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Kt Duyen Nit Cong - Ging Nght

Day la dc san cna Kg Su Gang Nghe ma
lai co bai viet cUa Nil Cong. Hai la, phai khong
quy vi? Nhtmg vi Nit Gang va Cong Nghe cep
mOt mai kg duyen da troi qua 40 nam fen, ke
tir ngay 30 thang 4 nam 1975 den nay. Toi xin
ghi lai mOt chnt gi con nh6 ye mOt thuer yeu
dan va you ngutri.

Cai ky duyen giita Nit Cling va Cong
Nghe nhu the nao thi phai ke hai dai (long
mot chat. SO IA Nit Cong ehong t6i fru& nam
1975 true thuOc Bach Khoa Trung Cap. Tai
sao ged la Bach Khoa Trung Cap? Vi chimg
toi chi hoc cep 3 nam la ra truang; con cac
anh ben icy Su thi hoc 4 nam. Vi co str phan
bia giai cap va dai ng0 nay nen gala hai ng8i
trutmg tuy nam chung mot Ichuon vien, nhung
duce ngan each bed mOt hang rao kern gai dai.
Trutmg chüng t6i nam it cuoi khuon viên, c6
cira, chinh nam it dining TO lien Thanh. Ai
mu& di qua cu xá Lit Gia bat buOc phai di
bang (bang TO hen Thanh bed vi cal hang
rao kern gai thay ghet nay da phan chia tinh
chung minh roi.

Chung toi IA Nu Cong nen duce dao tao
lam ngutri Om nit toan din. Toan dien it day
khong phai la sang din, trtra din, và chieu
din ma la Cong Dung Nein Hart day dn.
Biti vi qua day di' nen Ban Nit Clang Won luon
kin dog cao tuimg; mac dit ai di ngang qua
day lerp hoc dm chung toi chang thay tutmg
cling nao clang kin het. Kin it day là trong
he cam tiep xUc veri nam gi6i; di nhien \Poi
cac thay là ngoai M.

Nhtmg r6i bOng c6 mOt ngay thay ct8i lern
da xay ra. DO lA ngay lich sir eim toan nude

Viet Nam lam cho cai hang rao kern gal thay
ghet kia dtrac ger 136. Bach Khoa Trung Cap
va Ky Su duce thong thucmg nhu Nam Bac
thong thucmg vay. Cac can bo giang viên tu
twang Dai H9c ngoai Bac &rot BO Giao Due
cir vo de lam mOt cuOc cai each tu tuang chinh
tri cim; sinh vien mien Nam bang each tap
thing tat ca sinh vien trong the rap xi ne. Buoi
sang nghe bao car); chiral ye lai throng thao
luan ; chinh tn Cac ban nganh ph6i hop cho
dñ so ngutri de sinkhoat chung. Ban Nit Clang
thing ten khong hieu sO luemg the nao ma lai
bi ket h9p ngay v6i °Ling Nghe; vi the ma mai
lien he gitra Nit Cong va Cong Nghe phat sinh
tit do d'e roi qua cac buoi thao luan va sinh
hoat chung ma nay sinh riffling tinh earn ngoai
tinh ban cOn c6 cai tinh kirk. Ket qua h9 cho
ra daft nhitng dira con va nay lai ra them chau
nita. NIumg cling có nhirngyinh cam ma Era
gan rarn lau ngay chang thay chay; elide tai
ram uert nen chay khong noi do th8i?

Ngoai cac buOi he tap ra, chung toi can
phai tham gia y eac sinh hoat khac nhu the
thao, bao chi, to chirc... Toi tham gia vao bao
chi. CO mOt lan toan trutrng to chirc thi dua
bao ttrimg, Nit Cong chimg t6i sau bao ngay
kM cong thuc hien ta bao vi mot loi chinh
ta ma bi dung chat. DO là bai via ye chinh
tri ea eau :Chit nghia mac-xit" khOng hieu
sao khi viet len bao lai là "Chit nghia phat-
xit". Chet chtra? !Tong het cOng lao thuc hien!
Trong khoang Uteri gian heic tap chinh, tri
Mu lai co buoi sinh hoat van nghe cam trai
dem ciia toAn trutmg; Trong nhitng dem do
c6 bieu dién nhimg wet num van nghe do sinh
via tit bien tu dien. Lop chung toi la Nit C8ng
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nen tham gia maa (trong do khong co top. An

dem IA nhang noi che vã noi khoai luOc. Che
dirge nau bang deu den va dueng thang chay
cho re tien. Vi hA tin duang nen phai nem
vo mOt chat muoi nen khi an vim mon vita
ngot lam suet khong bao gia quen huong
vi che do; khong biet cac anh Cong Nghe can
nha Hiring? Cac thay, co cang phai_tham gia
van nghe nita. Ted nher ca thay moi Ian len
hat la hat bai "Ong Lai Do". Tir do biet danh
cüa thay la Ong Lai DO. Con cep thay clOc tau
Guitar bdi La Cumparsita cling trer thanh bit
danh cüa thay

Thai gian nay tuy vui, nhung cling c6
nhcmg _ dau buon. Cac sinh vien xa nha,
truck nay song bang tien trg cap caa gia dinh,
nay gia dinh khong the gai tien vao dirge ncra;
bat buOc ho phai vita di hoc vita ttr ki'em song
bang each ban ban, ke ca ban mau kiem
An. That x6t xa! Trong khi hoc cling phàidè
chimg vi ca met so ban be rat than nay bong
dung trer thanh can b0 nOng cot, bao cao tat
cà hanh vi va lii nod len ban tO chat; beri vay
cuOc vui cüa tuoi tre, caa thai sinh vien cling
khong dirge tron yen.

IChi gan lc& thac 9 thang hoc chinh tri, sinh
vien phai di lao dOng rthtrc te. Nit C8ng va
Cling Nghe lai dirge ket hop di chung , vi vay
tinh cam doi ben lai them mOt lan that chat.
Nit Cong dirge cit lam hau can; nglila la hang
ngdy lo hai bin an cho cai bao tir ,ctia ,cac anh
sau khi di cay, di cuoc, di khai khan dat hoang
ye. Thtrc pham chinh Id corn; nhtmg thirc
là rau muong va bi rg. Nit Cong chang toi tha
ho tea het tdi de che bien hai thgc pham chinh
nay lam thanh cac man An la cho da. ngan. Den
cued tuan, tat ca dirge boi duang bang met noi
che bi rg va banh bi rg nuong. Bay gi& fed
gap lai mOt anh Cong Nghe ngoi nharc chuyen
xua; anh ta noi nha hai tuan R do ma anh sg
bi rg suot nam nam trai. Con ca mOt chi len
tham ngueri yeu, thay anh ta An corn nhu vay,
noi 'wed tOi "Ve nhd tui khOc qua tree. Chi

chi they ma khoc; con tui t8i An hang ngay lai
thay ngon vi doi qua chAng c6 gi an nen beta
nao noi corn vd. thirc An ding het nhan. Cac
anh con khen chang tôi che bien ngon nira
cher! (Chong biet c6 khen that lOng khong?)
CO lan sau khi da don sach se mOt khu dat
hoang, mOt giang vien den kiem tra. Thay noi
"Don xong roi the em phai trong len do intit
thir gi di ch6?" Thuan mieng toi , tra lai clang
theo bai ban dA hoc "Da thua thay, vi lgi ich
tram nam, tui em se thing ngtrai a." Thay het
y noi tiep!

S au khi ket Mac nam hoc chinh tri, ai v nhd
nay. Chang toi chuan bi lam du an ra twang;
con the anh C6ng Nghe 6 lai hoc them nam
chOt. Duemg ai nay di; dOng dai troi mai mei
ngtrai mOt ctuic dai nhu canh beo troi theo
thing s8ng. Den nay nher Internet ma chi:mg toi
gap lai nhau, hoac biet tin tat nhau. DA 40 nam
troi qua, ai cling da mai t6c nhuOm. Gap nhau
mirng mimg chin chari; khoe nhau ca bao nhieu
chau nOi, chau ngoai... NM-mg dita xua da lam
dau long minh thi ngay gap lai long chgt tir
bi bat ng6! Nglii ma thucmg vi 119 cling chi, la
nlang ngtrai "gap thai the, the tiled phai the!"
Cling co nhimg ngtrai ban nay da trer thanh
dai gia hay quyen cao chic trong trong xa hOi.
Thanh that chile mimg cac ban &A thAnh cling
trong cu'Oc &IL Khong biet cac ban ce p khi
ndo nil& den nhiing IcY niem thief cOn nghich
nggm quay pha? Bay 06 da chung ta CO bao
nhieu tien cling khong the mua lai dirge nhting
ngay do phai Ichong?

De lc& thac bai viet, xin chac tAt ca cac
ban, da do là cac ban thucmg hay ghet, dugc
site khoe that tot, hanh pink vui ding con
chau. Con ye ky niem:

niem bun khi ta nho lgi (hay vui vui.
KV nietn vui khi ta nho Igi thay ngcint
phai Wong?

Paris maa hoa tulip 2015
Kim-Quy, Nit Cling
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Đặc San Số 6 Kỹ Sư Công Nghệ    29

Bài nầy viết ra để cho ta thấy sự đa diện 
của người Kỹ sư Công nghệ.

Qua 39 năm làm việc tại IBM, hôm nay 
hắn hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua để 
thấy rõ ràng cuộc đời nghề nghiệp của mình 
hoàn toàn do mình định đoạt. Và nhận ra một 
triết lý về cái ON, cái OFF. 

Tháng 7 năm 1972, hắn ra trường Kỷ sư 
Công nghệ khóa 13 và củng hạng 13.

Con số nấy đã đeo đuổi hắn từ trước, hình 
như hắn đậu vào trường cũng hạng 13 trong 
số 25 sinh viên được tuyển có bằng tú tài kỹ 
thuật. Và nó tiếp tục đeo đuổi hắn cho đến khi 
hắn kiếm được một việc làm như ý muốn.

Về sau nầy nhớ lại, công ty IBM Việt Nam 
là hãng thứ 13 hắn xin việc và đã làm lâu dài. 
Với tấm bằng kỹ sư trong tay, hắn tưởng có 
thể kiếm được việc làm dễ dàng. Nhưng trải 
qua 10 lần nộp đơn, phỏng vấn không hãng 
nào nhận và 1 lần làm việc ngắn hạn cho hãng 
hắn không thích. Lần cuối cùng, hắn thi đậu 
vào làm công chức, nhưng cảnh ngày hai buổi 
ngồi văn phòng quá chán. Được 1 năm thì tình 
cờ hắn xem báo thấy IBM đang tuyển nhân 
viên kỹ thuật, thế là hắn muốn thử thi để xem 
trình độ của mình ra sao. Hắn chỉ biết đến cái 
tên IBM  nầy vì trong chương trình học năm 

Kỹ Sư Công Nghệ Sửa Máy IBM 
Vũ Đình Thuần CN13

thứ 4 kỹ sư, sinh viên có thể học môn Ngôn 
ngữ FORTRAN để viết chương trình tính toán 
mà sau đó phải đem vào máy IBM để ‘chạy’   

 Từ nhỏ hắn đã có óc tò mò về những gì 
liên quan đến điện tử. Đã từng làm lấy cái 
radio galène trong những tạp chí in bằng 
roneo. Lên trung học thì kiếm những quyển tự 
học Radio, Télevision, Transistor tiếng Pháp 
học thêm. Thỉnh thoảng kiếm được chút tiền 
nhờ sửa dùm cái Radio transistor hay TiVi.

Rồi trong những ngày thất nghiệp, đi xem 
sách báo bán bên vệ đường, hắn tình cờ gặp 
được quyển Principles of Operation SYSTEM 
360. Quyển sách nầy đã dẫn đường hắn vào 
thế giới của những bit ON, bit OFF. system 
Decimal, Hexadecimal, 0, 1, bit, byte, word, 
ngôn ngữ máy, thâo chương. Tất cã đều mới 
nhưng không có gì là khó hiểu đối với hắn.

 Kỳ thi tuyển IBM nầy theo tiêu chuẩn 
tuyển chọn kỹ thuật viên trên thế giới nên rất 
khó. Nhất là về Logic, Aptitude, tâm lý và 
sinh ngữ Anh.  

Cái thú về điện tử nầy và quyển sách dẫn 
nhập về máy IBM 360 có lẽ đã giúp hắn qua 
kỳ thi tuyển và thay đổi đời hắn. 

Vào thập niên 1960, IBM cho ra đời System 
360  là một hệ thống máy tính mới đã cách 



mpg hoan toan nganh dien toan cila M. May
tinh nay ce kha nang bao qua (Universe!), ma
reng sr 'dr dung may cho toan the moi nguti
biet viet chucmg trinh bang nhcmg ngon ngit
gian di chit khong qua cau IcY ma chi nhang
nhà chuyen mon mei dung dugc.

May có the thi hanh gait 200 lenh assembler
co ban ma tAt ca ngon ngir thao chuong phai
dung.

thuat vien dugc h9c ngay v phan
hardware cling nhu ye nem nga assembler la
nein nga can, ban ma may 360 hieu. Nhung
quan trong nhat IA phai ttr hoc vi phan ky thuat
dm may qua rOng va mei me.

May IBM 360 Inc do da dung nhcmg mach
dien tfr kha nho SLT (Solic logic technologie)
nen c6 the co dong tat cã nhang be phan
can ban nhu b0 nhe memory, CPU, nhang
Registers trong mea the tich kitting qua ion.
Cac transistor, diode, then trey, ti dien dugc thu
nh6 kh6ng con thay bang mat thuang. Memory
lam bang nhang yang nam charn ly ti.

Nhtmg de chuan bi cho str van hanh cUa ca
trieu mach then S cila may, lan dau tien may
da co I be nhe cid có lenh viet san c6 dinh.
M8t khi kited hoat, nhcmg lenh nay se' chuan
bi cho may Ian hoat dOng. BO nhe nay khong
thay doi, gyi la ROM (read only memory),
giong nhu BIOS trong may tinh cá nhan ngay
nay. Vao then kY do, nhang lenh con , (micro
intruction) dugc lam bang nhang phieu nhtra
hay giay cO duc 18. Chucmg trinh con (micro
program) cO khoang 4000 lenh con hay phial.

Khi bat dien may, nhang lenh con tu Ong
thi hanh viec kiem tra myi b0 phan may len va
din may vao vi the dau tien, thong thueng la
dec H theng dieu hanh OS hay DOS.

Han dugc tuyen dung de sira chtta khi may
N hit. Ngoai may chili IBM 360, cOn nhang
may ngoai vi nhu may doc phieu, tha tir dung
lugng ben, bang tit, may in. Tat cà phai chay

Mt thi ph6ng may mai plivc vu dugc nhu cu
chay chuang trinh cila hang tram khach hang.
He thong phai dugc tan dung 24/24 gin. vi 1 gi&
chay may dat hcm lucmg ala hang tram ngutd.
Nhan vien sin may phai san sang can thiep
bat cfr Mc nao va phai ket tit& that nhanh.

Dieu nay cid bin str giai guy& cac hit hong
cila may thanh mOt the thach cho nhcmg ky
thuat vien, trong do có han. May cang phirc
tap thi cang kith tim ra ch8 hit de sin chaa..

Cac ky sit che tao ra may IBM 360 va
nhang may ngoai vi ma trong do ling dung
biet bao bang, sang che, ky thuat then tit mei
dA cung cap day dü du kien, l thuyet dm may
de nhang ngueri stra9 chita hieu may van Brill
ra sao va cach nao de kiem soat vã the no. Tuy
nhien, sr phIrc tap dm nhemg mach dien tit ce
khi ra ngoai ca sir du trii cüa ho.

Thuerng thi trong met may tinh, phai kiem
soat dO kien (data) di tit mach nay den mach
kia hay ra vao tit may ngoai vi. Cac da kien
nay phai kitting bi thay doi tren dueng di dia.
chang. BO nha hay nhang registre chi la churl
nhang bit ON hay trang thai Throng (+) va
nhang bit OFF, trang thai Am (-). Khi cac mach
kiem soat nay xac dinh có su sai pham thi ne
bao hieu bang am thanh hay chop den do.

Ve phan mm, nhcmg b0 phan tinh toan
dm CPU phai cho ra ket qua cliing,cac micro
intruction phai chay theo titan tu va nhay
(branche) thang ch6.1Chi chucmg trinh da chay
sai, may phai ngung va gia y tang thai de
ngued sea chaa hieu ly do.

Sr phirc tap cila may deli hoi ngued chuyen
vien phai h9c lY thuyet \fa each sin may tnrec
de khi may hit c6 the hieu vi sao may ngung
chay hay có trieu chimg benh.

Nhang panne dien tU thutrng rat khO sea
vi chfing xay ra bat IcY Mc nao va xay ra qua
nhanh, nhieu 'chi b0 phan kiem soat khong the
bat kip chung.MOt may IBM 360 vao then IcY
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do xai, hang ngan the (card) mach din dr, gan
tren hang tram bang (board). MOt khung may
(gate) c6 the chda vai chuc board va mOt may
co the co 4 den 8 gate nhu vay.

Thuang thi do chinh xac dia he thong
sfra may chi khoang 10/100 va vi tri ma n6
doan mach din bi ha kha cach xa vi tri that
sa ha. De tim den &Mg chi') ha nay, phai dung
chucmg trinh cho may chay di chay lai (loop)
giai doan bi ha roi do mach bang may do song
(oscilloscope). Gian d8 may rat lan nen tim
&mg vi tri do, chuyen viên da phai luat qua
tren hang chuc quyen sach.

Beri ,vay khi tim dung ch6 ha dm may de
thay the nhitng the din S co cai transistor bi
ha hay mach din in bi IS la ca mOt niem vui
&la ngtrai saa may. N6 chang to dung str suy
luan ciia hQ ye lac nao ,va tai cho nao may bi
ha. Va nhieu khi dn den ket luan tai sao may
bi hong nhu vay de nha che tao may phai sin
d6i.

Cai nghe nay lam han thich dui vi khong
truang hop panne nao giong panne nao. Med
lan may ha là mOt dip c6 them kien thirc va
sr thir thach. Nhieu lan hAn da tim ra nhang
panne rat khO tim, khi may chi ha, khi mot
mach dien chi bi cham (court circuit), khi
nOng len, hay khi bi m mOt ti.

Khong gi vui hcm khi minh da ale ngu
dugc cai dien S phut tap bat no phai hoat Ong
tit li. Khi mOt may 360 lem khai dOng chay
tro6 lai, no Ice° theo bao nhieu sir Wei dOng
khac: cac thao chucmg vien c6 chucmg trinh
van hanh, cac bang Sang, hoa dam, danh sach
hang ton kho duce in ra, cac bai toan dugc c6
dap so, v. .v. la niem vui cho bao nhieu ngtrai,
khong chi c6 rieng 'Ong Tsang Trung Tam.

CuOc dari nghe nghiep dang len caa han
qua ngan ngiii khi chi hcm mOt nam sau, cac
`Dang tri tue> ngoai Bac vao Mien Nam de
<giai phong> dan chfing trong nay ra Ichoi sr

phan thinh. Cac anh choa mat truck kg thuat
Dien Toan ciia De ,Quoc mg d lai (ma ye sau
nay han doan IA co 5T). Ngay ca quan thay
cac anh IA Lien, so cling dang ma Sang va
copy may 360 nay.

Han dugc cac anh trong dung a chi day
lai cho 119 each bao tri cac he thong.. Viec dau
tien la phai ,dich ra tieng Viet cac nger kg
thuat va huan luyen cho nhung chuyen vien
(Hong han Chuyen> caaho. Han vui ye day de
kiem them chat dinh ngoai cai &Ong lucmg oda
ha xuong cho hoa (tong vOi anh em lao dOng.
Han biet cac anh co h9c thi cling chang hieu gi
va sira may ma khemg biet ve may thi chi lam
no ha hong them di den cho be tac. ,Qua nhien
ye sau nay may ha hOng nhieu han len hcm
ncra, ngoai cac chuyen vien pha may, cong
nhan dei kM ciia cac Anh phai an cap nhiing
b0 phan c6 gia trong may de ban ngoai kiem
song, khien hang boat may bi te

Luc nAy hat <bi> siüa may chit khong con
hang thti gi nib ,Tinh hinh VN bi dat chien
tranh veri Mien, Tau, va cam van Mg. Sira may
nhieu khi sfra den phai thay timg transistor.
Tien Song, dux pham thieu thon khong dii
cho han gilt dugc sac kh6e de lam viec. Nhieu
Mc hail, sin may thau dem sulfa sang, ngoi an
to,hii tieu cac anh boi dieing cho de c6 sac sira
tiep. Han nghi den va con doi dang dui 0 nha
ma St nu& mat. Lan dau tien han phai van
xin cai may chay tres lai.

Den hoan canh nay thi han phai tim throng
vugt bien. Qua den Phap mOt nam sau, cai
nghe sin may lai ginp han trer lai lam cho IBM.
He thong 360 da tien trien qua nhcmg h manh
va phirc tap ham. 370 r6i 390.. 308X 90XX,
va cai nghe sira may nay ben Phap ding dang
can. The la phai ,chuyen qua hoc lai tieng Tay
de di lam,v6i thing ,nghiep Tay. Lac nay han
phai co gang hoc ,het sac de theo kip ho, neu
kh8ng sC bi di xu6ng lam nhcmg cong chuyen
binh thuang. Bay gia may chit rat 16n, chiem
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ca. ph6ng may. Nhcmg mach din da dugc thu
nho gap ca ngan lan. BO phan tinh toan CPU
la nhung khoi mach in 4000 pin va dugc
nguOi bang nu& With. BO nher hoan toan la
chat ban dan (semiconductor) chir khong con
la, flitting vOng nam cham. May lern phirc tap
den noi âé kiem soat no phai c6 mOt system
vai mOt h'e thong dieu hanh han hoi. Do do,
no co the cho biet chinh xac den 90/100 b0
phan his nam 0 ch8 nao. Sira may khong cOn
la tim t6i, than (loan chi.; his ma chi la thi hanh
vie'c thay the b0 phan h6ng. Cac b0 phan quan
trong thuerng chay song song (doubled) nen
nhieu khi thuc hien viec thay the nay khong
can phai tat din hay ngimg he th8ng. Ap Itrc
lUc sira may tuy vay tanghcm nhieu vi nhcmg
ho phan dien tit rat mac tien va thay the n6 doi
hOi nhieu kg nang. Neu lam he thong ngtmg,
se anh huong gap tram Lan thai kY may 360.

Khach hang sir dung may la nhang nha
bang, to hop hay co quan nghien thu lern.
Kitting de gi ma ho chap nhan mOt anh thg
sira may VN. Nhimg sira may lan Van con la
Logic song Ong cita con nguai ch6ng lai cai
Logic co dinh cüa cai may, han da giai quyet
dugc nhang trtremg hgp panne kho khan cac
dng nghiep Phap phai cling nhan va cho han
tiep tuc cai ngh'ecü cüa han.

Ngay nay, may tinh vai sirc manh gap ngan
Ian may 360 clang a trong tam tay cita moi
ngu6i. Nherng chtrung trinh ngay xua cluing
ta can mai phai viet ra, phai chay thi bay giOr
clang nam cher chimg ta hen chimg. Mang theo
mOt smartphone ket noi veri mang internet nhur
mang theo hang tram quyen tir dien, mer rOng
kitting gian chung quanh

Sap den day nhang vat dung connecter
së ham lay chitng ta del phtic vu nhfing nhu
cau ma chimg ta chua he biet den. Va nhcmg
robot clit tri th6ng minh de c6 the doan chUng
ta muOn gi.

Cai nghe da cho han mOt nghi có tinh
each triet 1Y/: Phai chang khong phai chi trong
may tinh mai co bit ON, bit OFF ma ca 6 khap
moi nth nhu khi ta nhin len fro:1i thay cac vi sao
lap lath. Co the chimg ta chi la nhang nguyen
tir 0 trang thai ON, OFF theo mOt cái chuong
trinh IA dinh menh cüa m6i ngtrai. Ngay nao
chüng ta chet la ngay co the khong can bit ON,
chi c6 bit OFF. Va Linh hen? NO nhu nhang
vi sao da ch'et (bit OFF) tir hang trieu nam ma
anh sang van c6n vugt kh6ng gian den mat ta.

VIE Dinh Thuan CN13

Cuti

Chim Nei Dirge
Nhieu Thu. Tieng

MOt du khach tai dm hang ban chim 6
Ha NOi.
Ba ban chim quang cao chim cOa ha nOi
dugc nhieu thir tieng.
Ong khach lien hOi mOt con chim rat

"Comment allez vous?"
Chim tra Itri: "Ca va bien, merci!"
Ong khach h6i tip: "How are you?"
Chim dap: "Fine, thank you!"
Ong khach hoi tieng Me" : "Como estas?"
Chim tra lai: "Muy hien:"
Ong khach h6i bang tieng Viet: "Khoo
khong may?"
Chim bye minh clap: "D.m. hoi deo gi
nhieu vay!"

(Cop tir Net)
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Gần 2 năm trước lúc đi thăm anh 
chị Ngưu ở Missouri, anh chị hỏi:

- “lúc nào thì chú về hưu?”
- “dạ sang năm!” tôi trả lời.
Chị nói “về hưu sướng lắm chú 

ơi!”, rồi một lúc sau chị lại nói “về 
hưu chán lắm chú ơi!”

Tôi cười “Trời, chị nói gì kỳ vậy, 
mới sướng đó lại chán ngay là làm 
sao?”

Chị nói “Sướng đây là không 
phải gấp rút chay đôn, chạy đáo, 
không phải thức khuya dậy sớm; còn 
chán đây là nhiều khi không biết làm gì cho 
hết ngày!”

Quả là sướng thật vì đây là cái Tết đầu tiên 
mà vợ chồng tôi được ung dung ngồi nhấp 
miếng nước trà và nhâm nhi mấy hạt mứt sen; 
thay vì chen nhau trên xa lộ đi làm lấy ... hên 
để được làm ... suốt năm! Còn phần”chán lắm” 
thì tạm thời chưa biết nhưng nhớ tới anh chị 
Ngưu thì thấy có gì chán đâu, hở ra là hai mái 
đầu “không còn xanh nữa” lại kề bên nhau 
xem phim Đại Hàn, mệt ... nghỉ!

Thanks Giving năm ngoái đi uống cà phê 
với mấy đàn anh CN ở San Jose. Mấy ảnh hỏi 
“về hưu chưa?”, tôi trả lời “dạ, nghỉ từ hồi 
tháng 2 rồi!”

Hưu Lẩm Cẩm
dacung

Xin thưa ngay với anh chị em Hướng Đạo đây là chuyện lẩm cẩm của người về hưu chứ 
không phải là chuyện của một hướng đạo sinh mang tên rừng “Hươu Lẩm Cẩm”.

“Về Hưu” là một đề tài khá xưa và đã được rất nhiều người viết đến nhưng vẫn được nhiều 
người mới về hưu chọn để viết. Bài nầy cũng là một trong những bài đó, chỉ khác một điều là 
“nhớ đâu, ghi đó” ráng gom góp lại tất cả những chuyện trước cũng như sau khi về hưu mà 
trước đây đã không có thì giờ hoặc không để ý đến, vì cứ tưởng là ba cái lẩm cẩm!”

Một anh tỏ vẻ ngạc nhiên: “thiệt hả, làm gì 
cho hết ngày vậy?”

- “Ôi, thiếu gì việc, anh! Chỉ một cái ly cà 
phê hay trà đủ làm mình bận bịu gần hết buổi 
sáng rồi!”

- “Vậy sao?”
- “Dạ, đúng vậy! Nầy nhé, vừa uống cà 

phê vừa chơi computer; một lát thấy cà phê 
nguội mang đi hâm, rồi chơi computer tiếp. 
Đến khi nhớ không biết cà phê để đâu, phải 
đi tìm mới biết nó còn ở trong microwave và 
nguội mất rồi, phải hâm lại; cứ thế có khi đến 
trưa mà ly cà phê vẫn chưa hết!
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Xong ly cà phê thì tới giờ ăn trưa,  ngồi vô 
bàn thế nào hai vợ chồng cũng có điều không 
được hoàn toàn như ý! Bà muốn ăn cơm, còn 
ông thì muốn ăn bánh mì. Ngồi vô bàn, bà hỏi 
“ủa, cơm tui đâu?” “Bà có nói đâu, mà biết!” 
Bà lẩm bẩm “điếc gì mà điếc dữ vậy!”. Quay 
qua không thấy ly trà, ông hỏi bà “vậy, trà của 
tui đâu?”, “Không nói ai mà biết!”, “Trời ơi, 
có chứ sao không!”, “Nói ... nhỏ xíu ai mà 
nghe!”

Anh khác lại hỏi “thế, làm gì cho hết 
tháng?” tôi trả lời “Dạ thì anh em bạn bè gặp 
nhau tán dóc, hoặc đi du lịch dăm ba tuần.» 
Anh lại nói «bạn bè gặp nhau chỉ độ 2, 3 tiếng 
là hết chuyện rồi, còn du lịch thì đi chi cho 
mất công, cứ mở TV đài du lịch coi hình ảnh 
đẹp biết bao, lại không phải tốn 
tiền, mất thì giờ!»

- «Ô, vậy là chắc tại anh còn ... 
trẻ đó thôi chứ anh em CN ở bên tui 
không gặp thì thôi, chứ đã gặp nhau 
thì ở từ trưa miết cho đến gần nửa 
đêm mới chia tay.»

- «Cha, vui quá ha, mà chuyện 
đâu nhiều quá vậy?»

- «Dạ, không nhiều, cũng chừng 
đó chuyện thôi nhưng mỗi lần gặp 

lại nhau, nói lại vẫn cứ như 
mới, anh em vẫn hăng hái bàn 
... cãi cho nên 2, 3 tiếng qua 
nhanh lắm anh ạ!»

Thỉnh thoảng có bà dậm 
thêm chuyện mới “Mấy ông 
lúc nầy kỳ ghê đi. Không nói 
thì thôi, hễ mở miệng là la om 
xòm!” Bà khác ra vẻ ngây thơ 
“Bà làm gì mà ổng la?”. Bà 
hậm hực “Có làm gì đâu, tại 
ổng thích la vậy thôi! Mà kỳ 
lắm, bà biết hôn, đang quạu 
quọ vậy mà quay qua người lạ 

là nhe răng cười liền hà!” Thấy mấy bà vui 
qúa, tôi cũng vui theo nhớ lại tuyệt chiêu mà 
vợ tôi thường dùng để làm bàn: “Đúng rồi, 
mắt mình thì chỉ thấy lưng người khác thôi 
chứ đâu có thấy được lưng ... mình!” 

Chắc tại mấy cái chuyện như vậy mà có 
một anh bạn khi được tôi hỏi “sao, về hưu có 
vui không?”, chàng trả lời “Vui thì cũng có 
vui, nhưng ở gần mặt trời cả ngày nóng lắm 
ông ơi!”

Còn ngồi nhà mở TV thì “cảnh có đẹp thật 
đó nhưng thiếu cái tình!” Một tấm hình chụp 
tháp Eiffel dù đẹp đến đâu cũng không bằng 
một tấm có mình trong đó; hay hơn nữa là một 
tấm hình có mình trong đó để tưởng tượng 



dang dua thi, hai dm Napoleon di qua Arc
de Triomph chat phai khac vai mOt tam chi
tru troi vai cai Arc!

MOt anh khac lai hOi "van con nhieu thi
gut, lam gi cho ha Irian?"

'DM noi "c6 nhieu ch8 can nguai tinh
nguyen lam".

Anh nOi kha chi lyr "vay thi tier) We di lam
lath lucmg co phai vui him khong!"

Nghi vay thi cling dung nhtmg di lam co
nen tht lat bi dá dIt hot cho kip lich trinh; horn
ncra theo cat triet l "cho Ira nhan" thi tir Mc
qua day minh d'a "nhan" nhieu red, bay gut
neu kitting thich bi cid dit va mute "cho" thi
di lam thien nguyen cling kh6ng phai la vo
ich, it ra cling vim giup nguai visa gin!) minh,
giap minh gift tri nha chain can di! MOt so
(tong nghiep cila ten trac la neu di tien xai
thi ,dzia huu de di chcri, chir cuOc daft rat u la
ngan ngiti ding de xe ciru thuong vo set dim

"dzia que"!

NOi cai chuyen "dzia que" thOi cling c6 tam
doi choi nhau, cep nguiti kitting finch thieu so

... !tong! co ngueri muon thieu roi gift tro trong
chin, cia nguai cling thich thieu nhang rai tro
tren niti hay ngoai bien de dirge tv do bay,
10i! Ngutri vugt hien thuang ngeu ngao "Khi
FM Chet Hay Dem Ted Ra Bien" nhtmg
sap "dzia" hinh nhu lai king tang! Dan cai tao
thi co ngutri hair gan- "hoi do ma chet trong
trai cai tao thi bay git co ai bit xac a dau ma
bay dat ...". Nhtr , Trai dirge sOng them may
muui nam ma nhieu ngtrai nay mai tOi nghiep
cho chinh than minh vi hoi do killing chiu tin
Ong Thieu: "clang nghe Wi no noir

Nerd tai ,chuyen con cai thi ai cling Sing yer
la khOng can phai lo cho thing no nita vi da
so bon chimg da tong thanh danh toai, lam an
con kham kha hcm ca thing ta. Anh Sau noi
rat chi lyr la "nhtmg vi tap quan cam ngueti Via
minh cho nen van ... cir lo"; vi vay ma nhieu

ngueni khong dam xai cir de danh cho con ma
kitting can biet cluing co can hay khong!

Co nhieu tap plan, suy nghi bi thay &at hay
dao thai theo then gian do kinh nghiem song
hoc do kien that khoa hoc cia loai ngueri da
giai thich dirge nhieu via ma truac day nguai
ta khong giai thich dirge.

Thi du nhu phai lam gi khi bi "ach xi" cling
bien hóa theo thai gian. 0 the 14 trtrac thi phai
lay ban tay che mui mieng lai keel trUng nguai
khac. H8i dan thap nien nay thi nen gior tay
len, xi vO nach de gal ban tay sach se ma bat
tay nhau. May nam gall day thi each sach nhat
la keo c6 do len, dua mai vo do ma ... «ach xi»
de ngueri khac khoi sg bi lay!

Thai con di hoc Cong Ngh'e, that pliant
nhu gao, clueing, va bOt ml &rot tay mau cang
trang cang ngon; ngay nay ba con lai rat nhau
An cum, duimg, ,banh ml tang den cang t6t.
Bcr saa ngon Het bao nhieu ma khong dam
An, ra chg di Iva bet gia lam ti dau An hoc tin
... tau ha!

con nh6, ngoai ban they gia tien, toi
thay nha nao cling bay them vai ba cai ban
the,. Bat dau tin ngoai duang di vo la thay «ban
Thien» a tren dau tuang, vo nha phai can than
keo yap phai ban they «Tho than». Ra sau bep
thi , c6 «Ong Tao», 'Ong nay khOng c6 ban then
chac la vi kitting mac quan! T8i khong thich
Ong nay lam chi vi cai tinh mach leo, cuoi nam
di mec Ong Trait chuyen cOa chanha, vay ma
chit nha ciTs phai cfmg, chat de hoi 10 cho Ong
bat mac chang?

Clang c6n nh6, co mOt Ong lam nghe
mai dao &rot may ba mc mugn tay de ha con
nit bang each rao dao «mai dao, mai keo, mo
bung cat cu day!» Dang cang may dim khac
leo cay dim gift ma nghe tieng rao lanh lath
tin dau hem la bon ten tuOt mOt cai «rtc» chay
Aro nha ton, mac di con nit cif) biet hau qua
cim cái sv «cat cu» ra sao dau! 0 ben nay hinh
nhu ngutri ta trait kilning lam cho con nit sg
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như vậy!
Ba, bốn mươi năm về trước, dân Mỹ rủ 

nhau xài khăn giấy trong nhà bếp (paper 
towel) sạch sẽ hơn là xài khăn vải ẩm ướt dể 
sinh bịnh; bây giờ bảo nhau đừng xài khăn 
giấy để bớt đốn cây phá rừng làm thiệt hại 
môi sinh, đổi lại xài khăn vải nhưng phải nhớ 
giặt thường xuyên để phòng bịnh!

Trong hai năm 81và 82, trong khi dân Mỹ 
khổ sở vì kinh tế Mỹ bị suy thoái (recession) 
thì dân tị nạn VN háo hức với cuộc sống mới, 
một phần nhờ được đoàn tụ với cha mẹ, anh 
em, một phần được xây dựng lại cuộc đời tự 
do sau một chuyến hành trình một sống một 
chết. Mặc dù bắt đầu với 2 bàn tay trắng, đầu 
tắt mặt tối một ngày 12 tiếng đều chi 6 ngày 
một tuần, nhưng họ vẫn thấy vui; tiền ít nhưng 
vẫn để dành được vì chưa có nợ hay nợ chưa 
... ngập đầu! 

Cuối tuần, vợ chồng, anh em tụ tập lại hút 
thuốc, nhậu nhẹt, lái xe không cần phải cài 
dây an toàn. Đã ơi là đã, chứ không như bây 
giờ thở ra hơi rượu mà lên xe cầm lái là thấy 
«buồn ơi, xin chào mi!» xác suất gặp phải 
«bạn dân» rất là lớn và rất là tốn kém, nhẹ 
lắm là vài trăm tiền phạt, có khi lên tới bạc 
ngàn như chơi nếu phải cần đến luật sư. Ngay 
tới việc hút thuốc cũng không còn tự do ở nơi 
công cộng như xưa, thậm chí có tiểu bang như 
Cali cấm luôn hút thuốc trong xe có con nít, 
ai không thích luật đó thì cứ thủ sẵn $100 để 
đóng phạt!

Mối tình của 2 vợ chồng «lớn tuổi» bây 
giờ cũng khác với hồi xa xưa. Hồi nhỏ rụt rè, 
biết lựa lời, lựa lúc mà nói; còn bây giờ thì 
nghĩ sao nói vậy, lại thêm cái tính mau quên 
cho nên hể nhớ là phải nói ngay.

Mới ngồi vô bàn ăn là bà khuyên «Ông 
ráng ăn cơm gạo lức cho tốt», «Tốt ra sao, bà 
nói là lượng đường cũng nhiều ngang với gạo 
trắng mà», «Nhưng lức không bị chà như gạo 
trắng, cho nên còn vỏ, nhiều fiber hơn», «A, 

vậy là ăn vỏ tốt hơn ăn ruột!»
Đang giữa bữa ăn, bà vội nhắc «ăn cơm 

xong nhớ ăn bưởi nghe ông, ăn bưởi không bị 
... bón, đi ... cầu khỏe re hà!» Xong bữa cơm, 
bà gọt bưởi và chợt nhớ chuyện hồi nãy, bèn 
đẩy đống vỏ ... qua cho ông!!!

Được lên làm ông bà ngoại mới hiểu được 
tại sao mấy ông mấy bà mê ... cháu quá! Ngày 
nào con đi làm, nó mang con về cho ông bà 
... mượn chơi cả 
ngày, vui ơi là 
vui! Hồi đó bận đi 
làm túi bụi không 
có thì giờ để thấy 
con nhỏ thay đổi 
theo thời gian, 
bây giờ thấy cháu 
bé lớn nhanh thật 
ngộ nghĩnh, nhất là năm đầu tiên, mấy tháng 
thì biết lật, mấy tháng thì biết ăn thức ăn dành 
cho con nít. Mới 4 tháng là đã ngồi chăm chú 
xem TV khiến cha mẹ phải trợn mắt ngạc 
nhiên, và 5 tháng đã biết dòm miệng xin ăn, 
chồm tới giựt lấy đồ ăn trên tay của ông bà. 
Mấy tháng đầu đời cứ phải cho ăn rồi ngủ, rồi 
dậy, lại cho ăn cũng ... hơi mệt, cho nên mong 
cháu mau lớn; đến khi nó biết bò, biết đi thì 
hình như là ... mệt hơn nữa: cháu lạch bạch đi 
trước, ông bà lụm cụm theo sau!

Nuôi con nít bây giờ cũng có hơi ... khác 
hồi đó. Thấy mặt cháu bé bị trầy nên vợ tôi hỏi 
mẹ nó «sao con không mang găng cho cháu để 
đừng bị cào trầy mặt», mẹ nó nói «bác sĩ bảo 
đừng bịt tay để nó học ... sờ!» Trời, mấy ông 
bà già hồi đó bị bịt tay hết rồi bây giờ mấy 
ông bả không biết sờ chắc! Sờ chết người như 
chơi, chứ bộ!

Nhứt trên đời là cái «ăn». Hồi còn trẻ «nam 
thực như hổ» thích đả bò quật heo mà nhậu; 
bây giờ không còn trẻ nữa «lão thực hiu hiu» 
đi giành ăn với thỏ vì ăn rau hình như dễ tiêu 
và đi đứng có vẻ nhanh nhẹn hơn. Nếu cần 



them chat 138 thi c6 thu ... 	 re re lau lau
mua met lan may chai de clanh uong tir tir!

Ngei viat bai trong nhirng ngay giap Tat,
tOi lan man, nho lai nhcmg Tat xua. Nguai ta
hay nho nhattioac la kY niem that vui hoac
that bu8n. Gan 40 nam qua nhtmg chac anh
em tu cai to kh6ng the nao quen cai Tat dau
Wen sau ngay «giai phong». Mita Dong nam
75, trai lanh cat da, cai lanh chua bao gia c6
a mien Nam, lanh den nth ba con phAi chfri
the «me ho, den ca Tred Dat ma cling phai tai
tê cho tram ho bi mac lira bon viet, gian cOng
san!» Chin thi chin nhung Tat den cling ...
Hieing the khong den Xuan.

Don Xuan thi khOng the thiau phan van
nghe Viet cOng la chaa da nghi, bed vi cheng
chuyen m8n lira doi ngueri khac cho nen liw
nao cling sc bi ngued ta lira! Van nghe c6 met
man do thuat rat la pith thong: lien tiep kdo
met hcri cã chuc ter giay bac ra khed mieng,
muc dich chi de giop vui nhung trong khi
tiong vo tay chua dirt thi chang quan giao cam
micro «len lap»: «that la boi bac !the, cac anh
cho là bac &la each mang phai nit ruOt mai co,
day he!!!

Vui nhAt trong dip Tat la ith4u, ba con nhau
tha, dan,, nhau cho quen däi, nhau chet 1)6, chi
thieu tieng phao di dung lay hen thi bi cam
ke tir khoang nani 1979 sau cuec chien Wen
gied veri «ke la», vi dang luon luon sc bi «the
loc thu dich» clanh len nhtr chUng da danh len
mien Nam sau khi ky hem trey tam thin ngung
ban trong may ngay Tat Mau Than.

, Da IA Tat thi phai c6 chuyen vui. Dang
bat ma nher ted may cal ten tieng ngoai quoc
thi cling kilo ma ban lâu, nhu sau 75 phim
Nga c6 tai S noi tieng Mockuradop met theri
va gan day thi c6 phim Dai Han yen ngued
himg c8 don Choisongyong! VA mai vai nam
nay thi toan ,cau c6 them may nhan hieu mai
nghe rat IA sOng dOng: hang_dien S hieu Roku
nghe dd phat met nhtmg van chua bang met

hieu giay mai nghe la thAy dau lung lian:
Khombu!

Duai cha do cOng san, khO ma Mat duce
chuyen nao là thiet chuyen nao , la phia, nhieu
chuyen thiet nghe ke nhtmg neu khong thay
tan mat thi that khong dam tin IA thiet vi
chuyen qua vo 19; ngugc lai co nhieu chuyen
phia thi lai thanh thiet! Nhu may chuyen dued
day, lam sao biet chuyen nao la thiet, chuyen
nao la phia:

1/ Chuyen anh himg «VO Thi Sau» mai
14 Wei, chi dd.' di theo anh trai tham gia hoat
d'Ong each mpg trail len tren chien khu.
Nam 16 bald chi bi chinh quyenPhil) bat ...
tuyen an: "Tfr hinh, tich thu toan b tai sin

2/ Thiel.' nien anh himg "Le Van Tam"
trong tiled ky chien tranh Deng Ducmg
Viet Nam dff tly thieu red lao vao gifra kho
xang dirge canh phong can m0 ...!

3/ Nam 75 ngay sau khi "each mang thanh
cong", dan Bac vo Nam khi bi bacon hoi tham
ngoai do có cai nay kh8ng, c6 cai kia kheng,
thi bat ke cai gi ai cling n6i c6 dé cheng t6
XHCN tru viet, thi du nhu: "Ngoai do c6
xe gan may khong", "Co elle"! "Co xe
khong", "Thiau gi"! "CO frigidaire khong",
"Oi gieri, clmy day duirng"!!!

4/ Nhi-mg ngued bao ye qu6c gia ch6ng lai
quan du kich kheng bo pha hoai, giet ngueri
thi bi khep toi la "nguy quan, no)/ quyen";
trong khi nhi-mg ke giet dong bao, "rude voi
day ma to", clang dat cho ngoai bang thi duce
pi la "each mang ceu quoc"!

5/ Mei day theo met nghien cfru "dm ta"
thi ngay "va lan thai" bat ngu8n tir Viet Nam
dal bi thcc clan Phap an cap &at ten la Valentine
thanh met ngay l cna ngtrai da trang ma chinh
ho khong biet do la mot ngay dang thd trong
did vi 3 bien co dd xay ra gan nhu ding mOt

"va cham, Fan I 'On, fel co thai"!
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Quach Thi Thu CN1

(Tang Dai HOi 7 tai Chicago, II)

Dia sal Gem chat nang chat mica!

Co trwang Dal Hoc canh twang dua,

Truang khong dá sO nhung oai diing!

Dego tgo 107 sir, tai chic thira.

My" Au gi cling chap,

Kho may cling khong thua!

Neils Truang t oi con sang,

Nay tuai phai satt miccri...

Cling chung vái van meek,

HQ bar tie truang toi,

Khi tuai meri hai mwat

Bon ba mufri chin khoa,

Nay gap 6th ngwai,

Sau bay kpDgi HOi!

Ng Om ngiii nha truang cii,

Toi cla anh trwang gi?

Nhemg chuyen nhu "phi cling cila ta dua
may bay Mig chui yao may tat may, nap chi
Con Ma (Phantom) cfla My den la nhao ra xcii
tai bon chimg" nu dugc "nguy quyen" ke cho
"nguy dan" nghe thi elide là bi chin cho cai tOi
khi dan ngu d6t vi phan lye co dang bay tren
trai ma dam tat may, nhung khi dugc nghe
chuyen do ke lai sau nam 75 thi dan Nam phai
thà dai tOi nghiep cho nguo ri ,dan Bac da bi
ngu clan trong Riot 20 nam dat nu6c bi chia
cloi! H6i sao nhitng ngueri c6 chiit hieu biet
nhu DTH va PH khong kh6i bat khOc khi thdy
mien Nam, mOt viing dat tu do va nhan ban,
hoan toan khac han vói lai tuyen truyen la°
khoet elm bac va dang!!!

Nghe n6i 6 ben nha bay gi6 nguai ta hieu
hgc lam. Thac siva tien si lon neon, day duemg
giang nhu sau 75 "ra ng6 gap anh ying» vay.
Beo nhirt, khong ton tien la «tien si chinh
tri hgc, chuyen nganh xay dung dang» dugc
dang dui cho cac quan va can 1)0 de dat chi
lieu bang cap do dang de ra. Ke den la bang
gia «on-lai». Ai biet «in-ter-net» thi vo do bel
ra vai tram do la c6 ngay cai bang bang tieng
Anh, mac cho bi chid I/6i «ce p bang tieng Anh
ma khong biet tieng Anh» t Chi toi cho ngueii
dang hoang khong theo dang, ra nu& ngoli
hoc thiet lay bang thiet tr .& ye bi 2 thang kia de
dau ceii co!

Nha nen y khoa hien di tan tien ma ngtreci
Viet ngay nay chiu kh6 di tham bac si thuang
xuyen hon, dugc xU dung trang thiet bi hien
dai hcm, tai mang may trg thinh, mat bi cu6na
la chay di thay tr6ng lap bird Ai ai cling lo
gift gin sirc kh6e de hy vgng CO ngay nghe tin
viet c6ng theo "bac", nhat la khi thay lan Song
Dan Chti/Nhan Quyen 6 Viet Nam ngay cang
ti'en len dimg internet de to cao Ceti dc va vach
tran taking hanh dOng xdo tra, gian math cila
Ong san tar may chic nam nay!

dacung

2/2015
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CHIN 40 NAM IVO&
Nguygn Sáu CN 6

Nhcin lcY niem 40 nam ngery quac han, tot xin trich mat phcin trong trtrang thi "Tv
Truyen" cãa tot de' cling hot twang ve nheing gi chang ta cM trot qua mu ngay dau buon
do. Tin hy vong nhfing van tho trich doan duai day, có lien quan cMn nghe' nghiep 1C9 Su.
Cling Nghe cluing ta vet nhang chuyen cu.& ra ;war mat, se not len cluvc phein nao tam
ttr tran tra caci dal eta so nhang nguOi N ket lqi sau 1975 khi lam viec voi chinh quyen
mai trong that gian tiep quart va sau do.

TOi lam viec tai Nha May Phot Dien Thit Dar, dam trach phAn vu Bao tri Ccr khi.

Ngay 30 thing 4 nam 1975

Mued gki ra rã lenh ban,
"qucin nhcin buong sang dau hang dich pan."

Ngubi than COng San, vui !flung,
QuOc Gia chan chinh, nhu chimg phat dien.

M8i nguoi theo met 9 rieng,
Thy vao hoan canh, buen phi'en? lac quan?

Qukt than buOc phai ra' flan,
Nhieu nguei tun fiat, phii phang biet bao!!!

Sai Gen clan chling Ian xao,
Tuy khong tieng song ma sao hai himg!

Nha nha dong cfra bit bimg,
Ngoai clueing xuoi ngugc, Ming Ming ngueri di.

Ke mong biet chuyen phong khi,
Ngugi xem than thuOc da di hay con?

Ngueri thi diu dAt ba con,
Mau ra ben cang, xem con tau di?

Nguai di chang thiet tha gi,
Co mong vugt thodt,chi vi tg do.

Luti manh, co hi, thi lo,
Tom thau tai san, pha kho lay de.

***

Cang them that vong chua cay,
Nhin quart giai phong mat may ngdo ngo.

Dep rau,non cM, xk xa
Ao quari thung thinh, Si tha that nhea.

Khac xa anh 11th COng Hea,
Oai phong, 1m lit, hao hoa, gan

Nay danh bueng sang chi vi,
Deng Minh dm vin, het thi the tai...

Buen lo ngla teri tucmg lai,
Kh8ng con hy vgng ngay mai huy hoang.

TIM va ban him ding ban,
Phai nhanh vogt thodt, trZ cang khong hay.

***
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Ngay ham sau (1/5/1975)

D'en Long Hai da t6i xam,

Ghe qua cite hen, hei tham ban minh.

Gap nguei 6 de tuemg trinh,

Ban anh hien oda lenh denh tren

Ching toi cOn c6 ghe sau,

Neu anh chi mu8n, ding nhau ta ban.

Tien ding chi tra bang yang,

Met hei thucmg thao..., san sang ra kited.

Nghe dai BBC phat lei,

"Gac tau dila Mfr del rai biin

Sq rang minh së hoai ding,

Nen danh quyet dinh, th8i Wing xuat hanh.

Mau ye nha may cho nhanh,

BO lam lau qUa, sq sanh nghi nge.

Rang minh la ke the a,

Khong theo Ckh Mang, khO nhe ve sau...

Tuan sau biet rO mei dau,

Hai quan my van can tau ngodi khoi.

Vi sao BBC noi sai lei???

Neu khong tell ding da rei que huong.

Lam gi thdy canh nhieu nhucmg,

De con ke tip doan clueing chong gai!...

***

NM long nguiri lai

Vi la chua c6 nguei thay,

Toi con tai chirc nhu ngdy tru6c day.

Thei gian sau do khOng lau,

Duqc anh can b0 theo halt met ben.

Vic gi ding phai neu len,

Nhtmg tim giai phap, minh en toi bay.

Tnrec kia giai quyet lien tay,

Bay gier myi viec keo dai then gian.
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Chuyen gi cling phai hop ban,

Khong cOn quyet dinh d clang nhu

Cac anh "can ng6" hay Ira,

N6i nang khoac lac, loc lira, croi gian...

Viec thanh, v ngtrc huyenh hoang.

Chang may that bai, san sang die bai.

Lam cho nlutt chi nhcmg ai,

CO ling, co chi, hang say yeu

Ngay them cang thang 'tang ne,

Voi man kiern diem, ttr phe, that phien!

Cong than ding chang duqc yen,

Ngodi lam Gong viec, thueng xuyen hop doan.

Khong can viec het hay cOn,

TOi gie phai hop cong doan la ngtmg.

Dang lam 136 16 gitra chimg,

Mac cho hau Oa, clang dung phil phang...

Lai can lang phi thin gian.

Chia nhu yeu pham, Oi cang nhieu the!

Mãi lo gOi xach mang ve,

The la ding viec be be chang mang.

Phan tOi nth nhiem rieng mang,

Quyen hanh‘han che, biet than each ilk?

Moi dieu sueing se, thong sao,
Chang may tre ngai, bit bao phien ha...

Trach minh sao qua that tha,

Hay la ban chat thief tha yen nghe?

CO lo xoay xe myi be,
Cho xong c8ng viec, khong he quan tam.

Trong khi can be qua tham,
Ben ngodi than then, nhtmg tam han

Khi vao nha may tiep thu,
Thay minh sung Mc, nen mit luong tn.



Dam ra ghen tirc so bi,
Mong cher c6 chuyen,la di t lo lien.

Ce tam ly gian than vien,
Nhcmg ngubi than can phai kieng, phai de.

Con ben "t6 chirc" thi chuyen,
Dieu tra l lich, thuong xuyen tham de...

MO ra khoa hoc de lo
Tuyen truyen che nghia, sao cho tham nhuan.

Xong	 hoc la dan phan,
Tv khai, tr bao, khOng phan bit gi.

Biat ai be nu& ra di,
Nhang nguti lien helam gi khai ra.

Khan trucmg khai bao that tha,
Chuyen gi mitt biet, Ice ra thing 16i.

Kem theo l lich ba
Bay gi6 mei tham nhang lei truerc day...

TIM ding tham du 16p nay,
Giang vien can b0 mien ngoai meri ve.

Ngei nghe han nth ho be,
Deng la con chau Bk H dieu ngoa!

"Hai nurai nam nita nu& ta,

Se bang ntrot Nhett nhtt là hot?? nay.

Thong nhcit roi, ta dung thy,

Thang hai dl quoc, con ai sanh bang?"

RM hin k tiep Vat hang,
Nht-mg pha danh My, tai nang kh6 hi...

"Phi co tOt may cher khi,

B natn hai din, tzc thi tan	 "

Nei ma khong then vai long,
Ech ngei day gieng, nen khong thay trot..

Nhin nhau chang thet nen led,
Phai ch'a'ng van nuec an thei mat vong?

***

Nheng chuyt'n	 ra
,

num mat

Con nhieu chuyen qua odi am,
Phai doan tir BO vao tharn phe binh

"Sao khong chit clang tinh hinh,

Sam them may mac dl minh tu lo.

V4t (it thay thl sao cho

Killing can le thttOc yew tro gian thttong.

roan la nhiing ke bcit Wong

Luon luon tim cach can (twang cluing ta."

Tei nghe ma thay x6t xa,
Phu tung may m6c, dau la de choi!

That la St y, het died,
Klii nghe cau do tir 16i "yeu than".

Os*

Da Nhim xin mum thot han,
Nhe toi de ngh1 thei r nao kheo lay.

De han true may cho ngay,
Chieu theo ka hogh, It nay phyc hei.

Anh Cuerng len thay, hoi 8i!
GO ye xin kien toi giop vao.

"Toan C 47, phai lam sao?"

Dua han cfra sithang rao ma thei.

Tôi nghe cling thay rung rot
Dinh cao tri tue, vá trOi, deri song!!!

Ghet cam, chang n'a phu long,
Cueing la de tir tog mong den &lieu.

Nen tei bat buOc phai chieu,
Tra 16i anh Ay nhang dieu phan van.

"Toi khong hilt ro" thanh phcin,

Chile la truc may cfing giin giong nhau?

Anh nen ye' lqi day mau,
DOa han mirth c6,biet dau hop phOn."
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Xuat kho can 1)6 ngai ngan,
PhOng khi nha may minh can tim dau?

Buec king tai phai noi ra,
Xizang ben Khanh Hai, tnrac la cna Tay.

Bay gib khong biet ve ai?
Lenh ra lam giay chuyen ngay het ve.

Chang can Net de lam gi,
Mien sao minh co, tire thi yen tam.

Biet them met tinh ca than,
Xa Hai Chit Nghia la can tom thau!!!

*4*

LM them chuyen ncra nhire Mu,
Tua bin gay canh, lay dau thay vao?

Hop ban, phuong an lam sao.
Ten qua kith nghiem, khong trao din nhieu.

Ngai nghe kin leu beu,
Cac anh can ng6 ra dieu ta day.

Nao là ta lam bang tay,
Hay nho nha may Thai Nguyen lo

Dung la met dam nguai
Mi anh mi kieu,nhtmg chung met thay!

Bay gia toi mai tririli bay,
Nhtmg vi tr ái, chang ai bang lang.

Hop ban nhu the la xong,
Vic tim phucmg an, cher mong thien tai.

Bk la thg may lau ngay,
Nghe dau thanh tich thing ai sanh bang.

Bac de xuat la chic an,
Nen ta U8ng BI, khang khang dieu vao.

Hop nghe Bac Chan noir sao?
Thi ra Bac chang chin nao kha nang.

Chua tim hieu re, Bac rang:
"Tua bin gay canh ta han la xong"

Ca pheng to ye dang long,
Fr ngai PM Tang teri dang chi ban.
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Tai nghe ma Oa nge ngang,
Nen danh hed Bac each han lam sao?

Tra lai hat sac tdo lao,
"Do la viec cilia thq hetn phai lo..."

Thai rai, het nei quanh co!
Kha nang nhu voy, minh lo lam gi.

Ye nha toi Ii nghi suy,
Lucmg tam nghe nghiep, lai di tim tOi.

Cho han nhieu Icieu d coi,
Toan là co bot khi soi kinh vao.

T8i dem cac mu den trao,
Bac Chan mai hei each ndo hay hcm?

Trinh bay cho Bac tan tinh,
De cho Bac hieu y mink.. kha lau

Den Ichi Bac da nap thau
Bac lien ket luan, ding rai each hay.

Ca phong dang v6 tay,

Cling phucmg an do truck day king ha.
Bay gia lai dugc hoan ho,

Chi vi Bac Chan xia vo ma thanh.

The la Bac dugc vinh danh,
Ci nhu vay do, ma sanh anh hung.
Rieng toi chang dugc vui chung,

Di khen ten "ngay"...be khimg hay sao???

Qua day t8i mai hieu ra,
Dugc tan than tugng dit la noi sai.

Chang ai can dam t6 bay,
CU nhu the do lai sai sai dam.

D6 la cung each ngu dan,
Luon than tugng hod, mi dan nam quyen.

Lanh dao la Thanh, Id Tien.
Tuyen truyen deri tra, chang rieng cap nao!

*4*



Nha may thiet ice cau cau,
Kha nang &I sac v sau con ding.

Thong lai c6 may lern hum,
Them nhieu don vi, dung chung cau nay.

Vi là nha may meri xay,
N cUa my, cOn ai dam bi?

Va nha san xuat cep ghi,
TOi da nang sudt, con nghi ngô gi?

Cac anh can b0 chi vi
Chuyen mon mir tit, My gi huenh hoang?

Nen tim cach chuyen huang sang,
An toan c'au troc, la quan tong du.

Phai lam lchao sat sac ca'u,
Truac khi cong tac bit Mu trien Ichai.

Biet la lam chuyen khOi
NIumg toi cling gang, da ray nit lOng!

Tarn clang hai khOt i be tong
De lam trong lucmg, thir xong cho rOi!

Ai tr8ng thay cimg Mc Mu,
Dung la larn chuyen khong dau, ntrc cyan

Chi la hinh thac bip ngtreri,
Kha nang cau tic gdp mired Ian hon

Va am nhu mai tinh khoi,
Dan can phai thir loi thoi phien ha.

Quyet tam lam vay chang qua
PM' tnrcrng hinh thirc han la thtrc tam

CM them lang phi tiled gian,
Hao cong Mn da,chang mang Iqi gi?

Con nguni COng San lam Ichi,
Khong can can nhac, khong vi loi chung.

Khdp trong vo hoc Anh Fling,
Lam diet' khong tuang, khong ngimg khoe khoang.

* * *

&tor esti

Vey la Wan sam,
bo la rau muting

MOt gia dinh no c6 2 vg chang

song rat hoa thuan \Teri nhau. M6i

IAn ngueri vg h6i chang ve chuyen

136 bich.

Anh chang chi cued va noi:

- Oi, vg yeu la nhan sam quy gia,

cOn 136 chi nhu m6 rau ngoai chg

ma th8i!

Ngueri vg nghe thay vay, lay lam

vui lam. Nhimg rai mOt horn c8 ta

phat hien ra chang minh da ca b6.

MOt lan bat qua tang ho U mOt

quan no, co ta kh6c 16c nOi veri anh

chang:

- The ma anh n6i em nhu nhan sam

quY gia, con b6 chi nhu la mer rau.

Anh chang mat tinh ba, than nhien

dap:

- Dung rai con gi, than sam thi chi

khi nao 6m nguai ta mai uong, con

rau thi ngay nao cha phai an.
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TAI SANG
Mai Xuan Thanh

Lai them mOt ding mon Cong nghe tit gia
cluing ta di ve nai mien vin. Chi trong nam
2014, cluing ta da mat nam nguai anh em: VU
Van Thanh, CN 12 (mat ngay 18-1-2014), hai
huynh truang khoa 3, Anh Lam Dan Truang
(9-6-2014), Anh Nguyen Van Tam (20-8-
2014) va Huynh Khac khoa 13 (16-8-
2014), va mai nhat, Nguyen Tai Sang, CN 10,
ra di ngay 25-8-2014, & Saigon. Gan day, cir

s6 dc san lai c6 met bai Mang niem dong
mOn. That la bun!

Tai Sang la m 'Ot nguai ban clang khoa dang
men dm tot Dung nhu ten, goi, ban la nguai
visa tai vita sang. Hay n6i ve cal "sang" tnrac.
Ng6i viet nhung &mg chit nay, hien len tru6c
mat toi la mOt nguai ban nhanh ,nhen, clang
nguai cao rao voi guang mat dien trai, moi
luon nix nu cuiyi than thin. Sang ,11 mQt trong
nam nguai tit truang ky thuat Hue va Da Nang
thi du vao Kg six Cong nghe khoa 10, va
thu'Oc nhom nam sinh vien "do gam", quanh
nam suOt thang an ban banh bao. 6 teen lap
hay giang duang khong ke, xuOng ca xuang
trong khi anh em phe "ao vai" mac quan
kaki xanh dam thi nam cong tit nay cling dong
phuc nhu ai, nhung quan tergal va ão teteron
Ui thang nip. Qua nam thit hai, thir ba sr tucrng
phan ve b0 dang eUa hai phe cang re; net, phe
ao vai tilting lam lit han trong nhcmg be &mg
phuc phai mau da bat dau sari vai rach goi,
phe ao gam van do mai "bo trong thiing", sang
khong chiu dug& Cu suy din mOt cach thong
thuang, khi hoc Cr co xure'Ing mu& hoc nghe
cho giOi thi sinh vien kg six phai lan lung vao
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ma lam bai tap. Dan ky thuat goi là "lan chai".
Neu nhu the, phe ao gam khong dam Ian chai
vi sq ban quan do se hoc , khong kha chang.
Sai, it nhat là & truang Quoc Gia Kg Su Cong
Nghe elm cluing ta Stii sinh vien thau nhan
vao truang m6i nam thuang chia gan deu lam
hai, mOt nfra danh cho cac tnrang trung hoc
ky thuat tren than quoc, nfra kia cho tat ca hoc
sinh cac tnrang pho thong. Tit nam thir hai
trer di, a ca xtrang, tat ca sinh vien hoc chung,
cling lam mOt bai tap khong con ke goc gac
nhu nam dau, nen trong , khi dan kg thuat hcpc
that ung dung thi dan pho thong phai mu& mil
hoi mai hy vong theo kip ban (long mon da Fan
16c 7 narn vai may mac suot thin trung hoc.
Trong chuong trinh kg thqt h 9c that phong

da dang Ira thuc dung ca xuong, may
dung cu la mon, hoc hap dan nhat vi co nhieu
may ten tan nhat cUa Phap mai vin try cho
truang, vai d chinh xdc phan ngan li chia
bang anh quang. Cling 6 day, ten nao lèphè Id
bi thay Peret chieu co lien. May Ong thay Viet
Nam nho con len loi trong ring, may mac co
the xuat hien, dung ben canh hoi nao ,khong
hay nhung vi than thin va Ichong may kith
khan nen sinh vien khong ngai lam. Ong Tay
Peret cao lan denh dàng, Mang di hien ngang
hai tay qua trong nhu met con gau, c6 di teri
dau cling de thay. Bon sinh vien dang vat lOn
vol may mac chi can mat truec mat sau,
thay Ong sap di tori là phai xem lai minh cal
lam gi sai khong. Lam trot la bi Ong keo len
van phong "giala" cho the tham. Nan nhan
Ong thuang la dan ph0 thong, chit it khi Ulm



dirge ten ky thuat nao. Co le, tiny Peret khang
nha, hay cling khong can biet, ten nAo 14 ky
thuat hay pho thong, nen eü theo tam 15T binh
thutmg Ong de mat nhieu hcm den nhang ten
an mac sach se banh bao. Trong 24 sinh vien
Cang Nghe 10 c6 nam chang "do gam" ,chi co
Man a dan phi') thang, tnrang Tay, Met than
phan nen vao ca )(Ming da hoc hanh chain chi,
gucmg mat dçp trai ctin han lüc nao ciing muert
mo Mir, cap kinh can luon rn6 dye vi hai nuac;
nu cep sai sot gi bi Ong Tay bat dirge thi veri
tieng Phap n6 nhu gio giUp han qua truang de
dang. Can lai ban ten kia deu IA tir trung hgc
kg this du vao icy sir Cong nghe nen thuc
tap co. xtremg gi6i qua, theo (Lai chi phi cong
thoi.

Trong doan ma Mu toi co n6i Tai Sang la
ngutri ban clang men. Sir danh gia do ea, dirge
tir chuy 'en xay ra a day, )(Ming may dung
cp. Sinh vien he co milting dirge chia thath
nhom sap theo mu tit on ten. Tai Sang va
toi chung mat nh6m. Cac cy ngay ma thutmg
n6i "hoc thay khong tay hoc ban", nghe chi ly
nhung van c6n thy vac ngutri ban ay nira. Ban
phai gi6i hon thi mai ding de h9c, va con phai
xem anh ban ay c6 phai là ngutri tir te va hao
sang de ‘san sang chi day cho minh hay khang.
Ngay dau tien vao xuang may dung cp, cling
la lan dau lien trong dai den gan mat cai may
tin, nhin cai mam quay Ara Ira toi tiny chong
mat Sinh vien khong dirge chgn may de he
ma phai bat than'. Toi tham keu kha khi rift
tring Titan, mat chic may tin cO lasi kin
that nam a ,g6c xuerng. Ban (long mon nhin
cai may kh6ng lo roi nhin 110 dang 6m yeu
ctin tai deu ái ngai. Ong Tay Peret thi cuai hA
ha, cang lam cho toi ngao ngan. Tir ham do,

ngay fed la chang David guy& dau vai
ten khang 16 Goliath, co ten Tay la Titan. Tai
Sang bat tham trtimg mat may tin mai tinh rat
PM tan a da'y phia truck. La cim he sinh kg

thuat 14i xai may mai nhe nhang ung dung nen
TAi Sang lam xong bai tap rat nhanh, thuang
chay qua ben Titan a chi clan toi each thao tac
cho da hao sire. 1\46i lan xong mat mon do TAi
Sang du dem qua cho toi xem tnrac khi nap
cham diam..CAm man do dua ra khoe "E! Coi
ne may!" Lan nao cling the, bon chit ngan gon
ay di& Neu co nguoi 14 chimg kien chac 119
se Wang IA dang nghe mat anh chang phach
lai khoe khoang tác pham eOa minh vai nu
cutri hiu hiu tu dac. Khong phai the. Ding
khoe mat bai tap hay nhimg raj se chi dan ban
each lam cho dirge nhu vay. 0 mat throng kg
sir, sinh vien khong nhemg nil lire hoc top, de
thu thap kien thirc cho minh ma con ,co gang
ganh dua de tot nghiep hang cao, kiEm dirge
mat ngutri ban tot bung va kilo sang nhu Tai
Sang that khong de. Mai ngutri mat each ilr, x
the, chi nghe dap ma, xet net c6 the lam.
Neu kh8ng nói chuyen clop chat, kiem 16i va
thOng thimg nhu the thi khang phai la anh ban
TAi Sang ciia toi.

TIM hoc them dirge nhieu thus mat sa ban
la dan ky thuat, a giang dutrng xuong den co
xuemg vA nhang chuyen di thuc tap cac ca so
kg nghe. Rieng 0 ca xuerng, Tai Sang la ngued
tan tinh nhat. Mat trong nhing "tuyet nghe"
toi cid hoc dirge tir Tai Sang la tieniang. Chi
nen chin mat lap that , mong cho Ian cat sau
ding. Khi tin 16p cued nay, cho mam quay
nhanh hcm toe di) binh thirang va dieu chinh
cho luai tien tren xa dao hen that cham. Man
do tin hoan Mt se , sang ngeri tong rat dep.
Nhin nhfmg m6n d8 nam tren ban ch6 cham
diem, ai cling biet mon nao là cOa hai din toi.
Trong, hai mon deu sang b6ng nhu nhau, cai
in() nam tren math vai kho la ciia Tai Sang,
vi co th6i quen lam xong bai tap in° la anh
chang b9c vai sach mang di nap, sg ban tay.

Chucmg trinh hoc 4 nam Gang nghe vita
15/ thuyet tren lep hay giang &rang, vita thin
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hanh er co xtramg, Ong them thuc tap he, phai
ke, la vat và. Trong hoan earth hoc tap cang
thang, tr nhien sinh vien phai tan gui va gan
136 veri nhau nen trer thanh than thiet. D6 dan
nhau trong nhung gib hoc, khi bu8ng sach ver
hay red may moc 14i chia sé nhcmg thit vui
cho au 6c thoai mai. Thit vui c6 nhieu
lanh manh nhu the' thao, khieu vu hoc it lanh
manh hcm vài hod men roi chay rong. T4o
khong khi nao nhiet qua viec choc gheo ban
be ciing la met the vui vai met so nguai
barn tinh thich bet cgt va daa nghich, co khi
daa dai vã qua a nhu flitting dira tre Aro tu
vao nhang phat nghi giai lao trong tnrerng.
Met trong nhcmg tr6 clan ay la lam cho"depi
tugng" ned gin, , mat tar chit de tu Men minh
thanh tro cued tiep theo. Khong he co chuyen
Icy thi dia phuong, nhung tap quart dm tang
yang cling trô thanh d tai phong ,phe , cho
nhung tay to hai hulk tro tai. Dan goc Bac di
Cu dugc goi là "sinh vien vuo:t tuyen" mang ca
ro cay tir que vao day. Cult hoc sinh tir co de
mang danh "sinh vien du hoc" tha do Saigon.
Vugt tuyen hay du hoc, m6i hai cher kep nay
tu nO khong mang 9 nglila xau, nhung lei choc
tire "chid cha không bang pha tieng" ded khi
lam cho "nan nhan" noi nOng. Khi ce p tire gin,
co xai "tien Dec" thi tieng cuai khodi tra cang
mai len, tir met keo them nhieu, rat nhieu ten
phu hea.

Ke den day chac dee gia co the (loan biet
ke kheri xtrang IA dan mien nao. CO tai cling
hay c6 tat, noi ngugc cau cham ngon clan gian
nhung thay cling dung. Cong nghe 10 c6 bon
tay tai hoa ve vO thuat va nghe thuat khieu
(xem bai lir Qui CNI 0) au la clan Saigon,
cà Mn au thich choc gheo nen lei Ice° dugc
nhieu ke a dua. Ca ben choc pha lAn phia bi che
nhao au Met chi la trO düa khong ac 9 nhurng
van c6 ngued n6i ruing med gay dugc huyen
nao. Chuyen "vugt tuyen" da xua khong

kith, nen "du hoc" trer thanh d tai chinh.
Khi bi choc gheo, thuang thi Mn trong sa Warn
"sinh vien du hoc" ,da ph& ler chi c6 Tai Sang
phan ung, co khi noi n6ng lam anh em phai ra
tay khuyen can ca hai ben. Nhang lac nhu the,
Tai Sang xai "tien Dirt"rat nod tay. Sang c6
tai "chuyen ngan", doi ang "Dire ma" thanh
tien dia phucmg IA "0 qua" nghe khong dung
tuc nhung kitting nhin cued dugc. Cu nghe "0
qua. U tqua" "U qu4 bon bay" ... nhilng ten
chi muon lam khan gia cilng phai cuM theo.

Sire chat dung nap clang co gied h4n. Tire
nu& at v6 136. Khoang gala nam hoc chat,
trong, gia "Ky nghe che bien g '6", gide six da
bat au giang bai nhtmg cued lap van cOn
tieng xi xao. Truorc khi vac, lap Tai Sang da bi
(lieu cot CuOc tranh luan gay gat chua phan
thang bai thi den gier hoc, nen can ban tan.
Del nhien, met thanh g6 nhO tir day ban cued
quang len trang vai Tai Sang dang ng6i gala
lop Anh chang dung ngay day, mat do tia tai
het lern "Thua,Thay, bon ni vo lop hgc roi can
pha, quang do thing Mu em". Gan het lOp
cued re len. Tai Sang gia cao tay phai, bin tay
nhu nam met vat gi t do, quay ,nguiri trgn mat
nhin trimg thing may ten ngoi cued lop, nOi
lorn "U qua an na. Em ma c6 con,dao lac nay
em se dam chet ma tui no!". Ting cued im
bat. Ca lop bang hoang truerc phan ung qua
bat nger \TA da dei ctia Sang. Gido su chi con
biet an fa va khuyen can red tiep hie bai giang.
Tir horn da, sinh hog ngoai gia hoc van vui ye
nhu khong c6 chuyen gi clang tic da xay ra.
Ngoai nhfing chuyen tieu lam de choc cueri,
doi tugng de binh luan chocrpha kh8ng con la
"sinh vi du hoc" am, nham qua Doan Du,
Nhac Bat Quan, Quach Tinh, Chu Ba Thong
..., IA nhang nhan vat day ca firth dm Kim
Dung, tac gia dang dugc ham me died do.

Sang ail

46 • Dc San SO 6 KV" Six Gong Ngfr,



Cach day may nam, tao nghe anh em k six
Citing ngha ben Thing Uc noi vg chong may da
ducrc con bao lanh sang Melbourne 6 luon. Tir
ngay hai dim con cila tao tir Sydney tra ve lam
viac Perth tao ,it c6 dip di qua ben do, nhtmg
el-mg tinh thu xep qua mien &Ong mOt chuyen
va ghe tham may. Chua kip di thi nhan dtrgc
tin bun may dA mat 6 Saigon. May dA sorn
rii sach ng tran, chile may thong ve mien vinh
plinc, an nhien tir tai mOt cOi vo nhiem vo uu
ma ngtrai ,duang the pi là thien duerng. 0 ten
do c6 nhieu anh em phe ta dA len tnx6c.Oa
minh c6 teri ba tan, deu là anh tai bac "sir" cüa
tir qui &Ong Ngha 10 ngay xua, vO six Quan,
hai vei six Man va Phung. Tixi no nghe tin may
sap len chac cling vui mimg vi dang ranh red
lam. Hai vU six cü theo ga gam cac lien nil
mai theo hoc khieu vil min phi nhtmg cac
nang bao khong can hoc nhay, cu phat tay do
la bay lugn vi vat, vU diau nghe thuang van la
thir cia ,can gi hoc them nam ba dieu ,nhay xap
xinh. 0 xir killing he cep dau dá, chang phien
nAo, banh tat, thi kiem dau ra ngueri hoc ve va
banh than cho ,nen ve six kiem thay cham
Quan cling that nghiap luon. CO them may,
ban xi phe hay xap xam dii tay së hao hung
hcm nhieu Tao biet chac ba ten nay se nha
Ong thanh Phero lam thii tuc that nhanh de dua
may vao cong sam c6 tui no cher sari. Quan
tay cam hp kim chana rcim, chi thin may cu6i
mim chi thoi. , Chac han cher h6i may con bi
With "thien dau thong" hanh ha khong. Can
hai ten kia së nhao den nam tay may mimg
ra. Man se noi "Bonjour, monsieur Sang" roi
gia b0 rung minh may cal. Cap mat Ho Phimg
sang len clued 16p kith can, n6i 16n "U qua!
Sao mi len tra dz4y91"

MAT XUAN THANH (CN 10)

eigaffofeati

Orin ...

Ban Dam litt Binh

MOt Ong bac si (BS) quang cao "Bao dam
chfra/tri het birth gia chi c6 $20, kitting h'et
së dan cho $100". MOt chang luat six (LS)
di ngang th'ay vay nhao dzo firth kiem $100
xai chai.
LS: Mai tOi khong ngiri thay gi het.
BS noi vai y "CO lay thu8c s8 33 nhO cho
Ong mei ben 1 gigt".
Y td mai ma chai thuoc chua kip nhe thi LS
la len "cal nay la xang ma!"
BS cu6i: "Xin mimg Ong dar hat binh. Cho
tOi xin $20"
LS tire lAm, ch6 tuari sau tra lai phtic han!
Lan nay chang ta khai tri nher toi ta, mau
quen.
BS lai noi vai c8 y tá lay thutic s6 33 filth v8
miang.
LS het len: "IChOng dugc, cai do la 'Ong
ma!"
BS ctrai tuai, bat tay: "Ming Ong dal hat
binh. Cho toi xin $20"
Tirc ai la tilt, LS va nha suy nghi, mOt thang
sau tra lai khai mat bi ma. Bac side nghi LS
gap bac si chuyen khoa.
LS: A ha, vay la Ong khOng chila &lye phai
khOng, dim day $100!
BS mOc tai dim cho chang ta malt ta giay bac.
LS cam Fay, xem qua r6i la len: "Sao chi c6
$20 filth, b0 Ong tinh Era toi ha?"
BS lay lai ter giay $20, cuori tuai: "Binh ong
da hat. Cho toi xin $20!"

Cop 5r tix Net
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