Tây mộ phu đồn điền hay sang làm công nhân, lao 
động sản xuất trong thời đệ nhất thế chiến hay đệ 
nhị thế chiến. Cha ông họ bị bạc đãi, được gọi là cu 
li, sinh sống trong những điều kiện khắc nghiệt mà 
mình có xem tài liệu, hình ảnh những nơi họ sinh 
sống. Ngày nay dù họ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo 
sư của những đại học danh tiếng ở Âu Châu, nhưng 
đầy mặc cảm của cha ông di truyền đến thế hệ của 
họ. Nên khi thấy Hà Nội đánh trả một nước Mỹ 
hùng hậu nhất thế giới thì giúp họ được tiếng thơm 
lây là một dân tộc bất khuất, hãnh diện với người 
Pháp, dù không biết gì về Việt Nam, chưa từng đặt 
chân xuống quê cha đất tổ của họ. Họ ủng hộ tài 

chánh, nhân lực trong thời kỳ chiến tranh đánh Mỹ. 
Sau 75, khi các tàu bé nhỏ, chở đầy người dân vượt 
biển, đánh thức lương tâm của những trí thức thiên 
tả của Âu Châu thì mình không thấy những người 
này xuất hiện nữa.  

Cái mặc cảm là nô lệ hay cu li, bị dân bản địa xem 
thường vẫn được truyền lại đến thế hệ thứ 3 tại xứ 
người, cho nên chúng ta không thể vỗ ngực, tôi là 
công dân của Tây là xong chuyện. Dạo mình ở Âu 
Châu, TF1 có chiếu bộ phim của đài truyền hình 
Mỹ “Roots” nói về gốc gác của người da đen Mỹ, sau 
đó các người Mỹ da đen, đều muốn làm cuộc hành 
hương trở về Phi Châu, đi ngược lại con đường đã 
đưa tổ tiên họ đến Châu Mỹ. Người Mỹ gốc Phi 
châu vẫn dựa vào quá khứ của cha ông để giải thích 
lý do cộng động của họ không tiến xa như các cộng 
đồng khác trong xã hội Hoa Kỳ, mặc dù có người lai 
da đen làm tổng thống Hoa Kỳ từ 6 năm nay.  

Hôm trước có tên quen ở New York gửi cho cái link 
về Can Truong, một người gốc Việt, rời Việt Nam 
năm 7-8 tuổi, vượt biên với gia đình. Anh chàng 
này học rất giỏi ở trung học rồi được nhận vào đại 
học Chicago danh tiếng với giấc mộng trở thành 
bác sĩ như đa số giới trẻ gốc Việt muốn thực hiện 
giấc mơ của cha mẹ; trở thành bác sĩ để nở mặt nở 
mày.  

Không may anh ta bị bệnh trầm cảm và rối loạn 
lưỡng cực nên bỏ học. Sau này anh ta được chữa 
lành để học xong đại học nhưng không phải môn y 
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khoa như dự định. Anh này may mắn được chữa 
lành vì ở xứ khỉ ho cò gáy nên xung quanh chỉ toàn 
là bác sĩ Mỹ. Mình có quen một bác sĩ Việt về tâm 
lý, hình như độc nhất về tâm lý trong cộng đồng 
Việt thì được biết người Việt mắc bệnh về tâm thần 
khá nhiều. Có người sang đây nhưng không tiếp cận 
được đời sống mới hay bị quá khứ ám ảnh về những 
năm tháng lưu đày trong các trại cải tạo hay cuộc 
hành trình đi tìm tự do.  

Giới trẻ đi học ở trường thường được thầy cô người 
Mỹ khuyến khích theo đuổi giấc mơ của mình trong 
khi cha mẹ Việt thì muốn con mình thực hiện 
những giấc mơ của họ. Trong khi ở nhà, đứa bé 
phải chống chọi lại sức ép của gia đình nên có nhiều 
xung đột với cha mẹ. Có lẽ vì không có cơ hội đi 
học tiếp nên cha mẹ có khuynh hướng ép con theo 
học những ngành có thể đem lại tiền bạc để có một 
cuộc sống sung túc như y khoa, nha khoa. Cũng có 
thể văn hoá của cố hương vẫn còn đeo đuổi sang 
Mỹ, tinh thần khoa bảng chỉ nghĩ đến bằng cao để 
treo tường. Người ta vẫn thích con lấy bác sĩ thay vì 
lấy tên mở tiệm bán bún bò mặc dù lợi tức cao hơn 
là chẩn bệnh.  

Những bậc cha mẹ, sang đây không biết tiếng Anh 
tiếng u nên trở thành câm vì không nói được. 
Không dám lái xe thì coi như què. Muốn đi đâu, 
phải lệ thuộc vào con cái, rảnh rỗi, đưa đi Bác sĩ, 
thăm bạn nên họ tự rút vào không gian riêng biệt 

của họ. Bố chồng của một người quen lâm vào tình 
trạng này, cứ đòi đưa về lại Việt Nam đến một hôm, 
người con khám phá ra có một trung tâm sinh hoạt 
trong tuần cho người cao niên nên đem lại đó mỗi 
sáng thì ông bố thay đổi hẳn. Tại trung tâm này, ông 
bố có thể chơi cờ tướng hay đấu phét với những vị 
cao niên khác, cùng một lứa bên trời lận đận nên 
tâm thần như được cởi trói nên tinh thần vui vẻ 
hơn.  

Kẻ lưu vong nếu không nhận định được không gian, 
bản thể của mình trong đời sống thường nhật có thể 
gây ảnh hưởng đến đời sống của thế hệ con cháu 
của mình. Mấy năm trước có bà giáo sư, gốc Tàu 
của đại học Yale, viết cuốn sách Tiger Mom, kể về 
cách giáo dục hai cô con gái Tàu lai Mỹ của bà ta 
khiến mình rùng mình. Chồng bà là người Mỹ da 
trắng cũng là giáo sư tại đại học Yale. Cuốn sách 
này gây sôi nổi về cách dạy con trong xã hội Mỹ. 
Hình như bà ta mới ra một cuốn sách mới nhưng 
mình sợ quá nên không dám đọc.  

Đồng chí gái nói là mỗi đứa con có một con đường 
đời riêng của nó nên mình chỉ cố hướng dẫn con 
nhưng không dám bắt học nhiều, hè mình xin hội 
Lions cho con đi sang Âu Châu hay Nhật, sinh sống 
với mấy gia đình bản địa. Hôm nay đi chùa làm lễ 
49 ngày của bà mẹ vợ, mình rất ngạc nhiên, nghe cô 
con gái tụng kinh cầu siêu cho bà ngoại, quỳ gối bên 
cạnh mình. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Đặt Tên Cho Con 
Mình nhớ đến thăm tên CNA khi hắn mới có con 
thì thấy hắn đặt tên Mỹ cho con thì thấy làm lạ vì 
tưởng hắn thuộc loại bảo thủ, đặt tên cho con theo 
chữ Hán, điển tích của Tàu. Hắn giải thích là để khi 
đi học thì con mình ít bị chọc quê bởi cái tên Việt 
khó đọc. Sau này thấy dân gốc da đen hay đặt tên 
cho con với những tên là lạ na ná tên các xứ theo 
đạo hồi giáo. Võ sĩ Cassius Clay đổi tên mình lại 
thành Mohammed Ali vv, nên tò mò nhưng không 
hiểu lý do.  

Khi xưa người da đen bị bắt cóc từ Phi Châu, đem 
sang Mỹ Châu làm nô lệ, sản xuất cho các mẫu 
quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp.  

Thông thường thì họ lấy họ của người chủ và lấy 
tên các thánh của Thiên chúa giáo như các chủ 
nông của họ. Sau cuộc nội chiến, phe miền Bắc 
thắng nên đã bãi bỏ luật nô lệ. Có điều ít ai nói đến 
là trong cuộc nội chiến, có đến gần 1 ngàn người da 
đen đầu quân cho quân đội của tướng Robert Lee. 
Lý do mà ít ai nói đến là trong thời gian đó có người 
da đen tự do, họ sở hữu các nô lệ da đen và da 
trắng..  

Năm lớp 11, thầy Hồ Thanh Tâm dạy sử Hoa Kỳ, 
nói nguyên nhân cuộc nội chiến Hoa Kỳ không phải 
vì lý do bãi bỏ nô lệ và vì một lý do chính khác. Nếu 

bác nào thích thì em sẽ kể sau. Con gái đang ôn bài 
để thi môn AP về lịch sử Hoa Kỳ nên khi ăn cơm, 
ngồi trên xe là nó hỏi mình nên phải trả lời nên ghi 
lại đây. Hai cha con tranh luận về chống hay phá 
thai, nô lệ, khá vui nếu không chả có gì để nói với 
nhau. Lịch sử Hoa Kỳ từ ngày lập quốc đến nay mà 
chỉ học trong 8 tháng nên rất cô đọng vì chỉ học sơ 
sơ không vào chi tiết, nên nó không hiểu nhiều.  

Người Do Thái dùng biến cố Holocaust để động 
viên con cháu đấu tranh cho quyền lợi của mình 
trong xã hội Hoa Kỳ. Người da trắng sử dụng tôn 
giáo, nhắc nhở con cháu là cha ông họ bị bạc đãi, 
không có tự do tín ngưỡng nên phải vượt biển đi 
tìm tự do. Do đó kỹ nghệ tín ngưỡng rất giàu mạnh, 
có những nhà thờ có con chiên lên đến mấy trăm 
ngàn người.  

Cứ tính mỗi con chiên cúng dường 10% lợi tức của 
họ hàng năm để khi chết được lên Thiên đàng. Có 
một ông mục sư ở quận Cam, xây dựng nhà thờ to 
lớn, đẹp nhất Hoa Kỳ, đến khi ông ta về hưu, giao 
lại cho người con trai làm mục sư, nối nghiệp thì vài 
năm sau nhà thờ phá sản, và giáo hội công giáo vừa 
mới mua lại với giá bèo mà ngày nay các con chiên 
gốc Việt Nam đi lễ ở đây. Lý do là ông mục sư con 
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tự trả lương cho mình trên 1 triệu, vợ ông ta làm 
thư ký lãnh $450 ngàn.  

Người da đen dùng lịch sử cha ông họ bị bắt và đem 
từ Phi châu sang để làm nô lệ trong đời sống hàng 
ngày. Thay vì dùng biến cố lịch sử đó để giúp người 
da đen phấn đấu, thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ, 
các chính trị gia gốc da đen dùng vai trò lịch sử của 
người da đen trong thời gian dựng nước, thay vì 
động viên người da đen phấn đấu để thoát khỏi 
cảnh nghèo, họ dùng sự bạc đãi trong lịch sử để 
được xã hội Hoa Kỳ hoàn bù, trả nợ cho những gì 
cha ông của họ đã chịu đựng trong quá khứ để lãnh 
trợ cấp, phiếu tem đồ ăn, an sinh xã hội. Vì lý do đó 
trong học đường người ta chỉ dạy là chủ nông trại 
da trắng ngược đãi người nô lệ da đen và lờ đi trong 
thời gian đó có cả nô lệ da trắng, nhất là các chủ 
ông nô lệ gốc da đen, những người đối xử nô lệ của 
họ tàn bạo hơn các chủ ông da trắng.  

Đảng Dân Chủ tự lãnh vai trò đại diện cho lương 
tâm của nhân dân Hoa Kỳ để bù đắp sự thiệt hại về 
tinh thần cho dân da đen tương tự như người gốc 
da đỏ, được miễn thuế, ăn học không tốn tiền, 
không đóng thuế. Đất đai của họ làm chủ đều được 
miễn thuế. Các tay tư bản Mỹ, cứ mua đất xong thì 
kí giao kèo với một bộ lạc da đỏ rồi xây mở casino, 
bao nhiêu, lợi tức được miễn thuế. Ngoài các vùng 
tự trị của người da đỏ, người ta thấy người da đỏ say 
rượu, nằm la liệt bên lề đường, ngoài các quán rượu 
mỗi khi lãnh tiền trợ cấp. Các chính trị gia da đen 

như Jesse Jackson, Charlie Rangel, là vua dùng con 
cờ nô lệ để kiếm phiếu để làm giàu cho sự nghiệp 
của họ nhưng không giúp đỡ cộng đồng da đen tiến 
lên trong những nấc thang của xã hội Hoa Kỳ. Khi 
ông Clinton dính vụ cô tập viên Monika thì ông 
Jesse Jackson cùng tổng thống đọc kinh cầu nguyện 
trước nhân dân Hoa Kỳ, sau này người ta khám phá 
ra, ông ta có con riêng nên không dám ra tranh cử 
hốt tiền thêm.  

Có những người gốc da đen nhận ra vấn đề này thì 
lại theo đảng Cộng Hoà như thương gia John 
McCain, bác sĩ Ben Carson. Họ cho là muốn xoá 
đói giảm nghèo thì phải thoát khỏi cái lưới, màn 
nhện của lịch sử thì mới vươn lên được vì không ai 
giàu ba họ, ai khó ba đời. Ở tiểu bang Illinois, họ có 
thử nghiệm: Tìm cách nâng trình độ, điểm trung 
bình của con dân lao động. Họ ra chương trình sẽ 
trả cho học sinh kém $50 khi điểm của trung bình 
lên được C, và sẽ được bốc thăm để thắng giải độc 
đắc $500. Có một học sinh da trắng, mẹ làm thợ 
trong lò bánh mì ghi tên tham dự nhưng mỗi tối cô 
giáo gọi tới nhà hỏi có làm bài tập, động viên hắn 
thì hắn nói rồi rồi nhưng thật ra hắn đang chơi 
game điện tử. Một học sinh gốc da đen thì ham tiền 
nên chịu khó làm bài tập, thêm bà mẹ chịu khó giúp 
hắn thì cuối năm đó học sinh da đen được toàn 
điểm C và trúng $500, tự hứa sẽ cố gắng hơn năm 
sau trong khi học sinh da trắng thì nói chắc sẽ bỏ 
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học, đi lính. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ 
là 80%.  

Khi có con mình cũng bắt chước tên CNA đặt tên 
Mỹ cho con: Con trai là James vì mình thích coi 
phim James Bond, nhất là cảnh khi tên này trả lời 
“My name is Bond, James Bond” còn cô con gái là 
Ashley vì khi đi làm ở London, mình hay thấy tiệm 
Lauren Ashley. Các chuyên gia thấy tên Ashley rất 
được ưa chuộng; giới trung lưu thì tên này đứng 
hàng thứ 5, trong khi giới bình dân thì đứng hàng 
đầu.  

Sau những năm tháng của thập niên 70 với sự tranh 
đấu của nhóm mục sư Martin Luther King Jr., đòi 
hỏi sự công bằng trong xã hội cho người da đen, với 
hình ảnh các lực sĩ da đen đeo găng tay đen khi 
nhận huy chương. Người da đen đặt tên cho con họ 
khác với người da trắng như một biểu tượng: Họ đã 
thoát ly nền văn hoá của chủ nô người da trắng nên 
mới có mấy cái tương tự như người hồi giáo Kareem 
Abdul Jabar, Aisha, Ayliya, Tyrone vv. Sau này 
người da đen mang tên hơi lạ lạ nhưng lại có họ như 
người da trắng thì kiếm việc làm khó hơn dù ngày 
nay người ta không bắt buộc người xin việc phải 
nêu gốc dân nào nhưng cứ dựa vào tên là lạ thì chủ 
hãng không cứu xét, nên khó kiếm việc hơn dân da 
trắng dù có cũng tên như Johnson, Taylor.  

Mình có ông anh vợ làm Bác sĩ, có tham gia các tổ 
hợp y tế toàn quốc. Ông ta kể là mở phòng mạch ở 
Bolsa này trên 30 năm nhưng không có một bệnh 

nhân da trắng. Sự kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ vẫn 
hiện hữu, một gia đình da đen vào ở khu toàn da 
trắng sẽ bị kỳ thị. Trên mặt trận kinh tế thì dân da 
trắng vẫn ở trong các khu nhà mới, có đủ công viên, 
trường học tốt còn dân nghèo thì vẫn ở trong 
những khu sập xệ, băng đảng, tội phạm nhiều. Mình 
nhận thấy con nít trong học đường ngày nay, bớt kỳ 
thị chủng tộc hơn thế hệ mình.  

Người Việt mình đặt tên Mỹ cho con nhưng họ là 
Nguyễn, Trần, Lê vv, thì chủ công ty vẫn biết là dân 
gốc da vàng và có thể nhờ danh tiếng của giống da 
vàng chịu khó, làm việc chăm chỉ. Mình có hai đứa 
con: Thằng con trai thì chơi với đám gốc Ấn độ, 
Pakistan nay vào trường lại học Nhật ngữ, tham gia 
hội sinh viên Nhật, còn cô con gái thì chơi với đám 
da trắng nhiều hơn, đa số là con nhà giàu, cứ thấy 
hè là ra bãi biển riêng của bà nội bà ngoại của mấy 
đứa bạn, ăn sinh nhật trên du thuyền của bố mẹ 
bạn. Mình hơi lo nhưng cũng mừng vì đám bạn da 
trắng Do Thái toàn học giỏi, giúp nó phấn đấu hơn 
nên hy vọng sau này nó quen biết tụi này sẽ giúp nó 
thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ. Mình nói mấy đứa 
con là giấc mơ của mình là sau này: Tụi nó gửi máy 
bay riêng đến đón vợ chồng mình đi du lịch cùng 
với gia đình tụi nó còn bây giờ chỉ mong là khi ra 
trường chúng có công ăn việc làm là mừng.  

Never stop selling the Dream to your kids and 
yourself. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Đến Rồi Đi 
“Ôi, tội quá, thương quá!” Đó là câu nói mà vợ 
mình cứ nhắc đi nhắc lại một mình mỗi lần đi thăm, 
mẹ ở trong viện dưỡng lão, về. Vẫn biết sinh bệnh 
lão tử nhưng vợ mình vẫn ngay ngáy, than van khi 
thấy người sinh ra mình, tuy nói không được nhưng 
chắc đau đớn lắm.  

Mẹ vợ mình được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh 
viện tháng rồi, sau đó được chở thẳng vào viện 
dưỡng lão để có y tá chăm sóc vết thương.  

Để ở nhà thì người chăm sóc bà cụ, không rành 
thuốc thang nên mấy anh em quyết định để mẹ ở 
trong viện dưỡng lão, có cháu nội làm giám đốc nên 
cũng đỡ lo. Lâu lâu bà cụ lại được đưa vào nhà 
thương. Họ truyền cho hai đơn vị máu rồi khi da 
hồng hào, lại được chở về viện dưỡng lão. Ngày 
ngày sau khi đi làm, vợ ghé vào thăm mẹ rồi tối về 
lại than thương mẹ. Mình chỉ biết ngồi cho vợ dựa 
trong im lặng.  

Nhớ dạo mới sang Mỹ có một ông bác sĩ Mỹ, Jack 
Kevorkian hay giúp cho bệnh nhân về đất Chúa 
sớm khi họ mang bệnh nan y. Ông này bị nhà thờ 
Thiên chúa giáo lên án, có kẻ quá khích đe dọa giết 
chết vì ông ta thay thế vai trò của đấng cứu thế, 
chấm dứt cuộc đời, sự đau khổ của người bệnh. Ông 
này đã qua đời nhưng có những bác sĩ khác, cũng cố 

gắng giúp bệnh nhân, sớm chấm dứt bị cơn bệnh 
hành hạ.  

Dạo đó còn trẻ, nên không để ý lắm. Ngày nay, lớn 
tuổi thì gặp những cảnh thương tâm của bạn bè, 
phải đối diện với sư lựa chọn. Hôm trước khi bà mẹ 
vợ được đưa vào nhà thương thì mấy ông anh vợ có 
họp mặt để bàn hậu sự cho bà cụ. Mấy ông anh thì 
nhất quyết để bà cụ trong nhà thương, dù biết ngày 
cuối của bà sắp đến trong khi chị vợ và đồng chí gái 
lẳng lặng đi mua áo quan và trả trước tiền hậu sự 
cho bà.  

Vài năm trước, mình có ghé viện dưỡng lão thăm 
ông bác quen bên vợ, đi HO sang, đau nằm viện. 
Bác nói với mình, cầu nguyện cho bác được sớm về 
đất Chúa vì đau quá. Lúc trẻ ai cũng nói dễ là mong 
đi sớm, bình an nhưng khi kinh qua hệ lụy thì cuộc 
đời không dễ dàng quyết định như một lời nói.  

Thấy mẹ mình đau khổ nhưng không biết làm cách 
nào. Họ có hai giải pháp: Đưa bà cụ vào viện 
hospice, hay là viện dưỡng lão. Khác biệt là ở viện 
hospice thì họ chỉ an ủi để bệnh nhân từ từ ra đi 
theo ước nguyện còn viện dưỡng lão thì có chuyện 
gì thì họ chở vào phòng cấp cứu của nhà thương để 
bác sĩ chăm sóc rồi đưa về lại viện dưỡng lão, hầu 
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kéo kéo dài cuộc sống đến khi không còn cứu chữa 
được.  

Có lần mẹ của hai cô bạn bị tai biến mạch máu não, 
được chở vào viện hospice. Mình ghé vào thăm thì 
thấy bác ấy nằm yên, mấy người con để cái máy 
nghe kinh phật để dọn đường về cõi vĩnh hằng. 
Mình không có mặt trong buổi họp gia đình nhưng 
đoán là mấy ông anh vợ, đã quyết định bằng mọi 
cách phải cứu bà cụ sống đến khi không còn cứu 
chữa được. Xét về lý thì ai cũng có thể nói nên để 
bà cụ ra đi sớm để bớt đau, nhưng xét về mặt tình 
cảm thì theo văn hoá Việt, đó là một hành động bất 
hiếu.  

Mình đang vào viện thăm bà cụ vợ. Từ một tháng 
nay, bà cụ xuống 20 cân Anh, nay còn cân nặng 50 
cân Anh. Nằm thoi thóp với ống thở, nghe mình gọi 
thì quay lại nhưng không biết có nhớ hay vì tiếng 
động. Nhìn thấy thương cụ, một người đàn bà rất 
đẹp, một thời là hoa khôi của trường Đồng Khánh ở 
thành phố Huế, nay chỉ còn da bọc xương. Lần 
trước, dẫn thằng con vào thăm bà ngoại trước khi đi 
học xa, thì được bà cụ cười rất đẹp khiến vợ mình 
ganh, bảo là mình may mắn. Trong những giờ cuối 
của cụ, mới thấy nụ cười của mẹ là một cái gì quí 
báu mà khi xưa, ít ai để ý. Có lẽ kỷ niệm đẹp nhất 
của mình về bà mẹ vợ là nụ cười này.  

Nhiều khi ngẫm đời sống rất huyền diệu, có cái đẹp 
thiêng liêng trong cuộc sống xoay tròn, trong vũ trụ. 
Khởi đầu là cái bào thai được nuôi dưỡng trong 

bụng mẹ qua cái cuống nhau. Đứa bé khóc thét lên 
khi bị cắt khỏi cái cuống nhau như để đánh dấu cho 
sự sống, cuộc đời mình khởi đầu. Khi người mẹ về 
già thì con cháu quay lại đút cho ăn rồi từ từ người 
mẹ mất trí nhớ, từ từ quên đi những hình ảnh của 
quá khứ của mình để dọn đường ra đi vào một thế 
giới khác hay trở lại làm người như thuyết luân hồi 
đã định nghĩa.  

Trước khi bà cụ của đồng chí gái được đưa vào viện 
dưỡng lão thì mỗi chủ nhật, vợ chồng mình đều 
đến, đưa cụ đi ăn phở hay hủ tiếu. Nhiều hôm có 
ông anh vợ tháp tùng. Ngồi nhìn bức tranh; vợ đút 
cho mẹ ăn rất đẹp, mình nói với ông anh vợ là bằng 
tuổi anh, còn được dắt mẹ đi ăn phở là một hạnh 
phúc từng giây, từng phút để rồi một nào đó dù 
muốn trả tiền bạc triệu cũng không còn cơ hội để 
đút cho mẹ. Thường thường khi mất vật gì rồi thì 
con người mới tiếc nuối.  

Mỗi lần về thăm Việt Nam, những giây phút bên 
ông bà cụ, mình đều cố gắng thu hút những hình 
ảnh, âm thanh của khoảnh khắc, giây phút, không 
gian đó vì có thể đó là những giây phút, hình ảnh 
cuối cùng của bố mẹ trong cuộc đời mình.  

Trên đường đời, mình đã gặp rất nhiều người, đi 
chung một quãng đường đời rồi không bao giờ gặp 
lại. Giải thích theo nhà Phật thì duyên nợ đến đó là 
chấm dứt. Nhưng chấm dứt ở đây hay có còn tái 
ngộ trong kiếp sau, hay vĩnh viễn không gặp lại?  



456 

 

Giải thích làm sao khi 40, 45 năm xa cách mình lại 
gặp lại những tên mà một thời đi học chung. Tưởng 
là sẽ không bao giờ gặp lại nhưng trên năm nay, 
bỗng nhiên từ đâu kéo về một đám bạn học xưa, 
nhiều tên khi xưa không thân lắm nhưng ngày nay 
chỉ còn vài đứa với nhau, cùng cảnh ngộ bên trời 
lận đận, nên mỗi lần gặp nhau cũng rất thân tình. 
Tìm lại nhau như thể níu kéo một cái gì đang từ từ 
tuột khỏi tầm tay mình như cánh diều căng gió, sắp 
sửa đứt, rời khỏi sợi chỉ liên kết đến cánh diều trên 
cánh đồng vô tận.  

Nhiều cô khi xưa, học chung trường hay chung lớp 
nhưng chưa một lần nói chuyện, có mặt cũng như 
không, tuy sinh sống trong cùng không gian, kiểu 
sắc sắc không không của kinh Bát Nhã. Ngày nay 
bỗng gặp lại, như có một sự liên hệ vô hình nào 
buộc lại. Nghe họ hát một bản nhạc, viết vài dòng 
thơ hay chút tâm tình thì bỗng nhiên cảm thấy họ 
cũng có khát vọng một thời như mình, những khắc 
khoải của tuổi trẻ, những thất vọng về những hệ lụy 
tình cảm đã kinh qua. Những lấp loé, ánh sáng 
mong manh của ký ức của họ, tựa chừng thân 
thương, quen thuộc như với chính mình.  

Lên diễn đàn Văn Học, Yersin, thấy những tấm 
hình của những tên hay ả, một thời học chung 
trường, khiến mình bùi ngùi, cảm động vì sau bao 
nhiêu biến cố trong đời, 40 năm sau, chúng ta vẫn 
còn lại nhau. Có những người vĩnh viễn ra đi nhưng 
họ vẫn hiện hữu trong kỷ niệm, ký ức của một thời. 

Không thể xoá hình ảnh của ta ra khỏi ký ức tương 
tự khi mình muốn xoá một hồ sơ trong một folder 
thì máy điện toán không cho phép mình xoá vì 
những hồ sơ khác đang được mở. Điều hay là những 
người bạn học xưa ở nhiều nơi, có thể sẽ không có 
cơ hội gặp lại nhau vì không gian cách biệt nhưng 
qua những trang trên mạng, họ vẫn sống trong đời 
sống hàng ngày với mình qua những bài thơ, bài ca, 
đoản văn của họ. Kỷ niệm vẫn tiếp tục sinh ra 
những kỷ niệm mới.  

Dạo ấy ra chơi, trường Văn Học hay cho mở những 
băng nhạc thịnh hành của thời ấy hay những bài ca 
do chính các học sinh của trường trình bày. Trong 
giờ ra chơi, mấy tên quen hay bình luận con này, 
thằng kia hát ra sao thì ngày nay những bà nội, ông 
ngoại của một thời học trò, vẫn tiếp tục hát cho 
nhau nghe. Lần này không phải những bài hát của 
thời mới lớn nhưng những bài hát về cuộc tình lỡ, 
những khóc thương cho một người bạn đã ra đi, 
những hành trang đã mang theo suốt 40 năm qua. 
Có người kể nhiều đêm, hát nhạc sến đến sáng dù 
ngày trước không bao giờ đụng đến.  

Mọi người đều được mang một, hay nhiều lăng kính 
khác nhau, khoác trên người một lớp xiêm y, lớp 
son phấn nhưng khi vứt bỏ những luật lệ, giáo điều 
của xã hội, thị phi của cuộc đời như đứng trước tấm 
gương, nhìn lại mình thì những bài ca sến, đã nói 
lên đúng tâm trạng, khắc khoải riêng tư mà chúng 
ta đã che dấu vì ngại ngùng, sợ bị chê cười. Cuộc 
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sống hằng ngày là một chuỗi dài của sự lựa chọn, 
sống thật với mình hay sống cho người đời. Có lẽ 
ngày nay, khi có tuổi, thấy mọi thứ mà lúc trước 
được xem là quan trọng, để đeo đuổi, đều trở thành 
vô thường nên con người mới tuông bỏ tất cả những 
lăng kính, những lớp son phấn, trút bỏ những xiêm 
y, che dấu bản thể của mình, để thực sự sống cho 
chính mình trước khi ký ức của mình được tan dần, 
biến mất trong bao la, bát ngát của vũ trụ.  

Sau khi dẫn thằng con đi thăm bà ngoại, hai bố con 
đi ăn phở, lân la hai bố con nói chuyện về bà ngoại. 
Mình muốn chuẩn bị tinh thần cho thằng con. Khi 
ông ngoại mất thì nó còn bé nhưng ngày nay đã là 
sinh viên.  

Cuộc đời như một cõi tạm dung, con người lúc mới 
sinh ra, ký ức trống rỗng nên ở Việt Nam, cô Mụ 
phải đánh vào đít để cho đứa bé khóc, báo cho mọi 
người là đứa bé sống sau vụ sinh sản và có lẽ ký ức 
đầu tiên của đứa bé, ghi nhận được là tiếng khóc 
của nó rồi tiếng cô Mụ, rồi tiếng của mẹ nó..  

Dần dà với thời gian, đứa bé lớn lên rồi khi về già 
thì ký ức của nó từ từ biến mất, bị xoá khỏi bộ óc 
của nó để dọn đường ra đi về một nơi nào đó. Có 
thể là thiên đàng như người Hồi giáo, Thiên chúa 
giáo, Do Thái giáo vv, tuỳ theo định nghĩa của mỗi 
tôn giáo. Có thể là đất Phật hay đi đầu thai lại theo 
thuyết luân hồi. Bố với con đi chung một đoạn 
đường đời để rồi một ngày kia sẽ chia tay. Đó là luật 
của vũ trụ, hợp rồi tan. Có thể con người trước khi, 
đến cõi trần này, đã sinh sống ở một thế giới nào 
khác, sau khi chết thì họ trở lại thế giới ấy hay đi 
vào một thế giới khác mà mình không biết được. 
Một ngày nào đó, bà ngoại sẽ ra đi, nhưng con vẫn 
còn hình ảnh, kỷ niệm về bà trong ký ức của con 
tương tự như ông bà nội ở Việt Nam, tuy không 
thấy mặt nhưng con vẫn biết ông bà vẫn hiện hữu 
với những hình ảnh của những lần gặp gỡ trước.  

Nhân dịp lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, xin kính chúc các cô 
và các bác một mùa lễ an bình bên người thân. 



458 

 

TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Để Đức Cho Con 
Dạo đi làm ở New York, có một ông ở Connecticut 
rủ mình lên nhà chơi. Mình tưởng ông ta muốn 
mình làm rể, ai ngờ ông ta muốn cá độ mình với cô 
cháu, dược sĩ ở Florida. Cô con gái xinh cực đại 
nhưng mới xong trung học, mình tính gửi gạo vài 
năm nhưng ông ta muốn mình dứt điểm cô cháu 
béo trùng trục. Trong lúc hàn huyên thì ông ta hay 
nói “có đức mặc sức mà ăn” nên mình thắc mắc về 
câu này. Mình nghĩ có tiền thì mặc sức mà ăn xài 
còn cái “đức” thì khá trừu tượng vì ở Việt Nam 
mình nhận thấy nhiều người không có đức mà sao 
con cháu họ, sống sung sướng, không học cũng có 
bằng tiến sĩ, nay lại lăm le xây bia đá ở lăng miếu 
cho đời sau, thăm viếng xin ấn.  

Có người nói con người vì ăn ở thất đức nên nghèo, 
bị tai nạn, đau ốm nên ai cũng cố gắng ăn ở đàng 
hoàng, để đức cho con cháu mặc sức mà ăn. Ý 
tưởng đó có lẽ do người xưa để lại, răn dạy con 
cháu, phải ăn ở hiền lành. Đa số là những người 
đến tuổi lục tuần, gần đất xa trời, mới đi chùa, đi 
thiền, bố thí để tích đức cho con cháu. Mình hay 
gặp người quen, thân hữu rủ mình đi chùa này, đi 
thiền với ông thầy kia, tu tâm dưỡng tánh. Các 
khoá dạy thiền mọc như nấm ở khu Bolsa, kiếm khá 
tiền. Có một chị quen, hai vợ chồng mới gia nhập 

Ki Tô giáo nên cứ kêu mình trở về đạo, mình thì 
không thể bỏ được đạo “thờ bà” nên chỉ biết nhỏ lệ 
từ chối lời mời mọc, dọn đường về đất Chúa hay 
Niết Bàn. Mình chỉ muốn xuống địa ngục chớ lên 
thiên đàng, bay bay như các thiên thần không quần, 
không áo, dị òm! Mình có ông bạn già tuổi bằng bố 
mình kể là khi xưa gia đình ông ta thuộc loại quan 
triều đình, nhưng rồi có một thằng cháu đầu thai 
lầm vào gia đình, làm sao đó nên cả họ 3 đời bị vua 
giết chỉ có mình ông ta sống sót, phải đổi tên đổi họ 
để sống đến ngày nay. Dòng họ ông ta bị giết cả 3 
đời, mình nghĩ họ không ăn ở thất đức. Chỉ vì sinh 
sống trong một môi trường mà người có quyền lực 
có thể sát hại cả dòng họ để bảo vệ quyền lợi của 
họ.  

Sau 75, rất nhiều gia đình bị tai hoạ, chồng con đi 
học tập, con cháu đi nghĩa vụ quốc tế hay đào kinh 
trên nông trường. Nhiều gia đình trắng tay, đức, gia 
tài của ông bà hay do mình tích tụ, trong một đêm 
bị biến mất sau cuộc đổi tiền. Nếu chưa mất hết thì 
thêm một cuộc đổi tiền nữa hay bị đuổi đi kinh tế 
mới. Ngay những người giúp đỡ cách mạng cũng bị 
cho ra rìa hay xử bắn vì tội địa chủ. Làm sao lý giải 
sự việc này. Có người đổ lỗi dân mình khổ là vì khi 
xưa cha ông tàn sát, chiếm đất Chiêm Thành, Cao 
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Miên nhưng thực tế thì chính người Việt hành hạ 
người đồng chủng, đồng tiếng mẹ đẻ. Ngay chính 
dân Khmer cũng tàn sát dân họ trong cuộc diệt 
chủng 40% dân số của họ trong vòng 5 năm bởi 
đám Khmer đỏ. Nếu bộ đội Việt Nam không qua 
đánh chiếm Kampuchia thì chắc con số này còn lên 
cao.  

Ngày xưa người ta sinh con để trông cậy vào tuổi 
già, là an sinh xã hội, quỹ hưu của họ. Nhiều phụ 
nữ chịu làm lẽ để có con, về già có con nuôi dưỡng. 
Đời sống nông dân thì từ đời này nối đời sau trong 
xã hội xưa thì không thể ngóc đầu lên được. Có ăn 
ở hiền lành mấy đời thì vẫn không thể thay đổi 
tương lai của con cháu mình. Tá điền không có đất 
nên phải mướn đất của địa chủ để cày ruộng, đến 
mùa gặt thì chủ đất thu tô. Được mùa thì no cơm, 
còn thất mùa thì phải vay mượn thì dù có hy sinh 
đời bố củng cố đời con, nhưng nợ cha ông để lại với 
lãi suất cao thì muôn đời chỉ biết nghèo, chổng 
mông chiếu rách hay cho con đi ở đợ. Do đó trong 
môi trường nông thôn, với sức người sỏi đá cũng 
thành cơm, cầy cấy để kiếm cơm, người ta chuộng 
con trai vì có thể cày cấy, là đơn vị sản xuất, thêm 
người thêm của. Mình nghe bà cụ kể là gia đình ông 
cố mình khi xưa giàu có lắm, ông cố đi đánh bài 
phải bán đất của cha ông để lại. Bán bà ngoại mình 
cho một lái buôn người Thái để trả nợ theo tục ngữ 
“đời cha ăn mặn đời con khát nước.” Hy vọng đời 
cháu uống nước.  

Ngày nay, đời sống nông dân cũng không thay đổi 
so với thời chị Dậu, của Ngô Tất Tố. Làm ruộng 
nhưng chỉ được bán cho nhà nước với giá ấn định 
nên dù Việt Nam xuất cảng gạo trên thế giới nhưng 
đời sống nông dân vẫn nghèo. Phải gả con gái cho 
người ngoại quốc hay đi làm ô sin. Nay lại có nạn 
cưỡng chế đất đai thì chỉ có đi ăn mày. Mình về 
thăm quê nội thì thầm cám ơn ông cụ đã bỏ làng, 
vào nam lập nghiệp vì nếu không thì ngày nay anh 
em mình chỉ biết cuốc đất, viễn kính không qua 
khỏi cái đình làng như mấy người em họ, con của 
hai bà cô ở quê.  

Người ta thường kể cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ 
chồng luôn luôn uốn nắn cô dâu mà cô con dâu chỉ 
biết chịu đựng vì cô ta mong đợi sau này sẽ hưởng 
cái gia tài, căn nhà lá vách tranh. Ngày nay, phụ nữ 
được đi học có nghề nghiệp nhiều khi lương bỗng 
còn cao hơn chồng, có thể tậu nhà không cần phải 
ăn nhờ ở đậu nhà chồng. Những người lớn tuổi lại 
chép miệng thở dài kêu văn hoá suy đồi, thật ra họ 
không thay đổi tư duy với đời sống mới. Trong xã 
hội hay cộng đồng nào cũng vậy, kinh tế là quyền 
lực. Trong gia đình người có khả năng kinh tế cao là 
người nắm quyền quyết định.  

Trong xã hội nông thôn, kinh tế dựa trên mùa gặt. 
Khi cha mẹ qua đời thì ruộng nương đều để lại cho 
người con trai đầu, em út đến phụ cấy cày rồi chia 
nhau sau mùa gặt để tránh chia năm xẻ bảy đất của 
cha ông để lại thì sẽ không sản xuất đủ ăn, phải bán 
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đất cho các địa chủ với giá bèo. Vì vậy các gia đình 
có đất đai, để ruộng nương lại cho gia trưởng cai 
quản, giúp em út cầy cấy trên ruộng đất của cha ông 
rồi chia nhau lúa gạo sau mùa gặt. Giới phú nông 
mua đất đai của những gia đình chia 5 xẻ 7 rồi cho 
thuê đất lại để mấy người bán đất cầy cấy rồi thu tô, 
sống thoải mái và được gán cho cái tên “cường hào 
ác bá” vì hiểu được luật kinh tế. Ông Henry Ford 
từng nói: “Lấy hết của cải của tôi thì trong vòng 
một năm, tôi sẽ làm, có lại như xưa nhờ đầu óc của 
tôi.”  

Ở xứ người thì hệ thống an sinh xã hội, hưu trí 
tương đối được hệ thống hoá hơn Việt Nam. Vợ 
chồng đa số đi làm và trích mỗi tháng một phần 
lương để đầu tư vào quỹ hưu trí, khi về già sẽ có 
một số tiền để sinh sống không cần nhờ vả đến con 
cái.  

Mình thấy mấy người hàng xóm Mỹ về hưu sống 
riêng không có con cái ở chung. Lúc mới sang thì 
thấy là lạ, nhưng khi sống lâu nhất là có con thì mới 
hiểu. Người Mỹ họ nuôi con đủ lông đủ cánh thì để 
chúng bay đi, tự kiếm ăn trong khi người mình lại 
vẫn giữ quan niệm xưa, con cháu phải ở chung, nếu 
không là mang tội bất hiếu. Mình có quen cặp vợ 
chồng Mỹ hàng xóm đã về hưu. Lâu lâu ông ta chạy 
qua nhà, nhờ mình phụ ông ta, đỡ bà vợ nặng 250 
cân anh, khi ngã thì không đứng dậy được còn ông 
ta, thấp hơn mình lại ốm nhom. Năm ngoái, bà vợ 
bị tai biến, không thể trông nom ở nhà nên phải cho 

vào viện dưỡng lão, mỗi tháng trả $5 ngàn. Ông ta 
vừa bán một căn nhà nghỉ hè nên thong thả trả tiền 
hàng tháng cho bà vợ. Mình vào thăm, bà ta không 
còn nhận ra mình nhưng lại chửi ông chồng, bảo 
nếu tôi biết ông đem tôi vào tù thì không bao giờ 
làm vợ ông. Bà ở viện dưỡng lão, trả mấy tháng ở tù 
với giá $5 ngàn mỗi tháng rồi qua đời.  

Người Mỹ đi làm cả đời, để dành tiền đến khi về 
hưu thì lấy xài, khi chết thì còn bao nhiêu để lại cho 
con cháu trong khi người Việt mình thì ngược lại. 
Mình có bà chị dâu, đi buôn bán quanh năm suốt 
tháng, những ngày họp mặt gia đình như giáng sinh, 
Tết là lo bán vì là những ngày khách đông nhất, hái 
ra tiền nhất. Chị ấy muốn làm có tiền mua nhà cho 
mấy đứa con, khổ là vợ chồng có 6 đứa con nên cày 
mệt thở để tậu nhà cho mỗi đứa con.  

Mình có thằng cháu vợ, họ hàng mấy thế hệ, hắn là 
thầu khoán ở Việt Nam nên khi di cư sang thì hay 
hỏi mình về ngành xây cất ở đây. Hắn có mướn 
người đi thi dùm lấy bằng thầu khoán nhưng rồi 
tiếng Tây tiếng U không thông nên bỏ mộng làm 
giàu bên Mỹ. Hắn đem tiền ở Việt Nam sang, mua 
mấy căn nhà cho thuê, nay đang tìm cách chuyển 
tên sang cho cô con gái để ăn trợ cấp khi về già. Có 
welfare mặc sức mà ăn.  

Mình thấy lạ là bỏ cả đời dạy con ăn ở cho có đức, 
làm người chân thật rồi cuối đời lại ăn gian vô hình 
trung đi ngược lại những gì đã dạy bảo con cái từ 
mấy chục năm nay. Thật ra là họ muốn cho con nhà 
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cửa mà họ đã tậu, theo văn hoá Việt Nam, để lại gia 
tài cho con, chấp nhận vô sống ở bệnh dưỡng lão, 
đời sống tiện nghi kém hơn ở nhà. Người Mỹ thì họ 
chỉ lo cho con cái đến 18 tuổi rồi để chúng tự tìm 
cách sinh sống.  

Muốn đi học thì mượn tiền, cha mẹ khá giả thì có 
thể giúp đỡ về mặt tài chánh trong khi đó thì bố mẹ 
gốc Việt Nam thì đi cày mệt thở để trả tiền cho con 
ăn học đại học. Bà em họ của vợ, chồng chết, đi cày 
nuôi cho con ăn học đại học tốn $200 ngàn cho 5 
năm đại học UCLA nhưng thằng con ham chơi nên 
cuối cùng học đại Nhân Chủng Học để ra trường, 
nay đi làm tài xế xe cứu thương. Nay lớn tuổi nhưng 
vẫn phải đi cày vì không có tiền hưu trí. Hai đứa 
con học đại học rút hết vốn liếng.  

Hôm trước bà Inge than, rất buồn vì hôm bà ta bị 
té, phải đưa vào bệnh viện rồi vào trung tâm phục 
hồi. Thằng con từ Pháp bay về, than là mai mốt bà 
ta vào viện dưỡng lão, hắn phải trả tiền nhiều. Bà ta 
cho thằng con 25 căn nhà mà tên này còn rên. Bà ta 
mướn 2 người thay phiên chăm sóc bà ta ở nhà. Có 
một ông quen kể là sau bao năm chắt chiu, về già 
tính hưởng thụ một tí nên mua một chiếc xe mới 
thì mấy đứa con kêu tại sao bố lại mua xe mới làm 
chi, tốn tiền. Ông ta bảo chúng bắt đầu xem tiền 
của tao là của chúng nên cản ta mua sắm. Chán mớ 
đời! Vợ chồng mình nói với mấy đứa con là sau này 
chúng sẽ không nhận được gì của bọn mình khi tụi 
này qua đời. Mình không muốn chúng ỷ lại rồi 

không chịu tự bay, tự tìm thức ăn. Trong cuốn sách 
“The richest man in Babylon,” tác giả có kể về 
người giàu có nhất thành phố Babylon khi xưa ở 
trung đông. Ông ta có tiền bạc của cải nhưng cho 
con một số tiền rồi bảo hắn đi xa lập nghiệp. Mười 
năm sau người con trở về kể lại những thất bại, đau 
thương của những năm tháng đầu rời mái ấm gia 
đình, thành công trở về thì ông ta mới giao lại cho 
cái gia tài.  

Người xưa có nói: “Để lại cho con ruộng nương tiền 
bạc, không bằng để lại cho con một cái nghề,” 
tương tự trong thánh kinh có nói: “Cho họ con cá 
thì họ sẽ có một bữa ăn, dạy cho họ câu cá thì họ sẽ 
có ăn cả đời.”  

Nghiên cứu cho thấy là những người trúng số, thừa 
hưởng gia tài thì trong vòng 2 năm là tiền bạc bay 
hết. Tiền không do mình gầy dựng thì không biết 
giữ.  

Câu hỏi là nên để lại cho con một cái nghề để 
chúng tự kiếm ăn hay để lại cho chúng tài sản rồi 
mình phải vào viện tế bần khi hoàng hôn của đời 
mình phủ xuống. Thương con nên chấp nhận sống 
trong sự bần hàn hay lòng lam khiến chúng ta, sang 
tên nhà cửa, tài sản để ăn trợ cấp. Con cháu sẽ cắn 
xé lẫn nhau nếu chúng không có cái nghề vững 
chắc, tranh nhau gia tài như ông chủ vườn bơ của 
mình. Mấy đứa con kiện thưa nhau, thuê luật sư, 
anh em từ nhau rồi bán tháo tài sản của cha mẹ để 
vài năm sau không còn gì hết. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Mơ Thành Người Quang Trung 
Trong những truyện tuổi thơ của Duyên Anh, có lẽ 
cuốn “Mơ thành người Quang Trung” gây nhiều 
ảnh hưởng về tinh thần dân tộc cho mình. Nhớ 
Chương Còm và đám bạn nhỏ bé, tìm cách đánh 
thắng bọn con nít Mỹ, giúp mình thích học lịch sử 
của quê hương nhất là rất hãnh diện làm người Việt 
Nam. Mỗi lần học Việt Văn hay lịch sử Việt Nam là 
mình chăm chú nhất.  

Những câu nói “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn 
làm vương nước Bắc” của Trần Bình Trọng, Trần 
Quốc Tuấn bóp trái cam nát dù ngoài Bắc hình như 
không trồng được cây cam, khi tham dự Hội Nghị 
Diên Hồng, Ngô Quyền với trận đánh Bạch Đằng 
Giang với Yết Kiêu, kình ngư của nước Việt… đã 
theo đuổi mình từ thưở bé. Mình hay tự hào là tổ 
tiên từng đánh thắng giặc Mông Cổ trong khi cả thế 
giới đều bị đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn chinh 
phạt.  

Mình thích nhất là 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Lữ và Nguyễn Huệ của nhà Tây Sơn, nên muốn học 
võ Bình Định.  

Mình mê nhất là trận đánh Đống Đa năm Kỷ Dậu 
của vua Quang Trung nên năm 1979 ngày đầu tiên 
đến Hà Nội, mình phải đi viếng cái gò Đống Đa, 
nhỏ bé nhưng để lại dấu ấn lịch sử. Sau này có dịp 

đọc thêm sách vở về Việt Nam, những tài liệu của 
ngoại quốc thì mình chưng hửng về lịch sử mà mình 
đã được dạy trong lớp hay đọc sách báo Việt ngữ.  

Mình so sánh cách giảng dạy lịch sử cho học sinh ở 
Việt Nam và các nước mình có dịp sinh sống một 
vài năm thì nhận thấy: Lối dạy của nước mình tôn 
sùng bạo lực, dạy trẻ em nuôi lòng căm thù thay vì 
giảng dạy môn lịch sử đúng với lịch sử đã diễn ra khi 
xưa, để học sinh có thể có một nhận định căn bản 
thay vì bị lừa đảo cho mục tiêu chính trị của chính 
phủ. Họ nhồi sọ con nít những thần tượng phi lý mà 
họ tự đặt ra, thổi phồng dù không có thật.  

Gần đây coi trên mạng đoạn phim về cuộc hành 
quyết Nguyễn Văn Trỗi thì thấy ông này đâu có dật 
khăn bịt mắt, hô to 3 lần HCM muôn năm như bài 
thơ của Tố Hữu đã viết.  

Cái buồn cười là cả nước ngày nay biết Lê Văn 
Tám, ngọn đuốc cách mạng là do ban tuyên truyền 
dựng ra để cổ vũ tinh thần chiến đấu nhưng vẫn có 
đường, trường học mang tên LVT.  

Mình được học tập căm thù nhà Nguyễn, dù có 
công thống nhất đất nước trong gần 2 thế kỷ. Sau 
này mới hiểu khi học Kim Vân Kiều, đọc tài liệu 
của ông Trần Trọng Kim, thấy ông Ngô Đình Diệm 
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là một cựu thượng thư của triều đình nhà Nguyễn, 
sau này truất phế vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn 
do đó mang mặc cảm của một người tôi không trung 
với vua như nền văn hoá Khổng Việt đề cao, do đó 
các sách sử của VNCH đề cao nhà Tây Sơn. Họ gạt 
bỏ hết những cái xấu xa của đám quân Tây Sơn, 
tuyên truyền họ như thánh. Mấy ông Trần Trọng 
Kim, Nguyễn Du vẫn một lòng với nhà Lê nên trong 
các tài liệu lịch sử của họ để lại, nói lên các sĩ phu 
Bắc Hà, khinh miệt nhà Nguyễn.  

VC thì họ phải lên án nhà Nguyễn phong kiến, đề 
cao anh hùng áo vải Lê Lợi, nhà Tây Sơn vì hợp với 
hoàn cảnh lịch sử của họ. Người mình lại có tính 
hay nổ nên có một thì nói mười nên từ từ thánh 
hoá tất cả những gì bé tẹo. Có lẽ mình không có gì 
hãnh diện, để tự hào nên bốc đồng nổ văng miểng.  

Các giáo sĩ truyền giáo của Tây phương, thích nhóm 
Tây Sơn phía nam vì họ được phép truyền giáo còn 
đàng trong thì chúa Trịnh và vua Lê, theo nhà 
Thanh cấm truyền đạo cho nên những lá thư của họ 
viết về tòa Thánh, để báo cáo tình hình tại Việt 
Nam khả tín. Trong cuốn “A Voyage to 
Cochinchina” xuất bản tại London năm 1806 đã 
ghi: Nước Anh dạo ấy đã chiếm đóng Ấn Độ, cử 
ông Chapman sang xem xét tình hình bán đảo Đông 
Dương. Theo ông Chapman thì binh lính của 
Nguyễn Nhạc không có kỷ luật, mạnh, chỉ cần 100 
binh lính có kỷ luật sẽ đánh thắng. Dạo đó, quân 

đội của 3 anh em Tây Sơn là ô hợp các đám cướp 
thổ phỉ và hải khấu.  

Tổ tiên của 3 anh em Tây Sơn, họ Hồ, có giả thuyết 
nói họ thuộc con cháu Hồ Quý Ly, bỏ chạy vào 
Nam rồi đổi tên thành họ Nguyễn. Ba anh em Tây 
Sơn khởi đầu bằng nghề ăn cướp, quen với đám thổ 
phỉ thượng du, hải khấu vùng duyên hải gốc Tàu 
nên trong tài liệu của Đài Loan có nói đến voi được 
sử dụng bởi đám quân miền núi và các thuyền theo 
dòng sông, đánh lén lực lượng của nhà Thanh và 
dùng hỏa khí mà các đám hải tặc Tàu hay dùng.  

Nhà Thanh gửi Tôn Sĩ Nghị, quản đốc lưỡng 
Quảng đem quân sang Việt Nam vì mẹ của vua Lê 
Chiêu Thống cầu cứu.  

Vua Càn Long không có ý đánh, chỉ muốn Tôn Sĩ 
Nghị sang xem tình hình có thể cắt đất chia cho 
vua Lê và Nguyễn Huệ.  

Tôn Sĩ Nghị làm cái hịch nói đem 10 ngàn quân 
sang để làm uy nhưng trên thực tế chỉ có 4 ngàn-5 
ngàn lính chính quy còn khoảng 6 ngàn số người kia 
là dân được sát nhập vào đội quân để lo phần lương 
thực, được đem theo để lo phần ẩm thực, hạ tầng 
cơ sở cho đoàn quân. Dân tình ở Thăng Long ghét 
nhóm binh lính Tây Sơn, được Nguyễn Huệ để lại 
sau khi đánh thắng vua Lê vì căn bản là những đám 
cướp. Sau khi đánh bại vua Lê và Chúa Trịnh thì 
quân lính của Tây Sơn, đốt phá, cướp bóc Thăng 
Long mà theo các giáo sĩ thì cháy mấy ngày mấy 
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đêm các cung điện của nhà Lê. Khi quân Thanh 
sang thì dân chúng chỉ chỗ núp của binh lính Tây 
Sơn do Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm thống 
lãnh, đánh không lại, phải bỏ chạy về Tam Điệp, 
đợi lệnh của Nguyễn Huệ.  

Khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh tơi bời, bỏ 
trốn ở miền nam, được dân tình giúp đỡ, đem đi 
trốn đã nói lên sự căm thù của dân chúng đối với 
đám quân thổ phỉ của 3 anh em nhà Tây Sơn. Các 
tài liệu của Nhật bản, nói về đám cướp đốt cháy 
thành phố Tai-Phô (Hội An bây giờ) khiến các 
thương thuyền Nhật không dám trở lại buôn bán 
với Việt Nam.  

Khi chúa Nguyễn Hoàng đem gia đình vào đàng 
trong vì lý do địa lý nên cho phép buôn bán nên tàu 
bè các nước tấp nập ghé lại. Có lẽ bỏ vua Lê mà đi 
tìm chỗ dung thân nên chúa Nguyễn cũng không 
thi hành gắt gao Khổng Việt, tuyển dụng những 
người tài như Đào Duy Từ, con cháu của xướng ca 
vô loại. Mình có đọc đâu đó thì kinh tế của đàng 
Trong của chúa Nguyễn khá hơn ngoài Bắc. Miền 
Trung là xứ gà ăn đá, đất đai ít lại thêm mưa lụt 
hàng năm, bị hai luồng gió từ biển vào và từ bên 
Lào thổi sang nên chỉ mong vào buôn bán với các 
thương thuyền ngoại quốc.  

Dạo đó Thăng Long chắc có độ 10 ngàn hay 15 
ngàn người sinh sống cho nên nói nhà Thanh đem 
sang 20 vạn quân thì hơi quá. Các sử gia ăn cơm 
vua chúa nên viết theo hay nịnh hót để được ban 

thưởng. Trong sử Việt thì kể vua Quang Trung cho 
10 người khiêng một cái mộc để đỡ đạn, và có cả 
thảy 60 cái mộc vị chi là 600 lính để đánh tan 200 
ngàn quân Thanh trong một đêm. Tương tự ngày 
nay người ta thêu dệt anh hùng Lê Văn Tám, Phan 
đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi.  

Thật ra, trận đánh này có quân của nhóm thổ phỉ từ 
vùng núi tập kích với voi tượng và nhóm cướp biển 
cho tàu men theo bờ sông để đánh bộc hậu, đốt phá 
nên mới phá 10 ngàn quân của Tôn Sĩ Nghị trong 
một đêm. Sau khi quân Thanh bỏ chạy và chết 
nhiều nhất khi chạy qua cầu, chen lấn nên lọt 
xuống sông.  

Các tướng tài của Nguyễn Huệ như Trần Quang 
Diệu, Bùi Thị Xuân vv đều không được nêu tên 
trong trận đánh lịch sử này. Các tướng này chỉ mới 
xuất hiện sau này mà đa số là từ bên ngoại của vua 
Quang Trung, các nữ tướng như Bùi Thị Xuân nên 
không biết vùng này dạo đó theo chế độ mẫu hệ? Ai 
có tin tức gì về vấn đề này thì cho mình xin.  

Dân chúng bị thất mùa liên tiếp mấy năm, nay phải 
nuôi thêm đám lính của Tôn Sĩ Nghị nên dân chúng 
bắt đầu chán vua cháu nhà Lê làm họ thêm khổ 
cực, cộng thêm trời mùa Đông ở đất Bắc rất lạnh, 
nghe kể dân chúng không có ăn, phải nấu cỏ để ăn. 
Thêm những người gốc Tàu sinh sống tại Việt Nam, 
nhân cơ hội quân nhà Thanh sang nên họ hùa theo, 
chỉ điểm, cướp bóc dân tình nên dân chúng bắt đầu 
oán than.  
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Theo các giáo sĩ thì sau trận đánh ở gò Đống Đa, 
Nguyễn Huệ bắt dân chúng Bắc Hà, xây đắp một 
cái lũy phòng hờ lính nhà Thanh trở lại. Chỉ trong 
vòng 2-3 ngày đã làm xong vì dân chúng sợ bị giết. 
Các giáo sĩ gọi Nguyễn Huệ là “Attila của Việt 
Nam,” tả ông ta là một người rất hung tợn, giết 
người, tàn độc. Ông ta mộ binh bằng cách bắt mỗi 
làng giao bao nhiêu người, không đủ thì bắt phụ nữ 
giả trai cho đủ chỉ tiêu nếu không thì sẽ bị giết.  

Dạo còn đi học ở VN, mình mơ thành người Quang 
Trung, tiếc nuối là ông vua này mất sớm nếu không 
đã đòi lại hai xứ Quảng Tây và Quảng Châu. Sau 
này đi sang Tàu thì mới hú vía là ông ta chết sớm 
chớ nếu không ngày nay mình chắc là người Tàu. 
Có ông Trần Đại Sỹ, bên Pháp nghiên cứu và đi 
viếng mấy nơi mà Hai Bà Trưng, nổi dậy chống 
quân Tô Định ở Quảng Châu. Theo ông ta, ngày 
nay còn có những nơi thờ hai bà.  

Không ai nói đến là sau khi thắng trận Đống Đa, 
Nguyễn Huệ đã cho con rể, giả làm vua Quang 
Trung đi sứ sang Tàu, hứa với triều đình Càn Long 
là sẽ nộp triều cống như mọi lần, có thể đã quỳ lạy 
trước vua Tàu. Khi xưa, Mạc Đăng Dung quỳ lạy sứ 
Tàu để tránh việc đao binh vì biết quân đội mình 
quá yếu, không thể chống lại, để người Việt không 
bị chết oan.  

Nhìn lại thì người Việt chúng ta rất tôn sùng, ưa 
chuộng bạo lực. Chúng ta tôn sùng anh hùng dân 
tộc, những người đánh trận, chống lại ngoại xâm 

trong khi những người có tài như Ngô Sĩ Liên, 
Nguyễn Du, thì ít ai biết hay nói đến. Các mặt trận 
kháng chiến hay gần đây có những người đã từng 
lừa gạt cộng đồng nhưng vẫn lập phòng trào này, 
phong trào nọ, ra tuyên ngôn kia để móc ví tiền của 
người lưu vong. Thật sự, những người lưu vong này 
cũng biết là không có thật nhưng những phong trào 
này đáp ứng lại sự mong muốn của họ, cho dù chỉ là 
một bánh vẽ. Tương tự, các người lưu vong gốc Ái 
Nhĩ Lan, họ quyên tiền cho nhóm Sinn Fein mặc dù 
biết là không đưa tới đâu nhưng sự đóng góp tài 
chánh giúp lương tâm của họ được an bình.  

Sách sử nói Nguyễn Huệ là người có tài thao lược, 
kinh ban tế thế, nhưng khi ta thấy ông ta đem lính 
đánh anh mình, Nguyễn Nhạc làm tiêu hao lực 
lượng của Tây Sơn, nhờ vậy mà Nguyễn Ánh mới 
có cơ hội lập nên nhà Nguyễn sau khi ông ta chết. 
Thật ra từ khi lên ngôi đến khi chết, ông ta chỉ làm 
vua có 4 năm thì không thể nói gì nhiều về tài kinh 
ban tế thế.  

Nhà Tây Sơn nổi lên đánh phá nhà Nguyễn vô hình 
trung đã làm gián đoạn chương trình bình định xứ 
Cam Bốt vì sau khi nhà Nguyễn được thành lập thì 
người Pháp đã vào Việt Nam đô hộ, chấm dứt sự 
bành trướng về phía Tây của chúa Nguyễn, nếu 
không có nhóm Tây Sơn nổi dậy thì ngày nay dân 
Cam Bốt đã có kết cuộc như người Chiêm Thành. 
Có tài liệu nói bên Cam bốt hay Thái Lan, có những 
lò võ mà tổ sư là những chiến tướng của Tây Sơn. 
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Có lẽ họ thờ những người này vì họ đã giúp các 
nước này không bị đô hộ, khai phá bởi dân An nam.  

Khi một cán bộ cao cấp, tuyên bố 40 năm sau, 90 
ngàn Hàn Kiều sinh sống tại Việt Nam làm chủ 
hãng công nghiệp trong khi 90 ngàn người Việt hiện 
sinh sống tại Nam Hàn, làm nhân công hay vợ 
người Hàn. Sự khác biệt của giữa hai nước trong 
vòng 40 năm quá khác biệt nhưng trên thực tế Việt 
Nam thua xứ Cao Ly từ xưa.  

Vào thế kỷ thứ 6 công nguyên thì xứ Cao Ly đã có 
chữ viết riêng của họ, được pha chế, phiên âm từ 
chữ Hán như chữ Nôm của xứ An Nam sau này. 
Họ có một nền văn hoá, nhiều tác phẩm văn 
chương khá cao nhưng không may vào thế kỷ 10, 
các du học sinh sang Tàu, khi trở về họ ưa chuộng 
thơ Đường, Tô Đông Pha vv nên dần dần các giới 
nho học mến chuộng chữ Hán, ngâm nga thi ca của 
Tàu, nền văn học của họ bị hán hoá nên không có 
những tuyệt tác ra đời trong thời gian này.  

May thay 400 năm sau, họ khám phá ra vấn nạn này 
nên đã mạnh dạn đổi mới, trở về với chữ viết của 
nước họ, sau này khám phá thêm một chữ viết mới 
Hangeul, có 26 chữ cái vào thế kỷ 19. Họ không 
thần phục người Tàu như xưa, tìm lại bản thể chính 
của người Cao Ly. Họ cũng trong tình trạng địa lý 
của Việt Nam, sáp ranh giới với Tàu nhưng họ 
không bị nô lệ hoá về mặt tinh thần.  

Gần đây, mình có đọc bài của ông nào nói về sự tiến 
bộ của xứ Cao ly. Ông ta nói là người Nam Hàn, 
dịch chương trình giáo dục của Nhật để dạy cho 
học sinh sau cuộc chiến tranh cao ly chấm dứt năm 
1953, chia đôi đất nước của họ. Thật ra, chương 
trình giáo dục của Nhật đã được áp dụng, giảng dạy 
tại xứ Triều Tiên từ 30 năm trước, khi quân đội 
Nhật chiếm đóng, đô hộ xứ này. Tương tự, khi 
chính phủ của ông Trần Trọng Kim lên cầm quyền 
thì ông Hoàng Xuân Hãn đã dùng chương trình giáo 
dục của Pháp để dạy học sinh Việt Nam, chỉ đổi về 
môn lịch sử, văn chương vv.  

Kim Vân Kiều và Chinh Phụ Ngâm là bằng chữ 
Nôm còn những tác phẩm được làm bằng chữ Hán 
do người Việt sáng tác thì hầu như không có. Có 
nhưng không hay vì không phải tiếng mẹ đẻ nên 
khó mà thả hồn theo đó.  

Sự khác biệt giữa xứ Cao Ly và Việt Nam dẫn đến 
câu hỏi nguyên nhân, lý do tại sao đất nước mình bị 
bỏ lại sau.  

Những thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước, Sàigòn 
được gọi là hòn ngọc viễn đông, là ước mơ của mọi 
quốc gia trong vùng.  

Mình chỉ có hai giả thuyết: Một là người Việt xấu 
xí, hai là văn hoá Việt xấu xí. Ngày nay, có trên 2 
triệu người gốc Việt, sinh sống tại hải ngoại. Nói 
chung trong 4 thập niên qua, người Việt lưu vong 
đã hoà nhập, đóng góp tài năng của mình cho cộng 
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đồng quốc tế, nơi họ định cư. Có người đoạt giải 
Fields, sáng chế công nghệ, thành viên trong những 
công trình lớn của các nước sở tại, giáo sư trong các 
đại học lớn của Âu Châu, Hoa Kỳ, thành công 
trong thương trường, nên không thể nói căn bản 
người Việt là xấu xí, tồi bại.  

Hàng năm người Việt hải ngoại gửi về cho gia đình 
trên 11 tỷ đô, đã nói đến sức mạnh kinh tế của họ ở 
hải ngoại. Nếu tính đầu quân thì số tiền người Việt 
lưu vong, dựa vào tiền gửi về cho gia đình, thu nhập 
của cộng đồng cao hơn tổng sản lượng quốc gia của 
nước Việt Nam cộng hoà xã hội chủ nghĩa với 90 
triệu người dân. Hai triệu dân ở xứ người làm tiền 
nhiều hơn 90 triệu dân trong nước.  

Hãng Intel cần tuyển 100 kỹ sư tại Việt Nam để gửi 
họ đi học tập để làm việc cho hãng xưởng của họ 
mới thành lập nhưng chỉ tuyển được 27 người, 
ngoài ra họ phải mướn kỹ sư Ấn độ. Thí dụ này là 
điển hình cho sự giáo dục trong nước không đáp 
ứng, bắt nhịp với sự phát triển kinh tế, công nghệ 
thông tin của thế giới mặt phẳng.  

Mấy đứa cháu mình kể là năm thứ nhất vào đại học, 
phải học chủ nghĩa Marx Lenin, học định hướng xã 
hội chủ nghĩa.  

Một chủ nghĩa đã lỗi thời mà các nước trên thế giới 
đều vứt bỏ. Thật ra thầy cô cũng biết nhưng vì 
miếng cơm nên cũng phải làm con vẹt, giảng dạy 
đưa đến tình trạng là người Việt nói và làm không 

đi đôi, nói vậy mà không phải vậy. Từ năm đầu tiên, 
sinh viên đã được dạy nói láo, không được bày tỏ 
những gì mình suy nghĩ, tư duy. Con người bị bắt 
buộc sống trong giả dối hàng ngày. Những suy tư 
của họ khác với những gì họ làm hay nói như nhân 
vật Jekyll và Hyde.  

Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhất nhưng không có 
nghiên cứu gì cả, lại nghe nói trong tương lai gần 
đây lợi tức người dân sẽ thua xa dân Cam Bốt và 
Lào mà người Việt thường nhìn từ chiếu trên, xưa 
nay hay chê bai, khinh thường họ.Vậy nguyên nhân 
chính là văn hoá Việt xấu xí, cản trở đất nước vùng 
lên, thoát khỏi sự u tối. Chúng ta phải dứt khoát từ 
bỏ nền văn hoá Khổng Việt, một văn hoá đã nô lệ 
hoá ông bà chúng ta mấy ngàn năm nay. Nếu ngày 
nào, người Việt hãnh diện về tiếng mẹ đẻ của mình, 
trân trọng Việt ngữ thì trong tương lai ta mới hy 
vọng có một nhà văn đoạt giải Nobel.  

Khi nhìn lịch sử, chúng ta cần nhìn từ nhiều khía 
cạnh nhất là không để tình cảm lấn chiếm, ảnh 
hưởng đến cái nhìn khách quan của mình.  

Khi chiếm đóng Việt Nam, đô đốc Bonard phân 
vân, chưa biết phải dạy chữ Nôm, hay chữ Quốc 
ngữ cho dân bản xứ thì các nhà truyền giáo muốn 
dùng chữ Quốc ngữ để giúp họ truyền giáo nhanh 
hơn. Nhiều khi mình ngẫm nếu dạo đó, người Pháp 
cứ tiếp tục dạy hán Văn hay chữ Nôm thì có lẽ ngày 
nay Việt Nam mình đã có một kết cuộc rất khác.  
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Tự và Tự 
Sáng nay đi tập dưỡng sinh về thì nhận i meo của 
SSSĐ, nhờ chụp cái nhà cũ ở Lê Thái Tổ nên gọi 
taxi đi. Mình đoán là sai vì hôm trước NĐT nói thì 
thấy căn nhà có một tầng mà sao hôm nay lại hai 
tầng. Hỏi ra thì Lê Thái Tổ khi xưa, nay được đổi 
thành Hùng Vương. Chụp xong thì bảo tài xế cho 
lên Grand Lycée nay là cao đẳng sư phạm nhưng họ 
chỉ cho vào sau 11:30 nên kêu xe lại Lê Thái Tổ 
nhưng vẫn không tìm ra nhà của SSSĐ khi xưa nên 
đi lên đại học Đà Lạt thì mới nhớ là đại gia PĐK có 
nói đến khách sạn và siêu thị của hắn có hùn vốn 
nên xe chạy qua ngã Phan Chu Trinh thì có thấy 
khách sạn to đùng của hắn. tài xế nói cái siêu thị 
của hắn bị Big C giết nên cũng buồn cho hắn. Xe 
chạy về hướng Đà Lạt, có chạy ngang trường Văn 
Khoa nhưng không vào.  

Chạy xuống ga xe lửa thì thấy quán phở Phi Thuyền 
khi xưa vẫn còn nhưng ngày nay tấp nập hơn, nhà 
cửa xây đầy. Thấy một đám Tây mướn xe đạp đi 
từng đoàn. Tên tài xế kể là Tây đạp không sao mà 
Việt Nam mình thì oải lắm.  

Đến đại học thì đi bộ vào thấy tồi tệ hơn xưa, lò mò 
thì chỉ thấy họ xây thêm một trung tâm thể thao. 
Thấy sân quần vợt mà khi xưa hay chơi với đám 
NTT và VHĐ. Thấy có trung tâm văn hoá của Đại 

Hàn và Nhật lo chuyện lớp sinh ngữ và hôn nhân. 
Đi ngang khoa tin học thì mấy cái bảng to tổ bố 
niêm yết giá mỗi lớp là 550 ngàn đồng, độ $20 mỹ.  

Sau đó thì lên viếng chùa Linh Quang trên Số 4 vì 
mọi lần mình về đều có ghé để nhớ lại thời con nít, 
đi chùa với bà ngoại. Hôm trước PMC đưa BT về 
ban đêm nên không thấy rõ. Ngày nay đường 
Nguyễn Công Trứ thì các vườn rau được thay thế 
bởi nhà và nhà. Mình không nhận ra nhà của Ngô 
Văn Thuỷ, có thấy cái đình ở nơi am Mệ Cai khi 
xưa. Mả Thánh thì họ bắt thiên hạ dời mộ đi hết 
nhưng chả thấy xây cất gì cả. Chạy qua ngã La Sơn 
Phu Tử thì thấy họ làm đường hay vá thì đúng hơn. 
Vẫn thấy những cô gái như ngày mình nhỏ, khiêng 
mấy rổ đá sạn trên công trường.  

Ai ngờ chùa Linh Quang dạo này được kinh doanh 
hoá theo định chế kinh tế thị trường. Họ làm các 
tượng rẻ tiền Tề Thiên đại thánh, các nhân vật 
trong truyện Tây Du Ký rồi phật tử bá tánh đi hành 
hương ghé lại. Chùa bán áo thung, đủ thứ bú xua la 
mua. Xe chạy luôn đến khuôn viên thay vì đậu ở 
ngoài đường, nhìn quang cảnh nên mình hết muốn 
xuống xe, nói tài xế chở về nhà. Đi ngang nhà chú 
Ba Thành, chạy xe lam khi xưa, đưa đón mấy tên 
học Petit Lycée như Tuấn Trung, PĐK, thằng 
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Chương con ông Đoàn. Mình nhớ có một cô bé học 
Văn Học dưới mình đâu 4 lớp, rất xinh ở khu này 
nhưng không biết nhà.  

Hôm trước đi thăm hồ Tuyền Lâm để mấy đứa cháu 
cỡi voi, làm con cháu của bà Trưng, bà Triệu. Sau 
đó có ghé thiền viện Trúc Lâm gần đó thì thấy chán 
cảnh mua phước bán đức, bán thần bán thánh nên 
chả muốn vào lạy Phật. Vườn hoa thì rào tùm lùm, 
mất đi cách tự nhiên. Thiền mà thấy toàn sự gò bó. 
Hôm qua lên chùa Linh Sơn vì sáng vào giờ đổi từ 
âm qua dương thì mình nghe tiếng chuông chùa 
Linh Sơn từ nhà mình khiến mình nhớ đến những 
buổi sinh viên tuyệt thực chống chính phủ NCK. 
Chùa này tuy ít bị thương mại hoá nhưng có cái gì 
khiến mình chán, không có cái không gian của chùa 
khi xưa, thấy mấy con rùa nghe tiếng chuông bò về 
chùa trong những ngày rằm. Nghe nói dân xì ke ra 
hậu viện của chùa để đằng vân như Tề Thiên.  

Ăn trưa xong thì trời mưa ầm ĩ nên vào phòng ngủ, 
nghe những giọt mưa rớt trên mái tôn khiến mình 
ngủ đến tối, khi mấy đứa em kêu dậy ăn cơm. Ở 
Cali thì mình thèm mưa tưới cây nhưng không có 
một giọt đây thì sáng nắng chiều mưa.  

Mình mua hai cái điện thoại loại rẻ tiền cho hai bố 
con để liên lạc nhau cả mua sim mới bỏ vào iPhone 
thì không nhận được các cú điện thoại của thợ hay 
người mướn nhà mình cho chuyển qua Google voice 
để khỏi tốn tiền. Về nhà mình mở iPad cho ông cụ 
xem đá bóng trên mạng. Tên 2B đang ở Kuwait, chỉ 

cho cách xem Netflix ở ngoài Hoa Kỳ. Hôm nào 
xuống Nha Trang sẽ mở cho mấy đứa con xem.  

Nói đến điện thoại thì HH có tìm cho mình số điện 
thoại của Bích Thu vì PTTT có nhờ mình kiếm 
dùm. Mình gọi điện thoại cho cô này thì ả nói đúng 
rồi khi xưa chơi thân với PTTT và đang mong được 
nói chuyện với bạn xưa. Mình báo cáo lại với PTTT 
thì cô này lại kêu kiếm dùm Nguyễn thị Bích Thu 
luôn. Chán mớ đời! Ai biết cô này hiện ở đâu thì 
cho em hay. Cũng học Yersin sau đó thì qua Văn 
Học mấy năm cuối. Luôn tiện nhờ bác ĐQD hay dì 
Thanh cho tên Đỗ thị Bích Thu vào danh sách 
nhận i meo của nhóm. Cô nàng than là không có 
nhận i meo của nhóm.  

Đi tập dưỡng sinh thì thấy cái biểu ngữ 5 điều răn 
của HCM và câu: “Mỗi thầy, cô là một tấm gương 
đạo đức, tự học và chăm chỉ.” Mình thấy mấy đứa 
cháu đi học thêm nên hỏi thì được biết là học sinh 
bị bắt buộc đi học thêm ở nhà thầy cô vì thi vào đại 
học, cần học bạ vì nhà nước tính điểm thi và học bạ 
nên phải đi học thêm thầy cô. Ai không đi thì tuy 
làm đúng đáp số thì vẫn được ít điểm vì thầy cô phê 
giải toán không đúng phương pháp. Gặp thầy cô thì 
nói con mình không theo kịp các bạn khác, đóng 
tiền đi học thì như phép lạ, con mình trở thành học 
sinh tiên tiến, được phong làm cháu ngoan của Bác.  

Có một học sinh giỏi như TTA khi xưa nhưng điểm 
vẫn thấp vì làm bài không đúng phương pháp. Cho 
nên học sinh rất ghét thầy cô, gọi thầy giáo là tháo 



470 

 

giày. Mình nghĩ là 55 năm nữa sẽ không có cảnh 
học trò nào từ Huế vào Bảo Lộc để thăm viếng thầy 
giáo như học trò cũ của thầy An hay hàng tháng đi 
thăm thầy như PMC và các bạn học xưa.  

Sáng nay, hai bố con sẽ viếng đỉnh Lâm Viên nơi 
mà 50 năm về trước, mình đã từng lên núi để lấy 

nước Cam Lồ. Được tin Sanh Tử tiên sinh cùng thủ 
trưởng đã lên Đà Lạt và đã gặp Lão bà bà. Số tiên 
sinh sẽ giảm thọ khi bị mấy cọp cái của Yersin khi 
xưa. 
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TRĂM NĂM CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU 
Việt Nam Trong Mắt Tôi 
Về Việt Nam được ba tuần, gặp lại người thân và 
bạn học cũ, nói chuyện với người sở tại thì mình rất 
ngạc nhiên vì người dân ở đây hình như không biết 
gì nhiều về, những vấn đề xẩy ra ở ngoài nước, trên 
thế giới, có liên quan đến vận mạng đất nước hay 
đúng hơn là tương lai của họ và gia đình. Những gì 
họ biết là những trận đá banh ở Âu châu, những 
cuộc tranh tài về thể thao mà người dân đánh cá 
cược khá nhiều. Khi mình thấy mấy bảng quảng cáo 
xung quanh sân cỏ ở Âu châu bằng tiếng Việt, tiếng 
Tàu khi xem đá banh thì không hiểu, về Việt Nam 
mới biết đáp án.  

Khi người dân mê cá độ, bao đề hay xổ số thì khó 
mà giàu được vì họ chỉ muốn trúng số, muốn làm 
giàu nhanh chóng thì khó mà chịu khó bỏ thời gian 
học tập, chịu khó làm ăn lâu dài để xây dựng 
thương hiệu của mình. Mình thấy số người bán vé 
số rất đông, ngồi quán, họ vào mời mua, dai như 
đĩa, như khủng bố tinh thần. Nghe một người bạn 
nói là dân miền Bắc nghèo, vào Nam đi bán vé số 
được độ $5 mỗi ngày vẫn khá hơn ở quê. Coi truyền 
hình thì thấy mỗi tỉnh có xổ số riêng, hết xổ Tiền 
Giang đến Hậu Giang. Mỗi nơi có mỗi cách để xổ 
số, cái khổ là họ để một đội thiếu nhi đứng ra lấy 

banh mang số như cố ý tập cho trẻ con mua vé số từ 
nhỏ.  

Lúc mình ở Đà Lạt thì có cô vận động viên Việt về 
môn bơi lội, đoạt huy chương đồng ở giải vô địch 
thế giới. Nghe kể cô ta sang Mỹ để tập như đa số 
vận động viên trên thế giới, tốn đâu trên $60 ngàn 
mỗi năm. Các vận động viên về thể thao trên thế 
giới đều sang Mỹ học đại học để được huấn luyện 
cho thấy xứ Mỹ chả dấu nghề, ngoại trừ chương 
trình tập đội tuyển quốc gia.  

Phong trào tập thể dục như Zumba khá phổ thông ở 
Việt Nam, có mấy câu lạc bộ mở ra để các bà, các 
cô đi tập hàng ngày. Ở Nha Trang thì thấy ngoài 
biển 5-6 giờ sáng, mấy bà bận đồ đứng nhảy múa 
theo nhịp nhạc, ai không phải hội viên thì đứng xa 
xa phía sau tập ké. Sự kiện cho thấy chính quyền cố 
gắng đẩy mạnh các phong trào thể thao như thực 
dân khi xưa.  

Điều mình ngạc nhiên nhất là gặp các bạn học cũ, 
nghe họ nói đã về hưu hay sắp sửa khi đến tuổi 60 
nên không biết họ sẽ làm gì trong những năm tháng 
còn lại của cuộc đời họ. Một vài người kể là ở nhà 
giữ cháu ngoại, tạo điều kiện cho con lao động vinh 
quang. Tưởng tượng trong 20 năm tới chỉ trông 
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cháu ngoại, không có chương trình gì khác ngoại trừ 
đi nhậu hay cà phê.  

Ngày nay, theo tài liệu mình đọc về Việt Nam:  

Việt Nam có độ 95 triệu dân. 57 triệu (15-54 tuổi) ở 
tuổi lao động:  

- 11 triệu người ăn lương biến chế nhà nước (trung 
ương và tỉnh)  

- 5 triệu công an, ăn lương công an (8.77%)  

- 5 triệu lính, Bộ đội theo biên chế Quốc phòng 
(8.77%)  

- 3 triệu người ăn biên chế công ty Quốc doanh 
(5.26%)  

Trong số 57 triệu người ở tuổi lao động từ 15-54 
tuổi thì có đến 24 triệu người làm cho nhà nước, 
hay ăn bám ngân sách quốc gia hay 42%. Xem như 
48% số còn lại phải lao động và đóng thuế để nuôi 
42% kia đến khi họ chết, nhất là số này càng ngày 
gia tăng vì về hưu sớm. Số 48% này có lẽ ít hơn vì 
con nít 15-18 tuổi là tuổi còn đi học. Ngày nay, sinh 
viên ra trường là lo chạy chọt vào biên chế nhà 
nước, để làm quan thì làm sao đất nước sẽ giàu 
mạnh. Trên thế giới này, không có một công chức 
nhà nước nào mà biết vận động tư duy cả ngoại trừ 
đánh thuế.  

Hỏi mấy người buôn bán thì cho hay chợ đò ế ẩm 
nhưng phải đóng thuế theo qui định chớ không 
theo lợi tức thu nhập. Số người đi buôn này sẽ phải 

nai lưng ra nuôi số 42% kia. 5 triệu công an là để 
bắt phạt người dân, núp để bắn radar hay chận khơi 
khơi người lái xe để kiếm tiền túi.  

Tuổi về hưu ở Hoa Kỳ lúc đầu là 65 tuổi nhưng 
ngày nay tăng lên 67 tuổi và có thể sẽ tăng lên 71 
tuổi. Khi họ thành lập chương trình An Sinh xã Hội 
(1935), người Mỹ sống trung bình đến 63 tuổi nghĩa 
là chết 24 tháng trước khi nhận được tiền hưu mà 
họ đã đóng trong thời gian lao động từ khi bắt đầu 
đi làm. Dạo đó người ta tính 21 người đi làm để 
nuôi một người về hưu nhưng ngày nay họ tính năm 
2025, thì 5 người Mỹ đi làm để nuôi một người về 
hưu, nên người ta không biết chính phủ Mỹ sẽ lấy 
tiền đâu ra để trả tiền hưu cho người già. Chắc sẽ 
cho người di dân lậu thẻ xanh, vào quốc tịch để 
đóng thuế.  

Nhớ hồi còn ở Pháp, chính phủ để giải quyết nạn 
thất nghiệp nên ra luật cho về hưu sớm nhưng dân 
số không gia tăng vì giới trẻ không muốn có con nên 
giới lao động trẻ ít để có thể đóng thuế, để nuôi 
người về hưu sớm nên có lẽ nay họ đã thay đổi lại 
chính sách này.  

Khi Đặng Tiểu Bình ra chính sách 4-2-1; 4 ông bà, 
2 cha mẹ và 1 con thì trên nguyên tắc dân số TQ sẽ 
giảm rất nhanh nhưng dân số ngày nay của Trung 
Quốc lên đến 1.5 tỷ người trong khi Việt Nam thì 
theo chính sách 4-2-2 thì dân số sẽ còn lên nữa mà 
cho người về hưu sớm thì lấy tiền đâu ra mà trả 
lương hưu. Mình ít thấy con nít ngoài đường vì thời 
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mình ở VN, mỗi nhà tối thiểu là nữa tá hay một 
chục đứa con nên xung quang nhà toàn con nít.  

Nếu chính phủ không có tiền để trả lương thì cuộc 
sống họ sẽ gặp khó khăn nhất là lúc về già thì bệnh 
tật nhiều, tốn tiền thuốc thang hơi mệt cho con 
cháu, ngoại trừ các đảng viên gộc nhưng nếu chính 
thể bị giải tán thì tiêu tan tiền hưu và những lợi ích. 
Có một đài truyền hình chuyên phỏng vấn các anh 
hùng lực lượng nhân dân, kể về những trận đánh 
của họ trong thời đánh Mỹ cứu nước nhưng nhìn 
trong nhà của họ thì thấy không có sung túc. Người 
có chiếc xe đạp, người khá lắm là chiếc xe gắn máy, 
không có ai lái ô tô con. Có lẽ vì vậy một ông tướng 
hồi hưu tuyên bố là phải bảo vệ sổ hưu. Ngoài ra 
các gia đình gốc ngụy quân ngụy quyền như ông bà 
cụ mình thì coi như không có hưu, chỉ trông nhờ 
vào con cháu.  

Mình gặp một cặp trẻ, thương nhau nhưng chưa 
cưới nhau, đậu hai bằng đại học, không kiếm được 
việc làm nên đành mở quán bán mì Quảng và bún 
cá hay một cô gái xong Cử Nhân, bận đồng phục 
của hãng taxi, đứng đợi khách trước khách sạn, gọi 
taxi rồi mở cửa xe cho họ. Bằng đại học thường 
được gọi là “bằng thừa.”  

Nhiều người nghĩ thời bao cấp đói khổ, nay khá rồi 
nên cứ vui chơi, ăn uống cho thỏa thích, quên là 
bệnh do miệng đưa vào. Rượu sẽ gây tai hại cho sức 
khoẻ sau này, mà hình như cũng có vài người nói 
với mình, vợ hay họ đang bị bệnh, phải đi Saigon 

chữa bệnh. Mình gặp hai anh bạn học cũ vì lý lịch 
nên sau 75, te tua không được đi học. Một anh thì 
yếm thế vì không được tiếp tục đi học, sống trầm 
lặng còn một anh chàng, mình chơi thân khi xưa. 
Tuy không được đi học, anh ta vẫn tiếp tục nghe 
đài VOA, BBC để học nghe tiếng Anh rồi vài năm 
sau tìm cách đi học lại đại học rồi vẫn tiếp tục đọc 
sách báo, xem chương trình Discovery, nay là đại gia. 
Vào nhà thì thấy có sách báo đầy tủ, trong đó có 
những cuốn sách hướng dẫn về làm ăn, dịch từ sách 
ngoại quốc.  

Mình đoán là một anh xem cái bằng đại học là cái 
đích như đa số người mình có tinh thần khoa bảng 
mà dân gian có câu “ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng 
tốn vai ăn no lại nằm.” Đậu được cái bằng là coi 
như xong nợ cơm áo, không cần trau dồi trí tuệ 
thêm, trong khi anh bạn thân của mình thì dù ở 
hoàn cảnh nào cũng tìm cách học hỏi thêm nên sự 
hiểu biết được khai phá giúp anh ta có cái nhìn tầm 
xa hơn, có thể tiếp xúc với khách hàng ngoại quốc 
để xuất khẩu mặt hàng của công ty riêng. Tuy lí lịch 
xấu nhưng vì có tài, biết tiếng Anh nên họ phải 
dùng anh ta. Anh ta rên là có khách hàng ở New 
York muốn mua hàng của anh ta nhưng không đủ 
khả năng làm nên định sẽ về hưu sớm, dùng hết 
tâm trí để khuếch trương công ty riêng của mình.  

Mình có người em trai, buôn bán cũng kha khá, 
mua xe ô tô con để chở vợ con đi chơi, lâu lâu có du 
khách mướn chở đi chụp hình, thay vì dùng số tiền 
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mua xe để khuếch trương công việc làm ăn. Người 
em hình như cũng không thiết trau dồi thêm sinh 
ngữ hay kiến thức, cứ than là ngày xưa không được 
đi học đại học. Mình quen những người chưa xong 
cấp trung học mà kiến thức phổ thông của họ còn 
hơn Bác sĩ hay kỹ sư. Mình vẫn tiếp tục đi học thêm 
ở các seminar, ghi tên học các lớp đại học của 
Harvard và MIT trên mạng lại miễn phí. Biển học 
mênh mông.  

Coi truyền hình thì thấy một cán Bộ cao cấp về 
chăn nuôi, kêu là không hiểu tại sao gà Mỹ nuôi lại 
bán rẻ hơn gà nuôi tại Việt Nam. Coi chương trình 
về kinh tế ở Phi châu, một nhân viên của nước Bờ 
Biển Ngà cho biết là ngành trồng bông gòn của xứ 
họ không thể cạnh tranh với các công ty Mỹ vì 
chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp ngành chăn nuôi vì lý do 
đó mà thức ăn, các sản phẩm nông nghiệp ở Hoa Kỳ 
rẻ gần như nhất thế giới. Trong thời đại này, cạnh 
tranh với ngoại quốc là cuộc tranh đấu sống còn, 
cần biết thông tin để xoay sở mà một cán bộ cao cấp 
ngành chăn nuôi không biết gì về các đối thủ kinh 
tế trên thế giới. Đó là chưa kể khi gia nhập vào TTP 
thì chỉ có phá sản. Mình nhớ một cán bộ ở Hội An, 
trong một buổi ăn, nói không hiểu lý do đồ sản xuất 
của Trung Quốc lại quá rẻ nên mình chỉ biết câm 
mồm sợ họ giận nếu giải thích.  

Trung Cộng hạ giá đồng tiền của họ trong cuộc đấu 
tranh về tiền tệ trên thế giới vì ngày nay nhân công 
của Trung Cộng không còn rẻ nữa nên Việt Nam 

bắt chước hạ giá đồng tiền của mình. Mình nhớ dạo 
đi Tây, đổi ngoại tệ, nếu không lầm thì đâu $1 là 
khoảng 380 đồng VNCH mà 9 tháng sau VC đổi 
tiền ở miền Nam. Một đồng cụ Hồ ăn 500 đồng 
VNCH mà ngày nay khi mình về thì hối suất $1 ăn 
21,180 đồng cụ Hồ, nghe nói bây giờ xuống thêm 
gần 10%. Nếu tính sau 40 năm, 1 đVN năm 1975 
tương đương với 21,180 năm 2015 thì lạm phát ở 
VN là 25.24% cho mỗi năm. Vấn nạn là VN không 
được đổi tiền như xưa nữa.  

Mình có cô em làm thanh tra viên thuế vụ, là 1 
trong 13 người trên toàn quốc được thủ tướng vinh 
danh với bằng tưởng lục chi đó. Cô này vẫn giữa cái 
tính thanh liêm của gia đình. Ai đến nhà tặng quà 
là không nhận, đuổi về, không muốn bán rẻ lương 
tâm, nên nghèo. Vì lí lịch của gia đình nên không 
được lên chức, trong khi mấy người cộng sự viên 
vào sau, học lực thấp hơn nhưng vì là đảng viên nên 
lên chức cao. Sau khi “đổi mới” thì cô em được 
phép học đại học, xong cử nhân. Chung chung ở 
Việt Nam, khi nói chuyện với ai là biết họ thuộc 
dạng có đảng tính hay không liền.  

Mình ít thấy mấy cô, mấy bà bận áo dài ở Việt Nam, 
cứ thấy váy đầm, mấy cô chạy xe gắn máy, bận váy 
rồi có tấm vải phủ lên chân để che nắng. Giờ nhớ 
lại thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng áo dài 
ngoài đường ngoại trừ hôm lễ kỷ niệm 60 năm 
thành hôn của ông bà cụ thì có mấy bà bạn của bà 
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cụ bận còn xồn xồn cỡ mình trở xuống thì tuyệt 
nhiên không.  

Mình thấy mấy đứa cháu đi học thêm ở nhà thầy cô, 
tốn mỗi tháng thêm $150 mà mỗi lớp tư ở nhà có độ 
10 người mà thầy cô chơi vài suất thì mỗi tháng bỏ 
túi vài ngàn đô như chơi. Ngược lại thì thầy cô 
không được kính trọng như thế hệ của mình, được 
gọi là “tháo giầy” vì họ làm tiền trơ trẽn. Cứ gặp 
phụ huynh là kêu học sinh kém, học sinh giỏi thì 
bảo tìm ra đáp án nhưng giải không đúng phương 
pháp. Cái yếu huyệt là vào trường đại học thì họ đòi 
thêm thông tín bạ nên học sinh buộc lòng phải học 
thêm ở nhà thầy cô để có điểm cao như thể mua 
điểm. Có người nói cho mình là cháu của ông ta 
ghét, khinh đúng hơn là hận các thầy giáo.  

Mình có đọc một nghiên cứu về sự thất thoát kinh 
tế thời xưa, khi các gia đình hy sinh để cho một hay 
hai người con trai ăn học để hy vọng sau này đỗ, ra 
làm quan thì quá lớn khiến cho kinh tế của xã hội 
Việt Nam thời ấy không bao giờ ngất đầu lên đến 
khi đám lính Tây với vài khẩu súng Mousqueton và 
vài cổ đại bác, bắn vài phát thế là vua tôi đầu hàng.  

Ngày nay thấy các gia đình hy sinh cho con ăn học, 
học tư để rồi có cái bằng đại học để đi bán mì quảng 
và bún cá hoặc mở cửa xe taxi cho du khách ngoại 
trừ con của các đảng viên. Số tiền đầu tư 12 năm 
phổ thông rồi 5 năm đại học bỏ vào cầu tiêu rồi dựt 
nước. Các cán bộ được thăng chức không vì kiến 
thức nhưng vì đảng tính, chuyên gia hò dzô ta trong 

các quán nhậu thì làm sao có thể cạnh tranh với các 
công ty ngoại quốc đầy hiệu lực và khôn ngoan 
trong ngành quản trị.  

Thế là tuyệt vọng? Không! Mình vẫn lạc quan vì 
tương lai sẽ tươi sáng hơn. Mấy ngày nay, ta thấy 
các người tỵ nạn ở Syria, vượt biên giới, chạy qua 
Serbia rồi Hung Gia Lợi. Các xe tải chở dân di dân 
lậu qua Pas De Calais để sang Anh quốc hay tàu ý 
vớt một ngày trên 4 ngàn thuyền nhân ở ngoài biển 
của Lybia vv.  

Các nước âu châu từ sau đệ nhị thế chiến, dùng 
đường lối ngoại giao theo chủ thuyết Thực Tiễn với 
tinh thần thực dân mới. Làm ăn với các nước cộng 
sản, các chế độ độc tài để được thịnh vượng, ai chết 
mặc bây nhưng ngày nay họ không thể ngồi im như 
thế vì thế giới ngày nay quá gần gủi. Một người sinh 
đẻ tại Phi châu, chán ghét chế độ độc tài, sẽ sẵn 
sàng bỏ rời quê hương của họ để đi tìm lẻ sống ở các 
nước tân tiến. Dân quê ở Mễ Tây Cơ bị bóc lột thì 
họ sẽ vượt tuyến sang Hoa Kỳ cho nên họ phải can 
thiệp đầu tư vào các nước sở tại để tránh hậu hoạn 
sau này mà họ phải lãnh đủ.  

Họ, các nước tây phương đành chấp nhận cho 
những chế độ độc tài như ở Bắc Phi được giải thể, 
Ai Cập, Yemen vv. Việt Nam có nhiều người tài giỏi 
sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam ra khơi tuy hơi chậm 
nhưng sẽ dẫn đến một kỷ nguyên mới của thế kỷ 21. 

 


