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Chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nước 
Úc sở hữu đến 3,9% tổng số cuộc nghiên cứu 
và thí nghiệm khoa học toàn cầu. Dây đai an 
toàn, thuốc kháng sinh penicilin hay sóng Wi-
fi là một vài phát minh điển hình mà cả thế 
giới đều biết đến.

Nước Úc nổi tiếng trên thế giới với môi 
trường khí hậu khô nóng, những loài rắn và 
nhện độc cùng chuột túi kangaroo. Tuy nhiên, 
hiện nay, nước Úc đang nổi lên như một quốc 
gia dẫn đầu về khoa học công nghệ với nhiều 
đóng góp và phát minh có tầm ảnh hưởng sâu 
rộng.

Chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nước 
Úc chiếm đến 3,9% tổng số cuộc nghiên cứu 
và thí nghiệm khoa học toàn cầu. Rất nhiều kết 
quả của những công trình nghiên cứu này đã 
hình thành nên những phát minh và sản phẩm 
mà chúng ta sử dụng thông dụng trong cuộc 
sống hiện nay như thuốc kháng sinh penicillin 
và sóng Wi-Fi.

Sau đây là 9 phát minh nổi tiếng trên thế 
giới có nguồn gốc từ nước Úc, thể hiện mức 
độ đóng góp sâu rộng của quốc gia này đến sự 
phát triển của thế giới.

1. Đai an toàn
Ngày nay, việc đeo thắt dây an toàn khi 

ngồi trên xe hơi hay máy bay là chuyện quá 
mức bình thường. Nhưng vào 50 năm trước, 
gần như không có một chiếc xe ô tô nào được 
gắn thiết bị này và cho dù có đi nữa thì cũng 
không ai chấp nhận đeo vì cho rằng chúng mất 
thẩm mỹ và gây ra vướng víu. Tuy đai an toàn 
chỉ đơn giản là một sợi dây không hơn không 
kém nhưng đây là kết quả công trình nghiên 
cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học 
Monash, Úc vào năm 1964. Những nghiên 
cứu chuyên sâu hơn về hiệu quả khi sử dụng 
thắt lưng an toàn được tiến hành cũng chính 
bởi trường đại học này đã dẫn đến sự kiện ban 
hành bộ luật đầu tiên trên thế giới về việc bắt 
buộc phải lắp đặt thắt lưng an toàn trên tất cả 

(Sưu tầm trên Net)
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các dòng xe hơi mới được sản xuất. Chỉ một 
sợi dây nhưng đã cứu sống được hàng trăm 
triệu sinh mạng trước hiểm họa của tai nạn 
giao thông.

2. Thuốc kháng sinh penicillin
Nhà nghiên cứu người Úc có tên là Howard 

Walter Florey đã làm việc với một đội ngũ các 
nhà khoa học ở Anh trong công trình nghiên 
cứu nhằm chiết xuất chất penicillin từ một 
chủng loài rêu mốc đặc biệt. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu này còn cho thấy chất penicillin 
có thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn ở 
người. Điều này đã khai sinh ra nhiều dòng 
thuốc kháng sinh khác nhau và làm thay đổi 
nền y học hiện đại mãi mãi.

3. Miếng dán nano giúp chẩn đoán bệnh
Tuy đã ra đời một khoảng thời gian nhưng 

đây vẫn là một phát minh tương đối mới. 
Những miếng dán nano có khả năng làm thay 
đổi cách thức chẩn đoán bệnh truyền thống 
trong tương lai. Được phát triển bởi các nhà 
nghiên cứu tại Đại học Queensland, các miếng 
dán này được bao phủ bởi những đầu vi kim 
có kích thước siêu nhỏ có thể giúp xét nghiệm 
nhanh chóng và không gây ra đau đớn. Chúng 
có khả năng phát hiện ra protein mang bệnh 
mà không cần phải lấy máu ra khỏi cơ thể.

Viện nghiên cứu khoa học Canberra, Úc. 
Nguồn: Melbourne Daily Photo

4. Sóng Wi-fi
Đây là một phát minh quá mức nổi tiếng 

và phổ biến hiện nay. Nhưng không ai biết 
rằng tiền thân của sóng Wi-fi đến từ một công 
trình nghiên cứu lỗ đen vũ trụ của nhà khoa 
học người Úc tên là John O›Sullivan. Sau đó, 
ông và nhóm cộng sự bắt đầu nhận ra tiềm 
năng ứng dụng to lớn của sóng vô tuyến. Đến 
năm 1992, John làm việc ở Viện nghiên cứu 
CSIRO và đồng thời phát triển những bước cơ 
bản đầu tiên của công nghệ Wi-fi.

5. Tai nghe tăng âm sinh học
Một trong những phát minh nổi tiếng nhất 

của người Úc là sáng kiến cấy ghép ốc tai điện 
tử cho những bệnh nhân khiếm thính. Được 
tạo ra bởi Graeme Clark, một nhà nghiên cứu 
tại Đại học Melbourne. Thiết bị này đã giúp 
cho hơn 250.000 người bị điếc sâu trên khắp 
thế giới phục hồi khả năng nghe trở lại.

6. Da nhân tạo dạng phun xịt
Phát minh da nhân tạo dạng xịt đã cứu 

sống hàng chục ngàn nạn nhân bị bỏng nặng 
trên khắp thế giới. Được nghiên cứu và phát 
triển bởi tiến sĩ Fiona Wood thuộc trường Đại 
học Tây Australia. Để chế tạo ra da nhân tạo 
dạng xịt, các nhà khoa học sẽ lấy một mẫu da 
nhỏ của nạn nhân, sau đó nuôi cấy nó trong 
phòng thí nghiệm rồi tạo thành một dạng dung 
dịch có thể phun lên vết thương của nạn nhân. 
Dung dịch này sẽ khô lại và hình thành nên 
một rào chắn bảo vệ miệng vết thương tránh 
bị nhiễm trùng.

7. Máy siêu âm
Có lẽ tất cả các bà mẹ phải đi khám thai 

định kì trên thế giới đều quen thuộc với loại 
máy này. Nhưng một thông tin ít người biết là 
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những nghiên cứu đầu tiên chứng minh sóng 
siêu âm sẽ bị dội ngược lại khi gặp phải những 
tế bào mềm đã được tiến hành từ thập niên 70 
bởi Viện nghiên cứu CSRIO. Phát minh này 
đã được mua lại bởi công ty Ausonics thuộc 
Úc và sau đó dần phát triển thành loại máy 
siêu âm mà chúng ta sử dụng quen thuộc hiện 
nay.

8. Máy điều hòa nhịp tim điện tử
Máy điều hòa nhịp tim đầu tiên được chế 

tạo vào năm 1926 tại Bệnh viện Phụ Sản 
Sydney nhằm hỗ trợ các bệnh nhi mới sinh 
gặp phải các vấn đề về tim. Thiết bị này hoạt 
động bằng cách kích thích nhịp tim của bệnh 
nhân bằng các xung điện và đã được phát minh 
bởi bác sĩ y khoa Mark Lidwill. Tuy nhiên, vị 
bác sĩ này đã từ chối việc được công nhận và 

cấp bằng sáng chế nhằm cho phép mọi người 
có thể bắt chước chế tạo theo mà không cần 
phải trả tiền bản quyền. Phát minh vĩ đại này 
đã giúp cứu sống hàng trăm ngàn bệnh nhân 
mắc bệnh tim trên thế giới mỗi năm.

9. Vắc xin dòng Gardasil và Cervarix
Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi dưới 30 đều được 

tiêm một trong các loại vắc-xin trên nhằm bảo 
vệ họ khỏi nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà. 
Căn bệnh lây qua đường tình dục này đã được 
chứng minh là có thể làm tăng nguy cơ ung 
thư cổ tử cung. Hai loại vắc-xin này đã được 
phát triển bởi giáo sư Ian Frazer đến từ Đại 
học Queensland và có khả năng làm giảm đến 
90% tỷ lệ lây nhiễm virus sùi mào gà.

Sưu tầm trên net

Phải con anh đâu!
Một ông lúc nào cũng lu bu với cái cell phone nên bị vợ cằn nhằn cả ngày.
Một hôm chàng mới đón con đi học về, vừa ngồi xuống ghế là bị bà vợ hét lên:
- Anh đó nghe, suốt ngày cứ ôm cái cell phone, chẳng làm gì hết.
- Vậy chứ ai mới đưa thằng Tèo về đó!
- Ừa, cứ hết text rồi Facebook đi; tới con không phải cũa anh, anh cũng không biết!
Anh chàng giựt mình, dụt cái điện thoại, nhảy dựng lên, hét to:
- Bà nói cái gì? Thì ra thằng Tèo hổng ... hổng ... phải con tui ???
- Ừa, không tin thì ông vô coi thằng nhỏ có phải là thằng Tèo nhà mình hay không thì 
biết!!!

(Bà H kể)
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Đúng hẹn, chúng tôi đã có mặt lúc 3 giờ 
chiều nhờ có con trai tôi (Bác Sĩ Đức) đưa 
đến đây vì cháu không muốn Ba cháu lái xe 
khi trời tối, sợ có rủi ro. Buổi hội ngộ lần này 
có đủ mặt các anh chị em hôm Tất Niên ngoại 
trừ anh Lê Phong và vị thân hữu. Ngoài ra có 
thêm chị Lan (vợ anh Hoàng văn Tâm).

Anh Châu đã hẹn với Câu Lạc Bộ của 
anh là đúng 4 giờ sẽ lấy tàu, cho nên anh chị 
em nào đến trễ thì bị lỡ chuyến tàu. Chị Thu 
(vợ anh Châu) ở lại nhà để tiếp những người 
đến sau, đồng thời sửa soạn bữa ăn chiều đãi 
khách. Vì vậy trên tàu lúc ấy chỉ có 8 người.

Sau 40 phút du ngoạn trên hồ, chúng tôi 
chụp hình kỷ niệm ở Câu Lạc Bộ.

Sau đó về nhà anh chị Châu. Lúc ấy đã có 
thêm a/c Tâm, a/c Đức, anh Dân rồi đến a/c 
Hy và cháu Annie.

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí thân 
tình, thật vui.

Đến lúc tráng miệng, anh Hy mở một cái 
hộp có bánh Valentine. Thì ra hôm sau là 
Valentine Day (Feb 14).

Do đó ngày hội ngộ lần này có màu sắc 
của một «Group Valentine Celebration» nữa.

Riêng tôi, nhờ mới ăn mừng 46 năm thành 
hôn cho nên được anh chị em yêu cầu cắt bánh 
Valentine.

Ăn bánh xong tới màn khiêu vũ gia đình.
Gần 9 giờ tối, mọi người bắt đầu ra về, 

trong lòng còn lưu luyến muốn ở lại với nhau 
lâu hơn nữa.

Để thay lời kết, tôi trích lời gia chủ Nguyễn 
Anh Châu: «Thật em cũng không ngờ đã thành 
công vượt mức mong đợi». 

Cám ơn anh chị Châu-Thu. Cám ơn tất cả 
các anh chị em khác đã cùng chúng tôi tham 
dự cuộc hội ngộ Tân Niên Bính Thân 2016 tại 
Linda Yorba, CA.

Nam Cali, xuân Bính Thân,
GS Nguyễn Hoàng Sang

Ngày vui Tân Niên 
Bính Thân

GS Nguyễn Hoàng Sang
Feb 2013
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Những hình ảnh ngày Tân Niên Bính Thân
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Vĩnh đi lang thang trên đường Võ 
Di Nguy mà không biết mình sẽ đi về đâu.
Chương trình di tản kể như thất bại, hy vọng 
thoát khỏi Việt cộng hoàn toàn tiêu tan. Xung 
quanh Vĩnh lúc bấy giờ là một cảnh nhộn 
nhịp khác thường, xe cộ chạy loạn xạ, kẻ xuôi 
người ngược. Đa số thì chạy hớt hơ hớt hải 
nhưng cũng có vài người đứng trầm ngâm như 
trời trồng. Vài mụ du kích trong bộ đồ vải đen 
chạy xe gắn máy như ngựa lồng, tay cầm loa 
hoan hô đả đảo lung tung.

Cảnh tượng gây xúc động cho Vĩnh nhiều 
nhất là mấy xe vận tải Zil của Nga chở đầy bộ 
đội chạy về phía cầu Kiệu. Vĩnh xúc động vì 
thấy kẻ chiến thắng thua kém mình quá xá, và 
xúc động hơn vì nghĩ đến thân phận của mình, 
của đồng bào mình khi bước qua một cuộc đổi 
đời theo con đường “bát đi”.

Lần đầu tiên dân Saì Gòn thấy bộ đội nên 
nhiều người ra đường đứng xem. Đối với họ 

Kẻ Ở Lại

thì hình ảnh người lính đầu đội nón cối, chân 
đi dép cao su, vai mang ruột tượng gạo quả 
là lạ thật; nhưng đối với Vĩnh thì hình ảnh ấy 
quá quen thuộc vì suốt một thời thơ ấu Vĩnh 
đã thấy khi lớn lên ở một vùng mạn ngược 
của xứ Quảng. Hôm nay hình ảnh khốn khổ 
đó lại hiện về như báo cho Vĩnh hay một thực 
tại phũ phàng và một tương lai vô cùng u ám!

Vĩnh trở lại nhiệm sở để trình diện với Ủy 
Ban Quân Quản và để bàn giao tài sản của 
công ty cho các cán bộ đến tiếp thu. Họ thuộc 
Ban Giao Thông “R” do hai Tấn chỉ huy, anh 
ta nhỏ con, da ngăm và bủng, hút thuốc và nói 
hơi nhiều. Khi Vĩnh đưa hai Tấn ra bãi dụng 
cụ, nơi tập trung số cơ giới làm đường do 
RMK dùng làm xa lộ trước đó thì anh ta nhìn 
một cách sửng sờ như người vừa tỉnh một cơn 
mơ. Anh ta xem xét từng chiếc một, ngắm tới 
ngắm lui và hỏi Vĩnh nhiều câu chẳng liên 
quan gì đến kỹ thuật. Tuy nhiên khi Vĩnh hỏi 

Trần Ngọc Dõng CN12
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lại anh ta:
- ở miền Bắc có các cơ giới như vậy không?
thì anh ta đáp
- có chứ, có nhiều lắm, và tốt hơn. 
Vĩnh kể chuyện này cho các anh em 

“Ngụy” nghe thì có người nói “mấy ông nội 
ngoài Bắc nổ dữ lắm anh Vĩnh ơi, ông hai Tấn 
này là “vua nổ”, cái tên của ông ta là một bằng 
chứng; thấp và ốm như cây tăm thì nên lấy tên 
“hai Kí” là vừa, có nổ thì lấy tên “hai Tạ” là 
quá lắm rồi, ông chơi luôn “hai Tấn” thì đủ 
biết ông nổ cỡ nào”.

Suốt cả tháng sau đó làm việc với hai Tấn 
Vĩnh thấy anh ta chú tâm nghiên cứu về lý lịch 
của đám nhân viên trong này hơn là tìm hiểu 
về các vấn đề kỹ thuật. Tài liệu của công ty còn 
đủ cả nhưng hai Tấn yêu cầu Vĩnh làm mấy 
cái báo cáo cho gọn, nhẹ để anh ta nắm được 
tình hình công ty. Hai Tấn nói với Vĩnh “tôi có 
xem qua tài liệu kiểm kê gần đây nhưng Mỹ, 
Ngụy nó làm rườm rà quá, đọc không hiểu”. 
Từ đó mỗi tuần Vĩnh phải làm báo cáo về tình 
trạng cơ giới và phụ tùng rồi nạp cho hai Tấn 
và ba cán bộ khác của Ủy Ban Quân Quản. 
Mặc dù tuần nào Vĩnh cũng nạp báo cáo đầy 
đủ thế mà thỉnh thoảng các cán bộ lại tìm Vĩnh 
để nhắc “mỗi khi có báo cáo cậu nhớ cho tôi 
một bản nhé”. 

Một hôm gặp Vĩnh ở dưới xưởng năm 
Chánh hỏi ngay, giọng gay gắt:

- Sao tuần qua cậu không nạp báo cáo cho 
tôi? 

Vĩnh quả quyết:
- có đưa cho anh hôm thứ Năm tuần trước, 

tập đánh máy 7 tờ đó, anh nhớ không?
Năm Chánh gậm gừ một lúc, cố nhớ lại 

chuyện tuần qua rồi y gật gù:
- à, nhớ rồi, có, nhưng mà để ở đâu tìm 

không thấy; thôi cậu đưa cho tôi bản khác nhé. 
Lúc đầu Vĩnh tưởng mấy ông cán bộ này 

muốn kiểm soát xem mình có báo cáo gian 
hay không nên thấy khó chịu lắm, sau này 
Vĩnh mới biết nhiều ông cán bộ bị cái bịnh 
“để ở đâu tìm không thấy”. Cái bịnh quái ác 
này hành hạ Vĩnh thì ít mà làm khổ các cô thư 
ký phải đánh máy mỏi tay! 

Mấy tháng đầu chuyển tiếp chẳng có 
chuyện gì để làm ngoài việc viết báo cáo và đi 
dự meetings (đám ngụy gọi là “đi nghe chửi”). 
Trong các buổi meetings cán bộ lên án tội ác 
Mỹ Ngụy bằng cách kể những chuyện hoàn 
toàn vô căn cứ và sai sự thật, và họ ca ngợi 
miền Bắc đủ điều. Cán bộ kể những huyền 
thoại về các anh hùng dân tộc như Võ thị Sáu, 
Trần văn Ơn, Nguyễn văn Trỗi v.v... Buồn 
cười nhất là chuyện Nguyễn văn Trỗi khi ra 
pháp trường tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt 
kín mà Trỗi vẫn lấy tay giật phắt mảnh băng 
đen để nhìn mặt kẻ thù, và thét lớn: "Chính 
Mỹ kia là giặc!". Càng nói nhiều cán bộ càng 
để lộ ra sự ngu dốt, xảo quyệt và gian ác.

Khi rời làng quê xuống tỉnh thành để theo 
bậc Trung học Vĩnh tìm thấy một chân trời 
mới tươi sáng, huy hoàng; ở đó là một xã hội 
mới, văn minh, phồn thịnh. Các vị giáo sư là 
những người có kiến thức và nhân cách, họ đã 
giúp cho Vĩnh mở mang trí tuệ và hiểu biết 
đạo làm người. Với một chương trình giáo 
dục khai phóng và nhân bản các vị giáo sư 
cũng đã giúp cho Vĩnh biết đến nhân quyền 
và trách nhiệm của một công dân. Nhớ đến 
những ngày miệt mài ở trường Trung học với 
những vị giáo sư khả kính, học những điều 
hay, ý đẹp rồi nhìn bản mặt của các cán bộ ở 
trong rừng mới ra, nghe những bài giảng láo 
khoét, ngu xuẩn Vĩnh thấy mình bị lôi ngược 
về thời kỳ đồ đá. Mỗi lần dự xong một buổi 
meeting Vĩnh đờ đẫn như cái xác không hồn, 
rồi Vĩnh đâm ra oán hận những trí thức nằm 
vùng, nhất là các chính trị gia, các học giả, các 
nhà văn, các giáo sư v.v... sống ở miền Nam 
với đầy đủ quyền tự do với một cuộc sống 
sung túc lại đâm đầu theo CS, làm tay sai cho 
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miền Bắc. Vĩnh đã nhiều lần điên đầu khi cố 
gắng trả lời các câu hỏi như “tại sao một miền 
Nam có tự do, dân chủ, văn minh, nhân bản, 
phồn thịnh hơn miền Bắc lại bị thua một cách 
tức tưởi?”, hay “tại sao có những người con 
nhà giàu, khoa bảng lại nằm vùng theo VC để 
lật đổ miền Nam?” Vĩnh có thể trả lời câu hỏi 
vì sao miền Nam thua nhưng Vĩnh không thể 
nào trả lời được câu hỏi vì sao có trí thức nằm 
vùng. Đã là trí thức thì phải biết rằng Cộng 
sản coi người giàu và trí thức là kẻ thù cần 
phải tiêu diệt. Để tiêu diệt người giàu CS dùng 
“đấu tranh giai cấp”, để tiêu diệt tri thức CS 
dùng chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” và coi “trí 
thức không bằng cục phân”. Nhìn vào thành 
phần của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì 
thấy toàn các ông bà con nhà giàu và khoa 
bảng, và đám thành phần thứ ba là các ông 
giáo sư, nhà văn, v.v... Chỉ có 2 lý do khiến 
các người này theo CS: một là họ khùng, hai 
là họ ngu. Nếu không có đám người ngu xuẩn 
này thì Vĩnh nghĩ không cách gì miền Bắc 
thắng được. Vĩnh thấy cái khốn nạn của cuộc 
đời là mình bị rơi xuống địa ngục không phải 
vì mình sơ ý, bất cẩn hay tối dạ không nhìn 
thấy mà vì những kẻ ngu ngốc đâm đầu xuống 
đó và làm cho mình rớt theo. 

Sau thời kỳ tiếp quản thì đám cán bộ này 
bị chuyển đi, đám khác đến thay. Đám sau này 
có vẻ khá hơn đôi chút nhưng cũng hỏi Vĩnh 
lung tung như đám trước, cũng khoác lác về 
miền Bắc nhiều như đám trước, cũng chú tâm 
nghiên cứu lý lịch của nhân viên như đám 
trước và cũng mang căn bịnh “để ở đâu tìm 
không thấy” như đám trước!

Một buổi sáng kia cô Phượng (họa viên) 
đến than thở:

- anh Vĩnh ơi, mấy ông bộ đội ở trên lầu 
đem sách kỹ thuật của Sở Dụng Cụ ra làm củi 
nấu cơm. Vĩnh đáp rất bình thản:

- tôi biết chuyện đó cô ạ nhưng tôi không 
có ý kiến. 

Đúng ra là Vĩnh hết ý kiến rồi. Bây giờ họ 
là chủ đất nước, là kẻ chiến thắng, và họ có 
toàn quyền xử dụng tài sản của công ty này 
theo trình độ của họ. Rồi Vĩnh an ủi và khuyên 
Phượng “Thời buổi này giả dạng qua ải là tốt 
nhất cô ơi, mình còn bao nhiêu chuyện quan 
trọng khác phải lo nghĩ hơi đâu mà bận tâm 
đến mấy quyển sách kỹ thuật ấy. Hơn nữa đây 
chỉ mới là màn đốt sách, sau này cô sẽ chứng 
kiến màn chôn học trò nữa kia”. 

Ngày ngày Vĩnh đến sở cho có mặt, mang 
theo một ít thức ăn đạm bạc cho buổi trưa. 
Trước ngày mất nước thì Vĩnh thường cùng 
bạn bè ra tiệm ăn trưa nhưng nay ngân sách 
gia đình bắt đầu thiếu hụt nên chuyện ăm tiệm 
chỉ còn là “vàng son của dĩ vãng”. Khi đã quen 
nước quen cái thì cán bộ để cho đám nhân 
viên “Ngụy” được yên thân trong giờ trưa chứ 
không còn rình mò như lúc ban đầu. Chuyện 
lăng xăng với ba cái lý lịch, viết kiểm điểm, 
báo cáo, đi nghe chửi rất là căng thẳng kéo dài 
chừng sáu bảy tháng thì bắt đầu giảm bớt khi 
có đám cán bộ kỹ thuật về tiếp quản, sau đó 
mới có những buổi họp tính chuyện làm ăn.

Vĩnh thích làm việc hơn đi họp, hôm nào 
trốn họp được thì Vĩnh thấy sung sướng như 
gặp người yêu; thế mà bây giờ Vĩnh phải vác 
xác đi họp hằng ngày với cán bộ, và họp để 
mà họp chớ chả giải quyết cái gì cả. Hôm nay 
giao ban (tức là họp) với cơ quan này, ngày 
mai giao ban với xí nghiệp nọ, ngày kia giao 
ban với các phòng v.v... Mỗi lần đi họp về thì 
nhân viên trong phòng lại đến hỏi: 

- hôm nay họp gì vậy?, có chương trình gì 
mới không? 

Vĩnh uể oải trả lời:
- có chứ, nhiều lắm; nào là sửa chửa quốc 

lộ 1, nào là làm lại đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ 
Tho, nào là xây lò đúc lò luyện kim để làm 
phụ tùng máy móc v.v... 

Nghe có vẻ xôm tụ nên họ hỏi tiếp: 
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- ai đưa ra các chương trình đó? chừng nào 
thì bắt đầu làm? 

Vĩnh đáp với giọng mỉa mai:
- người đề xướng các chương trình đó thì 

tôi biết nhưng bảo chừng nào thực hiện thì tôi 
chào thua. Cô họa viên Phượng lại hỏi:

- thế mấy ông quyết định làm cái nào 
trước?

- chả làm cái nào cả, Vĩnh đáp.
Anh thanh tra cơ giới Bản gay gắt hỏi:
- thế thì họp để làm gì mà họp hoài vậy? 
Vĩnh bình thản đáp:
- thì họp để mà họp cho hết giờ thôi. Khí 

thế họp hành hăng say lắm, cải nhau như mổ 
bò nhưng lúc kết thúc buổi họp thì lòng ai 
cũng thơ thới vì biết chắc chưa phải làm gì cả, 
còn ăn chơi chờ họp nữa.

Đám thợ dưới xưởng cũng được hưởng 
nhàn một thời gian. Tương lai ra sao thì chưa 
biết nhưng hiện tại thì chỉ cần mỗi ngày vác 
xác đến sở để viết kiểm điểm, để mỗi tháng 
được mua nhu yếu phẩm và để nghe chửi chứ 
làm việc thì chẳng bao nhiêu. Chỉ tội cho hai 
cái lỗ tai suốt ngày phải nghe cán bộ nhét vào 
chuyện tội ác Mỹ Ngụy hoặc mấy cái chính 
sách khoan hồng của nhà nước. Cán bộ lâu 
nay ở trong rừng, mới chui ra có mấy tháng 
mà đi giảng dạy về cuộc sống dân Mỹ, về sự 
bóc lột của tư bản Tây phương. Kẻ giảng thì 
thao thao bất tuyệt còn người nghe thì bấm 
bụng mà cười.

Bà con ruột thịt trong gia đình Vĩnh không 
có ai tập kết ra Bắc nhưng họ hàng gần xa thì 
cũng có đến năm người. Hai người anh họ đã 
chết sau khi trở vào Nam, ông chú họ bỏ thây 
ở miền Bắc sau một trận sốt rét, người cậu vợ 
thì chết vì bị nghĩa quân phục kích khi dẫn 
du kích về làng. Người duy nhất còn sống là 
bà cô họ. Cô lưu lạc sang tận Bắc Thái Lan 
trước khi được đảng đưa về Bắc Việt. Là một 

đảng viên trung kiên từ lúc 19 tuổi nên cô rất 
thương Hồ Chí Minh. Khi mới dọn vào miền 
Nam cô đi thăm bà con và mang theo món quà 
quý giá nhất mà cô đã cất giữ rất kỹ mấy chục 
năm nay: đó là những phó bản thư của Hồ Chí 
Minh gửi cho đám Việt kiều theo Cộng ở trên 
đất Thái. Cô đọc cho cả nhà Vĩnh nghe một 
cách say sưa và cuối thư cô khóc nức nở vì 
nhớ thương bác. Vĩnh cũng khóc trong lòng 
một ít không phải vì thương bác hay thương 
cô mà vì nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng 
có thể bị tẩy não và biến thành một kẻ không 
còn khả năng suy xét. 

Một lần nọ cô đến thăm, Vĩnh chào qua 
cho có lệ rồi lãng đi chỗ khác nhưng chỉ mấy 
phút sau cô tìm đến gạ chuyện:

-Vĩnh ạ, nghe nói cháu có làm việc cho cố 
vấn Mỹ?

-vâng
-cháu thấy tụi nó thế nào?
-thì cũng giống như Nga: to con, mắt xanh, 

tóc nâu
Biết Vĩnh giở giọng ba trợn nhưng cô cũng 

đấu dịu, cô vui vẻ hỏi tiếp:
-cô muốn hỏi cách cư xử của tụi nó, cách 

sống của tụi nó; cháu có hay bị tụi nó quở 
mắng không?

Vĩnh bị chạm tự ái nên hơi gằng giọng:
-mắng cháu à? còn lâu; cháu mắng tụi nó 

thì có.
-cháu nói đùa chứ cãi lại cố vấn Mỹ là bị 

đi tù ngay
-đảng nói với cô như vậy phải không? toàn 

là chuyện bịa đặt và tin đồn thất thiệt. Nếu cãi 
cố vấn Mỹ mà bị đi tù thì cháu đã đi tù từ lâu 
rồi chứ đâu còn ngồi đây nói chuyện với cô 
hôm nay. Thế cán bộ miền Bắc có dám cãi lại 
cố vấn Nga không?

-làm gì có chuyện đó. Liên xô là người 
anh kết nghĩa của chúng ta mà, mình phải tin 
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những gì cố vấn Liên xô chỉ dẫn, bác dạy như 
thế, vì họ luôn luôn đúng.

Hết hỏi chuyện cố vấn Mỹ cô xoay qua hỏi 
chuyện đời sống bên Mỹ:

-Cháu có đi xuất ngoại qua Mỹ bao giờ 
chưa?

-dạ chưa, mà cô hỏi để làm gì?
Không trả lời câu hỏi của Vĩnh mà cô lại 

hỏi tiếp:
-cháu có biết đời sống bên Mỹ không?
-biết chứ, bạn bè cháu du học bên Mỹ thiếu 

gì, đứa nào về cũng kể chuyện bên Mỹ
-tụi nó có giàu thật không?
-khỏi phải nói cô ơi, Mỹ là giàu nhất thế 

giới mà. Chả thế mà tụi Âu châu bỏ xứ di dân 
qua Mỹ rất nhiều, nhất là Đông âu bỏ trốn qua 
Mỹ đông như ruồi.

Thấy Đông Âu bị chê cô liền chống chế:
-tuyên truyền cả đấy cháu ơi, chỉ có một 

số rất ít tư bản là giàu thôi còn đa số dân Mỹ 
nghèo lắm. Cô nghe nói nhiều người dân Mỹ 
nghèo đến độ không có chỗ ở, tối đến phài đi 
thuê một chỗ để đứng mà ngủ.

Cũng may Vĩnh nín cười kịp khi nghe cô 
xổ cái tràng tuyên truyền quái đản này, rồi 
Vĩnh ranh mãnh hỏi lại:

-cô có biết những đứa đến trễ không thuê 
được chỗ để đứng mà ngủ thì làm sao không?

Cô nhìn Vĩnh ngơ ngác. Chắc đảng chưa 
hề “dự kiến” trường hợp này để dạy cho cô 
nên cô ngậm cà ri. Vĩnh bồi thêm một phát:

-thì những đứa đó nằm mà ngủ
Rồi Vĩnh cười hô hố.
Những gì cán bộ nói về xứ Mỹ cũng giống 

như những câu chuyện mà bà cô của Vĩnh kể.
Từ khi công ty của Vĩnh đổi thành Xí 

Nghiệp thì nhiệm vụ chính là làm lại đường 
xe lửa từ Phù Mỹ ra Đà Năng. Để đẩy mạnh 

công tác Ban giám đốc (BGĐ) xí nghiệp đưa 
ngay 50% nhân viên ở Sài Gòn ra đóng rải 
rác hai bên tuyến đường, Vĩnh cũng chung số 
phận với mấy anh chị em khác trong số những 
người bị trục xuất khỏi Sài Gòn. Nơi tập trung 
của Vĩnh là Châu Ổ. 

Đang sống ở đô thành đầy đủ tiện nghi 
bỗng nhiên bị đày ra một nơi khỉ ho cò gáy, 
thiếu thốn mọi bề làm cho Vĩnh có cảm tưởng 
như vừa rơi xuống địa ngục mặc dù so sánh 
với bao nhiêu dân Ngụy khảc thì Vĩnh còn 
sướng chán. Hết ngày dài lại đến đêm thâu 
bọn Vĩnh chẳng có việc gì làm ngoài việc ngồi 
chờ và nhớ nhà, nhớ vợ thương con.

Một hôm Chí (thợ máy cũ của Vĩnh) đến 
than thở:

- ông Kỹ sư (anh vẫn gọi Vĩnh như thế khi 
không có cán bộ) nghĩ coi “vợ tôi ở nhà với 3 
đứa con nheo nhóc, nay sắp sửa sanh đứa thứ 
tư mà tôi phải khăn gói ra đóng đô ở đây vô 
tích sự, phải chi BGĐ cho tôi ở lại lo cho vợ 
tôi sinh xong rồi tôi ra đây cũng chẳng muộn 
gì”

Vĩnh cũng thấy chuyện này vô lý và BGĐ 
chả có lương tâm đối với nhân viên, mỗi khi 
“lên lớp” cán bộ thường bô bô về chính sách 
đãi ngộ của nhà nước đối với công nhân nhưng 
khi đụng chuyện mới thấy nhà nước chỉ toàn 
nói láo. Vĩnh đưa ra ý kiến:

- hay là anh nên trình bày hoàn cảnh khó 
khăn của gia đình với thủ trưởng và xin về 
Sài Gòn ít hôm để chị nhà được yên tâm. Tôi 
nghĩ ông Hùng là người miền Nam tập kết thì 
hy vọng không có sắt máu như mấy ông miền 
Bắc, hơn nữa mình cam kết sẽ trở lại công 
trường ngay khi có công tác.

Chí không muốn lò dò lên văn phòng thủ 
trưởng, nhất là đi một mình, vì sợ bạn bè nghi 
mình làm ăng ten; nhưng trong hoàn cảnh này 
Chí đành bấm bụng đến văn phòng thủ trưởng 
Hùng.
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Hôm sau Chí kể lại cho Vĩnh:
- sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh gia 

đình và xin về thăm vợ thì Hùng gạt phăng đi 
rồi cảnh cáo: 

- từ nay anh phải bỏ cái tình cảm gia đình 
uỷ mị ấy đi, bây giờ cách mạng rồi, là cơ hội 
cho anh phục vụ để chuộc lại những lỗi lầm 
khi anh làm việc cho Mỹ Ngụy trước đây. Dù 
chưa có công tác nhưng anh phải ở trong tư 
thế sẵn sàng; đánh giặc như thế nào thì xây 
dựng cũng như thế ấy, anh hiểu chưa? Ưu việt 
của cách mạng là ở chỗ đấy.

Chí ngưng kể, nghẹn ngào, Vĩnh hỏi vu 
vơ:

- thế anh tính sao?
- tính quái gì nữa ông KS! nằm đây chờ 

chết thôi!
Suốt 2 năm làm việc ở miền Trung, Vĩnh 

lang thang như một kẻ vô gia đình, lê la hết 
công trường này đến công trường khác. Chính 
quyền Cộng sản đã tạo ra hoàn cảnh buộc 
Vĩnh phải thoát ly gia đình, bỏ lại vợ hiền con 
thơ, bỏ lại cha mẹ và đàm em để sống vất vơ 
vất vưởng như kẻ bụi đời.

Những địa danh như Châu Ổ, Chu Lai, Bà 
Rén, Kỳ Lam, v.v... đã trở thành quê hương 
thứ hai của Vĩnh. Nhiều lần có việc đến Cụp 
Diêm Sơn trên con tỉnh lộ nối liền Trạm Nam 
Phước và Thu Bồn Vĩnh có ý nghĩ về làng cũ 
để nhìn lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình 
nhưng lần nào Vĩnh cũng bỏ ý định đó vì sợ. 
Ước mơ trở về nhìn quê cũ không bù được với 
nỗi lo sợ bị du kích địa phương ở quê nhà trả 
thù vì cho rằng lâu nay Vĩnh theo giặc Mỹ.

Những lần trở lại hầm đá Sơn Trà là những 
lần Vĩnh thấy xót xa vì đa số máy móc nằm 
chổng gọng chờ phụ tùng, nhiều băng chuyền 
(conveyor belt) tải đá xay nằm chơ vơ vì 
không có motor (cán bộ ăn cắp bán bỏ tiền 
vào túi riêng). Nhớ lại những ngày Vĩnh điều 
hành cơ sở này thì các máy xay đá và nhà máy 

trộn nhựa đường chạy liên tục trong ngày làm 
việc, và nhiều khi còn phải chạy sau giờ và 
cuối tuần. 

Mỗi lần ra Sơn Trà Vĩnh đều sang Đà nẳng 
thăm bạn cũ, đặc biệt là Hà và Trác. Hà lớn 
hơn Vĩnh nhiều nên Vĩnh xem Hà như người 
anh. Hà không đi di tản được vì gia đình qúa 
đông, có đến 6 đứa con; còn Trác thì muốn ở 
lại để biết Cộng sản là gì, sau này hắn phân 
bua “chưa biết CS thì sao lại bỏ chạy?”

Vĩnh đến thăm Hà vào chiều thứ Bảy, gặp 
lại Vĩnh Hà mừng lắm. Bước vào nhà Vĩnh 
thấy hai họa viên đang hì hục vẽ, Hà vội vàng 
giải thích:

-moa phải làm thêm mới sống nỗi, sáu đứa 
con đang tuổi lớn mà lương KS thì chỉ đủ cho 
tụi nó ăn điểm tâm, vợ moa lúc này phải buôn 
bán ở chợ trời. 

Vĩnh tiếp lời, nửa đùa nửa cay đắng:
-ai bảo trước kia anh thanh liêm làm chi.
Hà cười hì hì không nói gì. Anh là một 

trong những kỹ sư giỏi và thanh liêm của Khu 
Công Chánh Đà Nẳng, bạn bè của anh đa số 
khá giả và đã di tản trước 30/4/75. Hà sống rất 
đạm bạc cho bản thân mình nhưng lại rộng rãi 
với bạn bè. Hà mời Vĩnh ở lại dùng cơm chiều, 
hai người trò chuyện khá lâu, phần nhiều nhắc 
lại những kỹ niệm trước khi mất nước. Tối đến 
Vĩnh rủ Hà đi uống cà phê, rồi cả hai cùng đi 
dạo. Mùa Đông ở xứ Quảng lạnh buốt xương, 
hai người co ro lê bước trên bờ sông Hàn. 
Sóng sông đập vào bờ như những cái tát của 
một cuộc đổi đời. Nhà hàng Thủ Tạ đóng cửa 
im ỉm, khu vực trước Tòa Thị Chánh bị rào 
kẽm gai, cấm lưu thông. Bờ sông vắng tanh, 
không còn những em bé bán đậu phụng rang, 
không còn những cặp tình nhân quấn quýt bên 
nhau trên mấy chiếc ghế đá; Vĩnh tự hỏi “phải 
chăng đây là cảnh thanh bình trong xã hội mới 
này?”

Khi biết chắc không có ai đang đi ở khu 
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vực này Vĩnh liền hỏi Hà:
-anh định ở đây luôn?
-moa chưa biết tính sao
Không ai bảo ai, Hà và Vĩnh cứ đi tới đi lui 

nhiều lần trên khúc bờ sông trước Bưu Điện, 
bất chợt Hà hướng về chiếc thuyền máy trên 
sông rồi ghé vào tai Vĩnh nói nhỏ:

-moa thèm được bước xuống chiếc thuyền 
đó quá!

-em cũng mơ ước như vậy nên nãy giờ cứ 
đi qua đi lại khúc này

-cỡ chiếc đó vượt biên thì hết sẩy!
Có ai biết cho hai kỹ sư trước đây đã chịu 

khó học hành với mong ước đem kiến thức 
kỹ thuật của mình để xây dựng đất nước thì 
nay muốn vất bỏ tất cả để được làm người 
dân đánh cá với hy vọng có cơ hội trốn thoát 
“thiên đường xã hội chủ nghĩa”! 

Khi Vĩnh được trở về làm việc ở Sài Gòn 
thì xí nghiệp cải tổ cơ cấu tổ chức, phòng Kỹ 
Thuật của Vĩnh dời về trụ sở của Cidec cũ ở 
kế bên Hội trường Diên Hồng. Vì làm việc 
ở ngay khu thị tứ, lại có nhiều cơ hội “lặn” 
ra ngoài đi uống cà phê nên Vĩnh được biết 
thêm một thế giới mới: thế giới của những kẻ 
khốn nạn (les misérables). Vĩnh không biết 
họ là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Họ sống 
ở vỉa hè, tràn ngập hai bên lề các con đường 
Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Công Trứ, Công 
Lý, Hàm Nghi, Pasteur v.v... thuộc khu vực 
chợ Cũ. Ngoài ra còn có những khu vực khác 
như khu Dân Sinh, khu Nhà Thờ Lớn, khu chợ 
An Đông v.v... Ban ngày họ đi làm gì Vĩnh 
cũng không rõ, chỉ thấy vài người ở lại giữ 
“nhà”. Cái nhà của họ là mấy bao hành trang 
rách rưới, chất ngỗn ngang trên hè phố, không 
có được tấm nylon để che nắng, che mưa. Tuy 
ở “nhà” lộ thiên như vậy mà phạm vi sống rất 
chật hẹp. Tìm hiểu thêm thì được biết buổi tối 
cả gia đình co ro trên một manh chiếu lát. Tay 
nào anh chị thì chiếm được một chỗ dưới mái 

hiên, đôi lúc phải thanh toán nhau mới làm 
chủ được “căn nhà” như vậy. Vĩnh không hiểu 
họ giải quyết vấn đề nấu nướng, giặt giủ, vệ 
sinh ra sao. Họ sống như vậy tháng này sang 
tháng khác, dần dần những khu vực đó trở nên 
hôi thối, nhất là đoạn đường xe lửa trên đại lộ 
Hàm Nghi.

Những ngày cuối năm trời Sài Gòn trở 
lạnh, buổi sáng đi làm phải mặc áo len. Một 
hôm đi làm như thường lệ, khi đi ngang qua 
công viên bên cạnh Hội trường Diên Hồng 
Vĩnh thấy đám đông vây quanh xác một thiếu 
nữ. Một người trong thế giới khốn khổ kia kể 
lại rằng cô gái ngủ đêm tại công viên, vì đói 
và lạnh nên cô đã lìa bỏ cuộc đời, không thể ở 
lại chờ tiến lên xã hội chủ nghĩa được! 

Vĩnh đến sở lòng bàng hoàng xót thương 
cho cô gái xấu số ấy. Sống trong chiến tranh 
mấy mươi năm Vĩnh còn lạ gì cảnh chết chóc, 
thế mà bây giờ cái chết của một cô gái xa lạ 
ở tuổi xuân thì, trong thời gọi là “hòa bình”, 
khi đất nước vừa được “giải phóng” đã làm 
cho Vĩnh vô cùng xúc động và lo âu. Bỗng 
dưng Vĩnh khóc và nghĩ đến thân phận của 
các em, của cả một thế hệ thanh thiếu niên, 
và của chính mình. Vĩnh xót thương cô gái 
xấu số ấy như thương em gái của Vĩnh. Mười 
năm trước cô bạn của Vĩnh cũng qua đời vào 
lúc sáng sớm khi Việt cộng pháo kích vào Sài 
Gòn, lúc ấy người ta đổ lỗi cho chiến tranh 
còn bây giờ thì đổ lỗi cho ai đây? 

Chiều tan sở Vĩnh buồn bã đạp xe về nhà. 
Khi đi ngang qua đám dân khốn khổ sống vất 
vưởng hai bên lề đường Vĩnh tự hỏi: khi nào 
thì mình “dọn nhà” về đây?

Trần Ngọc Dõng, CN12
2/ 2017
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Vì Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam 
lần thứ 12 họp gần kề Tết Bính Thân hết sức 
khẩn trương nên chúng tôi phải đợi Trung 
Cộng chỉ đạo cho Trọng Lú an bài bầu bán với 
kết quả “dân chủ đến thế là cùng” thành công 
mỹ mãn mới dám rủ nhau đi về Việt Nam. Có 
người dạn hơn tôi, không quan tâm tới chuyện 
chính trị chính em vẫn tỉnh bơ đi về trong kỳ 
họp đảng, hỏi tôi: 

- Nên nói đi Việt Nam hay về Việt Nam 
mới chính xác? 

- Hùm...bày đặt chơi chữ; sợ bị quăng nón 
cối chứ gì? Đối với người Mỹ thì phải nói đi 
Việt Nam; người Việt Nam thì nói về Việt 
Nam; người Mỹ gốc Việt Nam thì nói đi về 
Việt Nam...

- Thế còn người Việt Quốc Gia? 
- Ồ... Người Việt Quốc Gia thì không đi, 

cũng không về! 
Thấy người bạn trầm ngâm, tôi thân mật 

hỏi: 
- Thế anh đi về ngã nào? 
- Thì vẫn qua ngã Tân Sơn Nhất; rồi lấy 

máy bay ra Hà Nội trùng ngày khai mạc Đại 
Hội Đảng... 

- Thế sao không đi về ngã Nội Bài?  
Ông nói nhỏ: 

Đi Về 
Việt Nam 

Thái-Vinh CN17

- Bà nhà tôi sợ rét, không chịu đi về Hà 
Nội mùa Tết! Hình như anh cũng mới đi về 
Việt Nam? 

- Vâng; nhưng chúng tôi né Tân Sơn Nhất, 
cũng không đến Nội Bài... 

Tôi bỏ lửng câu nói để anh tiếp chuyện cặp 
vợ chồng mới từ Việt Nam sang Arizona đoàn 
tụ gia đình. Tôi vui vẻ nghĩ tới lời rỉ tai của 
Nguyễn Xuân Phúc, người vừa lên ghế Thủ 
tướng Việt Nam thay Nguyễn Tấn Dũng, đã 
hứa với đại biểu các tỉnh chưa có sân bay nếu 
ủng hộ Phúc trong kỳ Đại Hội Đảng vừa qua 
chắc chắn Phúc sẽ “cho” một dự án sân bay 
địa phương; rồi đây những tỉnh nào nào đã 
có sân bay sẽ “cho” nâng cấp thành sân banh 
quốc tế. Hiện tại Việt Nam có 5 sân bay quốc 
tế là sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, 
Cam Ranh, và Phú Quốc. Việt Nam đang biến 
đảo Phú Quốc giống như đảo Jeju của Đại 
Hàn thành đảo du lịch quốc tế không cần Visa. 

Chuyến bay KE 468 của hãng hàng không 
Korean khởi hành từ phi trường Incheon, 
Seoul lúc 8 giờ 30 phút tối Chúa Nhật đến 
phi trường Cam Ranh lúc 11 giờ 40 phút cùng 
đêm, không chở nhiều khách Việt, đỡ phải 
nghe người đồng hương xổ tiếng Đan Mạch 
như trong các chuyến bay đến Sài Gòn hay 
Hà Nội. 
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Điểm son ở trạm kiểm soát nhập phi cảng 
Cam Ranh là không có màn nhân viên xin tiền 
hay làm khó dễ người Việt ở nước ngoài phải 
kẹp tiền mãi lộ vào sổ thông hành như ở Tân 
Sơn Nhất đã làm xấu đi hình ảnh của thiên 
đường cộng sản; để rồi chửi bới thiên đường 
đó và lại tiếp tục đi về nữa! Trước chuyến bay 
của chúng tôi vài phút đã có chuyến bay của 
Nordwind thuê chở du khách Nga, sau đó còn 
mấy chuyến bay từ Thành Đô, Quảng Đông, 
và Hải Nam của Tàu Cộng. Tôi ra bên ngoài 
phi cảng nhìn không thấy Vịnh Cam Ranh, chỉ 
thấy anh công an đứng trong bóng đêm hút 
thuốc lá. Vịnh Cam Ranh (Cam Ranh Bay) là 
một trong những vịnh nước sâu thiên nhiên và 
kín gió tốt nhất trên thế giới mà hết Pháp, tới 
Nhật, Mỹ, Nga, và Tàu Cộng đều muốn dùng 
làm căn cứ quân sự kiểm soát Biển Đông đang 
bị Tàu Cộng ngang ngược chiếm đoạt. Căn cứ 
quân sự Cam Ranh bao gồm hải cảng và phi 
trường Cam Ranh do quân đội Mỹ xây dựng 
từ năm 1965 và sử dụng cho đến năm 1973 
thì trao lại cho Không quân Việt Nam Cộng 
Hoà. Hải quân Sô Viết và sau nầy Nga tiếp 
tục sử dụng toàn bộ căn cứ quân sự Cam Ranh 
từ năm 1979 đến năm 2004 theo hiệp ước 25 
năm thuê bao miễn phí để trả nợ giúp Miền 
Bắc chiến thắng Miền Nam (?); nhưng đã kết 
thúc sớm hơn hai năm. 

Thành phố Nha Trang còn cách Cam Ranh 
30 km. Chúng tôi lên lầu ngồi chờ sáng và 
xem du khách Nga, Tàu đổ bộ Cam Ranh. 
Nghe nhân viên rao đổi tiền bằng tiếng Nga và 
tiếng Tàu rất lưu loát; nhưng nghe kỹ chỉ thấy 
lập đi lập lại mỗi một câu căn bản “Đổi tiền 
tại đây” rồi sau đó nói bằng tay bấm máy tính. 
Tôi lan man nghĩ bậy chỉ cần một chuyến bay 
đêm, Tàu Cộng cũng đủ sức chiếm cảng Cam 
Ranh. Khoảng 6 giờ sáng, bình minh ló dạng 
vẫn chưa thấy biển. Tài xế tắc xi chở chúng 

tôi chạy dọc theo biển đang mọc lên nhiều 
công trình xây dựng dành cho kỹ nghệ du lịch 
lại che khuất biển! Từ khi Cam Ranh tách rời 
khỏi Nha Trang để trở thành đô thị vào tháng 
12 năm 2010 thì Cam Ranh như chìm vào 
quên lãng! Cảm giác đầu tiên khi tôi trở lại 
Nha Trang sau 5 năm xa cách là Nha Trang 
đã biến thành một thị trấn nào đó ở nước Nga! 
Các bảng hiệu buôn bán, ăn uống, giải trí, hay 
quảng cáo du lịch đầy dẫy tiếng Nga rất khó 
gỡ bỏ cho dù anh tài xế xe tắc xi hết sức chê 
bai khách du lịch Nga keo kiết và không đàng 
hoàng... 

- Xin cho một ví dụ không đàng hoàng? 
- Họ đứng bên kia đường vẫy tay đồng ý 

chờ; khi mình quay xe lại thì họ đã nhảy lên 
xe khác! 

- Thế còn khách du lịch Tảu? 
- Tàu họ có tua riêng do Tàu tổ chức.
Tôi nghĩ anh tài xế nầy bi quan và khó 

tính chứ cả nước, bắt đầu từ lớp Tư đã học 
tiếng Anh thì sợ gì tiếng Nga; và Việt Nam đã 
có Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay 
trong buổi lễ nhậm chức đã dám kiên quyết 
phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế 
hoạch khoan giếng dầu và rút ngay giàn khoan 
Hải Dương 981 ra khỏi cửa Vịnh Bắc Bộ! 

Chúng tôi gửi hành lý ở Paris Nha Trang 
Hotel, rồi dạo phố tìm quán ngon ăn quà sáng. 
Đi ngang qua các ngã ba hay hẻm cụt, thấy 
khách hàng ngồi chồm hổm thoải mái thưởng 
thức các món thơm nứt mũi, mẹ con nàng đều 
đồng ý với tài quan sát của tôi là tất cả các 
quán ngon ở Việt Nam đều nằm ở vỉa hè! Tuy 
nhiên dù đã mang sẵn thuốc đau bụng, nàng 
vẫn cẩn thận dặn chủ quán bún riêu trụng sơ 
đĩa rau sống. Kết quả không thể chê. Nếu bát 
bún riêu to hơn chút xíu thì có lẽ mức độ hài 
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lòng của mẹ con nàng còn cao hơn một tầng 
nữa? Từ đó về sau, tôi thấy mẹ con nàng dạn 
dĩ bỏ luôn màn rau sống trụng nước sôi và còn 
xơi luôn cả mắm tôm nữa! 

Theo chương trình do trưởng đoàn Quốc 
Lâm hướng dẫn đã soạn sẵn sẽ gặp nhau ở 
Nha Trang tắm biển và tắm bùn, rồi lên Đà 
Lạt, xong lại xuống Nha Trang đi xe lửa ra 
Đà Nẵng thăm phố cổ Hội An và đi dần ra 
Hà Nội. Tôi được thế chỗ vào giờ chót nhờ 
mẹ Loan bỏ cuộc. Lần trước từ Lào đi về Nha 
Trang, tôi đã tắm biển và tắm bùn nên ra ga xe 
lửa Nha Trang mua vé đi về Diêu Trì thăm mẹ. 
Ga Diêu Trì thuộc tỉnh Bình Định cách Nha 
Trang 219 km. 

- Chú cho coi chứng minh thư nhân dân? 
Vì giấy tờ bí mật đeo giấu trong quần, tôi 

ngập ngừng: 
- Ồ... tôi không có chứng minh thư nhân 

dân... 
- Chú cho tên họ và năm sinh? 
Nếu cô bán vé hỏi Passport thì tôi phải 

đưa thôi; không ngờ mình đã chẳng xuất trình 
giấy tờ gì mà lại được mua loại vé giảm giá 
cho người cao tuổi, thật sảng khoái! Chuyến 
tàu lửa SE8 phát xuất từ Sài Gòn lúc 6 giờ 
sáng đi Hà Nội; tàu ghé Nha Trang lúc 13 giờ 
18 phút và thả tôi xuống ga Diêu Trì lúc 17 
giờ 06 phút. Tuy ngồi ghế ngược hướng tàu 
chạy, nhưng vé loại NML (N=ghế ngồi, M= 
mềm, L= Lạnh = có điều hoà) lại được nghe 
ké các vị khách cao tuổi ngồi chung quanh nói 
chuyện quên xem cảnh. 

- Hùm ... ghế không điều chỉnh độ quay 
như yêu cầu! 

- ĐM! Toàn một lũ bán nước! 
- Bác đang mắng ai đấy? 

- Bè lũ tay sai trong Tổng Công Ty Đường 
Sắt đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung 
Quốc; chứ còn ai? 

- Thì ở trên bảo sao phải nghe vậy? 
Tôi thích thú lắng nghe câu chuyện lan 

man kéo dài qua nhiều đề tài nóng khác thì 
nhân viên xe lửa rao to: 

- Nhà mình có mua vé ăn cơm tối không ạ? 
- Bao giờ ăn tối? 
- Khoảng 5 giờ chiều.
Nghe 5 giờ thì sắp đến ga Diều Trì, tôi lắc 

đầu. Người ngồi bên cạnh đưa 35 ngàn, hé 
khẩu trang trề xuống: 

- Cho một suất vé cơm tối. 
Tôi làm quen: 
- Chị xuống ga nào? 
- Ga Vinh; còn nhà bác? 
- Ga Diêu Trì. 
Hình như không thích thú nói chuyện với 

người lạ sợ lây vi trùng, chị kiếm hai ghế trống 
nằm ngủ chờ cơm. Một cô gái đẹp ở dãy ghế 
bên kia đứng dậy tìm ổ cắm xạc điện thoại, 
nhìn tôi mỉm cười: 

- Khi nào sắp đến ga Diêu Trì, nhờ bác cho 
cháu biết nhé? 

- Để chi vậy? 
- Để cháu xuống ga mua cơm tối. 
- Sao không mua cơm xe lửa? 
- Cơm xe lửa nuốt không vô, bác ơi! 
Biết cô gái gốc Hà Nội vào Nha Trang dạy 

học, tôi hỏi: 
- Cô thấy người miền Trung và miền Nam 

thế nào? 
- Người trong nầy rất dễ chịu, không như 

người Hà Nội, bác ạ! 
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Tôi đeo xắc ba lô lên vai, chào cô giáo, 
rồi như một kẻ đi làm ăn xa tôi rảo bước trở 
về đứng trước cổng nhà, gọi nhỏ “Minh-Chi, 
anh đã về!” Em gái tôi quên mang dép chạy 
ra mừng! 

Mẹ tôi đã 95 tuổi; tuổi đại thọ, đã từng 
sang Mỹ thăm con cháu. Mẹ tôi ngồi chăm 
chú ngó tôi, rồi cười khúc khích. Dù đã biết 
mẹ lãng trí, nhưng tôi vẫn trìu mến hỏi: 

- Mẹ biết con về không? 
- Sao lại không? 
- Con là ai? 
Bà ngẫm nghĩ mãi, rồi cười khúc khích. 

Trong nhà mẹ tôi chỉ biết hai khuôn mặt thân 
ái là chị Bảy giúp việc săn sóc cho bà, và em 
gái tôi đã từ Mỹ trở về trông nom mẹ từ hơn hai 
năm qua. Mẹ tôi có trí nhớ tuyệt hảo; nhưng 
ba năm trước, như thường lệ mỗi buổi sáng 
bà thường ra đứng trước cổng nhà chào hàng 
xóm đi qua lại và cho tiền những người trông 
có vẻ túng kém không có tiền tiêu xài; bỗng 
có hai cô gái trẻ đẹp áp lại tâng bốc khen “Bà 
ơi, bà đẹp quá! Bà cho phép chúng con quay 
phim phỏng vấn chiếu trên đài truyền hình, bà 
nhé?” Mẹ tôi sung sướng, sai bà Sáu là người 
giúp việc trước chị Bảy, xách rổ xuống chợ 
mua thức ăn làm cơm đãi khách. Bà Sáu nghi 
ngờ không chịu đi; nhưng mẹ tôi ép quá bà 
phải chạy đi chợ ngay. Vài phút sau trở về thì 
mẹ tôi đã nằm sùi bọt mép với cốc trà vỡ tung 
toé trên sàn nhà! Hai cô gái giả làm nhân viên 
đài truyền hình đã lột sạch sẽ nhẫn cưới, bông 
tai, và tiền bạc mẹ tôi để dành trong tủ. Tuy 
được cấp cứu và súc ruột; nhưng trí nhớ và 
sức khoẻ của mẹ tôi sa sút dần! Mẹ tôi như 
ngọn đèn dầu treo trước gió. 

Năm ngày về thăm mẹ, ngoại trừ mỗi buổi 
sáng sớm các cháu Tâm, Trí đến chở tôi đi tắm 

biển Quy Nhơn, một lần ra đồng xem gặt lúa, 
và lên Ghềnh Ráng thăm mộ thi sĩ Hàn Mạc 
Tử, tôi thường quanh quẩn bên mẹ. Mẹ tôi có 
thể ngồi suốt ngày nhìn tôi không mệt mỏi. 
Hình như trong tiềm thức của mẹ đang sục sạo 
cố nhớ tôi là ai? Một hôm mẹ vuốt tóc tôi, rồi 
hỏi một câu mà suốt đời tôi chưa bao giờ được 
nghe “Sao tóc của con bị mốc vậy?” 

Tóc tôi không bạc, chỉ bị mốc thôi! 
Tóc bạc thì già rồi; còn tóc bị mốc là tóc 
bị bẩn chỉ cần lau hay gội là sạch ngay! 
Con vẫn là đứa con nhỏ bé của mẹ, mẹ ơi!  
Tiếng còi xe lửa thét giữa đêm khuya và con 
đường trước nhà bị các buổi chợ xâm lấn buôn 
bán ồn ào từ ba bốn giờ sáng làm tôi mất ngủ; 
nhưng mẹ tôi từ Mỹ đã vui mừng trở về vì 
không thể thiếu những hình ảnh và tiếng động 
quen thuộc ấy. Lúc nào mệt, em gái tôi đỡ cho 
nằm xuống ngủ là mẹ ngủ say. 

Em gái tôi thương mẹ lắm. Em đã nấu 
cho tôi thưởng thức hai món ăn yêu cầu; 
tuy đơn giản và tầm thường, nhưng canh 
lá giang với cá bớp và lẩu lá giang với thịt 
gà là hai món ăn nhà quê ngon tuyệt đỉnh!  
Hôm tôi đi, cầm tay mẹ: 

- Mẹ thương con không? 
- Sao lại không? 
Thông thường thì người bị lãng trí lập lại 

chữ cuối cùng của câu hỏi: 
- Thương nhiều hay ít? 
Mẹ ngó tôi, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nhiều. 
Lòng mẹ thương con vẫn không thay đổi! 

Thái Vinh CN17
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LỜI TỬ SĨ 
Vũ Đình Trường

(Dâng lên anh linh tử sĩ đã có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa) 
(http://batkhuat.net/tho-loi-tusi.htm)

 

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới 
Để xương con rữa nát với thời gian 

Làm phân bón cây nhân quyền sai trái 
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng 

 
Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán 
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù 
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán 

thì hồn nào yên được giấc ngàn thu! 
 

Con hãy để xác cha hòa với đất 
Ba chết rồi, cải táng được gì đâu! 
Đồng đội ba biết bao người bỏ xác 

Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu 
 

Chị hãy để cho em vào phiêu lãng 
cho em quên mối hận tháng Tư buồn 

Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng 
chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn 

 
Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo 

Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh 
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo 
Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh 

 
Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc 

xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng 
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất 
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang
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Bính Thân là năm thứ 35 tôi đón giao thừa 
ở xứ người. Đêm trừ tịch là thời khắc tĩnh lặng 
và thiêng liêng nhất của một năm dài, cũng là 
lúc gia đình sum họp để tiễn đưa năm cũ và 
đón tiếp năm mới với hy vọng sẽ đến cùng 
với những điều tốt lành và may mắn. Trong 
hoàn cảnh sống đầy khó khăn nơi quê người 
không mấy ai còn tâm trí để cúng giao thừa 
mỗi năm. Và tôi, có lẽ là một kẻ không giống 
ai, cứ giữ tập tục này suốt 35 năm qua. Giữ gìn 
một truyền thống văn hóa đẹp để cho con cái 
không quên cội nguồn, hay để cảm tạ ân điển 
mà Thượng đế đã ban cho gia đình tôi bình an 
đến được bến bờ tự do sau một chuyến vượt 
biên hãi hùng với một chiếc thuyền mong 
manh trên biển cả đầy phong ba cuồng nộ. Cả 
hai lý do vừa nói đều đúng, chưa kể là vào 
những đêm trừ tịch tôi mới cảm được nỗi nhớ 
quê hương sâu đậm tới độ nào qua một nỗi nhớ 
mênh mang nhưng ray rứt, cùng một nỗi buồn 
nhẹ nhàng nhưng sâu lắng vô cùng. Suốt năm 
tất bật không có thì giờ suy nghĩ viễn vông, 
chỉ chờ tới đêm cuối năm mới sống được 
những giây phút tâm hồn lắng đọng để nhớ về 
một quê hương khốn khó với biết bao nhiêu 

ĐÊM TRỪ TỊCH,
MỘT MÌNH

người thân còn ở lại. Khi xưa, ở quê hương, 
mỗi đêm giao thừa nhà nhà còn chong đèn và 
bày bàn ra sân để cúng. Nhang đèn xong, hàng 
xóm láng giềng chuyện vãn, chúc tụng nhau 
phúc lộc năm mới. Cái thời thanh bình đẹp đẽ 
ấy đã qua lâu lắm rồi. Ở quê người, cũng là 
thời khắc năm cũ bước qua năm mới, nhưng 
cái không khí thiêng liêng này chỉ mình tôi 
tâm cảm trong cô quạnh, hàng xóm da trắng 
chung quanh đều đã yên giấc nồng, đèn nhà đã 
tắt hết, chỉ còn đèn đường vàng vọt lung linh.

Chỉ vào những giờ phút trang nghiêm như 
giao thừa gia đình nhỏ của tôi mới tận hưởng 
hạnh phúc xum vầy bên nhau. Hai vợ chồng 
cùng chuẩn bị mọi thứ để bày ra cúng ngoài 
trời, ở trước nhà. Từ năm đầu tiên xa xứ con 
gái mới 7 tuổi cũng lăng xăng phụ giúp việc 
cúng kiếng, con trai mới hơn 1 tuổi quấn quít 
một bên. Khi hương tàn nến tắt, vợ con đã 
yên giấc, đứng giữa trời đất mênh mông tôi 
mới cảm nhận được sự đơn độc của con người 
trong cái tĩnh lặng của hư vô và tối tăm của 
đêm đen trải dài vô tận. Khi con gái lớn thêm, 
mỗi đêm giao thừa cháu mở băng nhạc xuân 

Hoàng Thư
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nên không khí gia đình thêm ấm cúng. Dọn 
vào ở căn nhà thứ tư này không lâu thì cả hai 
đứa con học xong đều có việc làm ở tận miền 
đông Úc nên ngôi nhà trở nên trống trải và 
thiếu vắng. Nhà chỉ còn hai người. Tết âm lịch 
ít có năm nào nhằm vào cuối tuần, nên như 
thường lệ, bà xã tôi chuẩn bị xong mọi thứ là 
đi ngủ để còn thức sớm đi làm sáng ngày mai. 
Vì thế, một mình tôi ở lâu hơn trong không 
khí tĩnh mịch buồn hiu mỗi đêm trừ tịch hàng 
năm. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tiếp tục công 
việc này để làm gì? Nhưng hỏi cho có thôi, tôi 
thấy mình phải làm vì tôi cần có những giây 
phút cho riêng mình. Trước đã thế, nay ở vào 
tuổi “cổ lai hy” tôi càng cần hơn, ít nhất mỗi 
năm một lần, đắm mình trong tĩnh lặng như 
bước vào cõi chân như thật bình an để khi tỉnh 
thức thấy mình vẫn còn hiện diện trong cõi 
nhân gian, tâm thân chưa định nhưng thần trí 
cố kềm hãm được những xao xuyến để bớt 
vọng động. Thêm nữa, chính hai chữ trừ tịch 
có nghĩa đen là thay chiếu mới, ý nói sang 
năm mới hãy tìm cái mới tốt hơn, xả bỏ những 
cái không hay của năm cũ. Nhưng có buông 
được hay không những điều không là cơm áo 
hàng ngày. Nó là khát vọng của tuổi trẻ đã 
qua. Nó là những ước mơ không bao giờ thực 
hiện được để nuối tiếc thấy mình đã qua hơn 
nửa đường của một kiếp nhân sinh yếu đuối 
và nhỏ nhoi trong cái mênh mông vô tận của 
không gian và những vòng lăn chậm rãi nhưng 
nặng nề khủng khiếp của bánh xe thời gian. 

Đêm trừ tịch tối đen, sâu thẳm mịt mùng. 
Năm thứ 35, vẫn một mình tôi đứng đây cạnh 
mâm hoa quả và bánh mứt cúng giao thừa bày 
trên chiếc bàn thấp. Hai ánh nến le lói không 
đủ sáng soi hết khoảng bao lơn nhỏ. Khói 
hương bay lên chậm rãi và nhẹ nhàng quá, như 
không đủ sức mang được nỗi buồn tư hương 
của tôi lẫn vào khoảng không gian trước mặt, 
một khối đen đặc quánh và khô cứng khiến 
cho cây lá bất động, im lìm và buồn bã. Ngôi 
nhà cuối đời này của tôi có mặt tiền hướng về 
phía bắc. Vào thời khắc trời đất giao hòa từ 

năm cũ sang năm mới, mỗi năm, như một thói 
quen, tôi thẩn thờ nhìn và gởi hồn về phương 
bắc. Quê nhà của tôi ở đó, xa cách muôn trùng 
tay không thể với tới nên tôi cứ ấp ủ trong tim 
để thấy gần gũi thân thiết hơn. Truyện cổ có 
kể rằng, ở phương bắc xa xôi có một lòai ngựa 
hoang gọi là ngựa hồ, bị săn đuổi phải sải vó 
phi về phương nam. Khi mùa đông đến gió 
bấc thổi về nam thì những chú ngựa tha hương 
ngẩng đầu hướng về phương bắc cất tiếng hí 
nghe bi ai và thê thiết. Tôi có khác chi loài 
ngựa hồ này, phải tránh họa diệt thân, đã chạy 
miết xuống tận nam bán cầu, nơi không còn 
đất để chạy thêm. Mỗi khi năm cùng tháng 
tận, vào đêm trừ tịch đen thẳm như thế này, 
ngựa hồ tôi không cất tiếng hí não nùng nhưng 
thấy lòng trùng xuống để hứng những giọt lệ 
không dám cho tràn mi.

Ai cũng có một quê hương để nhớ về. 
Một anh bạn thân bảo là tôi phải có một trái 
tim thật lớn mới đủ chứa được ba quê hương. 
Chắc hẳn là vậy. Chưa bao giờ tôi quên Hà 
Thành, nơi yên nghỉ thiên thu của ông bà tổ 
tiên, mảnh đất của cuống rún chưa lìa. Sài 
Thành rực rỡ nắng vàng của tuổi thơ tôi yêu 
dấu. Quê hương thứ hai của những mối tình 
học trò thơ dại rồi đến một thời thanh xuân 
ướp đầy thơ ươm đầy mộng, xôn xao điệu đàn 
tiếng hát nồng nàn say đắm. Vào trường Kỹ 
sư Công Nghệ, thế giới của những kiến thức 
kỹ thuật và phát minh cơ khí với đầy ắp hoài 
bão cho một đất nước phú cường. Nhưng Trời 
không chiều lòng người, lịch sử đã sang trang 
bi thảm để phải bỏ quê nhà ra đi, phiêu bạt đến 
chỗ cùng trời cuối đất. Đất lành chim đậu, nơi 
chốn bình yên và bao dung này bây giờ là quê 
hương thứ ba của một phận đời luân lạc, đã 
cưu mang tôi gần nửa đời người.

Các em cháu của tôi ở Hoa Kỳ tối mai mới 
đón năm mới. Cũng như tôi ở đây, giờ này, nơi 
ngôi nhà ấm cúng Bố Mẹ tôi để lại ở Saigon, 
chú em út của tôi cũng đang bày biện chờ cúng 
giao thừa. Bầy con đông đảo của gia đình lớn 
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giờ đã tứ tán, ở nhà còn hai em trai và hai em 
gái. Từ ngày chú em thứ bảy bị bạo bệnh, em 
trai út trở thành người chăm nom việc thừa tự. 
Đứa em nhỏ tài hoa của tôi đã sống quên mình 
vì người thân. Tôi hình dung cảnh các em tôi 
đang bận rộn chuẩn bị đón năm mới ở trên sân 
thượng mát mẻ và ước gì tôi đang ở nhà. Bầu 
trời tối đen nhưng chung quanh lấp lánh ánh 
sáng của thành phố về đêm. Khi dâng hương 
và vái tứ phương chắc chú em “giàu út ăn, khó 
út chịu” thương nhớ của tôi sẽ dừng lại lâu 
hơn ở hướng nam để nhớ và thầm chúc phúc 
cho người anh đã nửa đời người sống kiếp tha 
hương. Tôi biết chắc như thế không phải vì có 
linh cảm. Đã nhiều lần em út tôi bất ngờ, thật 
đúng lúc, đọc vài câu thơ tâm đắc và nhắc lại 
hoàn cảnh sáng tác của nhiều bài thơ cũ của 
tôi mà hầu như tôi đã quên, chứng tỏ em đã 
dõi theo bước người anh phiêu bạt, không chỉ 
trong đời thường mà cả những lúc mơ mộng 
thơ văn. Theo trí tưởng tượng, tôi rời sân 
thượng bước vào phòng thờ trang nghiêm mở 
đèn sáng trong đêm trừ tịch. Trên tủ thờ, Bố 
Mẹ tôi đang nhìn xuống đứa con yêu thương. 
Ánh mắt cương nghị của Bố tôi thật sáng, như 
ngọn hải đăng vừa chỉ lối vừa tiếp sức cho 
những tàu con mãi lênh đênh chưa quay về 
bến. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu của Mẹ tôi 
ban cho các con của Bà lòng yêu thương vô 
bờ bến và sự chở che an ủi cho những trái tim 
mẫn cảm giống như Bà. Bức ảnh mới phục 
chế cách đây không lâu của em trai kế đang 
ở bên cạnh khung hình Bố tôi. Lần nào ngắm 
bức hình này tôi cũng xúc động muốn khóc, vì 
nhìn giống lắm, giống đến không ngờ đứa em 
ngang tàng nhất nhà của tôi. Tuổi thanh xuân 
của em tôi đã dâng hiến cho tổ quốc. Em đã 
làm một công việc cao cả là bảo vệ đất nước 
chống giặc xâm lăng từ phương bắc. Em ra 
đi không về, đã đền nợ nước và nằm xuống 
ở một nơi nào đó của chiến trường vùng tam 
biên vào mùa hè đỏ lửa 1972.

Bức hình mang lại thật nhiều cảm xúc này 
còn khiến tôi nhớ Cụ Tân. Thời đó, cách nay 

gần nửa thế kỷ, người mới hơn 50 tuổi đã được 
gọi là cụ, có lẽ do kính lão đắc thọ, một phong 
cách sống đầy tình người của xã hội miền nam 
lúc bấy giờ. Tôi quen cụ Tân khi tập sự ở Nha 
Trang bị Điện lực, xa lộ Biên Hòa. Cụ Tân làm 
họa viên, có nghề tay trái là lấy số tử vi được 
nhiều người nể nang và khâm phục vì cụ vừa 
kén “khách”, vừa bấm số thật thần tình. Lá số 
tử vi cụ lấy cho tôi có hai điều làm cho tôi lo 
nghĩ nhiều vì cả hai đều không hay. Thứ nhất 
là trong số anh em đông vui của tôi sẽ mất 
một người trong hoàn cảnh đau thương. Hai là 
tôi có số phải sống xa nhà, thật xa và rất lâu . 
Điều thứ nhất đã linh ứng, 4 năm sau tiểu đoàn 
của em tôi tham dự một trận ác chiến ở vùng 
ba biên giới. Thế trận khốc liệt và tiêu hao 
kéo dài nhiều ngày vì quân ta và địch ở thế 
cài răng lược. Cuối cùng, tư lệnh mặt trận cho 
B52 trải bom thí quân. Cả tiểu đoàn tan tác 
trong biển lửa, chỉ còn một mạng sống sót trở 
về, đó là người chiến sĩ mang máy truyền tin 
cho em tôi. Mười hai năm sau, tôi đã đưa gia 
đình vượt thoát bằng một chiếc thuyền nhỏ, và 
tôi đã đi thật xa, quá xa. 35 năm rồi xa nhà, xa 
quê. Cụ Tân làm công việc của một nhà tiên 
tri đại tài. Cụ nào có muốn đem tin xấu cho 
ai, chỉ nói lại những gì cụ thấy được trong lá 
số tử vi của tôi mà thôi. Vẫn biết là, theo vận 
nước nổi trôi, có hàng triệu người như tôi phải 
gạt nước mắt bước xuống thuyền bỏ xứ ra đi; 
và em tôi chỉ là một trong hàng vạn người “cổ 
lai chinh chiến kỷ nhân hồi”; nhưng đã nhiều 
năm qua đi, mỗi lần nhớ đến tôi lại tự nhủ giá 
mà mình đừng nhờ bấm số tử vi thì đã đỡ thấp 
thỏm lo sợ dai dẳng và mang hoài nỗi ưu sầu 
khó quên dù tuổi đời càng chồng chất. 

Cúng giao thừa xong là đã bước chân 
lên thềm năm mới. Thêm một tuổi đời, mái 
tóc dày bềnh bồng ngày xưa giờ càng mỏng 
và bạc gần hết. Nói theo kiểu méo mó nghề 
nghiệp búa kềm, xương cốt giờ đã khô dầu và 
lỏng hết bù loong từ cổ xuống tới ngón chân 
nhưng trái tim vẫn còn đập rộn ràng lắm. Nó 
chưa chịu già, mà còn đập nhanh và mạnh hơn 
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nữa mới là phiền. Vì thế mọi chuyện vui buồn 
đều được giữ kỹ lưỡng và ngăn nắp trong cái 
kho tàng kỷ niệm quí giá, ấp ủ những tình cảm 
thân thương và đáng trân trọng, xem như tài 
sản rất riêng tư dành dụm đến cuối cuộc đời ly 
hương. Cuối năm suy gẫm chuyện đời. Trong 
52 tuần của năm vừa qua tôi đã có được ba 
tuần vui trọn vẹn khi tôi quyết định làm một 
chuyến viễn du đến tận xứ Cờ Hoa để hội ngộ 
với Đại Gia đình Kỹ sư Công nghệ. Từ cái xứ 
nhà quê được thiên hạ gọi là “miệt dưới” này, 
sau 18 giờ bay chúng tôi lần đầu tiên đặt chân 
đến xứ văn minh nhất nên đã choáng ngợp với 
nhiều điều mới lạ. Đây là một chuyến đi nhớ 
đời với một thời biểu bận rộn, có vội vã nhưng 
chan hòa niềm vui và cảm động qua sự đón 
tiếp chân tình của nhiều bạn đồng môn, thân 
hữu và gia đình. Trong 21 ngày ở Hoa Kỳ, 
chúng tôi đã vượt 13,300 cây số qua 6 chuyến 
bay nội địa, nam bắc, đông tây và ngồi xe 
xuyên bang gần suốt 6 ngày, đi qua hơn 2100 
cây số, để đến thăm bạn bè và các thắng cảnh 
nổi tiếng. Phải nói là sự phấn chấn và thích 
thú đã giúp chúng tôi quên mệt mỏi trong suốt 
ba tuần lễ di chuyển không ngừng. Lòng tôi 
chan hòa niềm vui và xúc động khi được gặp 
lại Thầy Cô, các anh chị và bạn đồng môn, 
không còn chỗ cho những phiền muộn nào 
khác. Trong đêm trừ tịch vắng lặng này, lòng 
u hoài ôn chuyện cũ chợt nhớ lại một tình cảnh 
hơi khác lạ, nhắc lại cho đủ hương vị cuộc 
đời. Trước khi lên đường tôi gởi điện thư liên 
lạc với một bạn đồng môn đã hứa là sẽ đi dự 
đại hội nếu có tôi tham gia. Tôi đã gởi nhiều 
thư báo tin ngày giờ tôi đến Cali, trạm đầu tiên 
của chuyến Mỹ du nhưng không có hồi âm. 
Cuối cùng tôi đã điện thoại thăm bạn. Tính 
giờ giấc, chờ gần trưa ngày thứ bảy, giờ ở Mỹ, 
mới gọi sợ làm phiền giấc ngủ. Tiếng chuông 
điện thoại viễn liên vừa dứt là có người bắt 
máy. Nghe tiếng hello tôi mừng quá, xưng tên 
họ rồi hỏi thăm ngay. Bên kia ngần ngừ “ Ừ … 
Ừ khỏe … Tôi đang bận tập thể dục, chừng 15 
phút nữa gọi lại đi .. Thôi, nửa tiếng gọi lại đi 

há !” Rồi gác máy ngay. Tôi chờ đúng nửa giờ 
sau gọi lại, không có ai nhấc máy. Chờ thêm 
nửa tiếng tôi lại gọi một lần nữa nhưng vẫn im 
lặng. Nhiều ngày sau đó tôi cố suy nghĩ nhưng 
không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngày còn học 
Công Nghệ bạn tôi hiền lắm, và tình bạn của 
chúng tôi khá tốt. Người hiền thì sẽ hiền lành 
suốt đời. Theo biến chuyển tâm sinh lý của 
con người, về già người hiền nếu tiến triển 
tốt thì có thể tươi vui và linh hoạt chút đỉnh; 
còn đa phần sẽ càng hiền hơn, có khi quên hết 
nhiều thứ. Chẳng lẽ người bạn này thuộc về 
“đa phần”. Nếu thế thì mất vui !

Đầu năm mới, những chuyện “không cười 
nổi” thế này ta cũng nên buông xả, cười xòa 
một tiếng để lấy hên. Kể nghe chơi thôi, chứ 
tôi đã cầu nguyện cho bạn tôi khỏe lâu, đừng 
quên tôi, để lần tới tôi sang Cali bạn sẽ dẫn 
đi uống cà phê. Chắc bạn muốn hỏi tôi cầu 
khấn ai, tôi xin kể nốt để kết thúc bài khai bút 
đầu năm này, sáng mai gởi cho những người 
tôi quí mến đọc cho vui. Theo sự tin tưởng 
của người xưa, Thượng đế cử 24 vị thần thay 
phiên mỗi năm hai người xuống trần gian làm 
việc theo dõi sinh hoạt của nhân gian, khi hết 
nhiệm kỳ (một con giáp) phải về Trời báo cáo. 
Trưởng phái đoàn hai người ấy là quan Hành 
khiển, còn phụ tá là Phán quan. Quan Hành 
khiển của năm Mùi vừa qua là Tống Vương 
cùng Phán quan Lâm Tào vừa bàn giao công 
việc cho quan Hành khiển Tề Vương và Phán 
quan Tống tào, mới đáo nhậm cho năm con khỉ 
Bính thân. Trần gian rộng bao la. Thuở trước, 
các quan này hành sự ở xứ Việt. Từ ngày dân 
ta tản lạc, tị nạn cộng sản khắp năm châu chắc 
các Ngài đã có sự vụ lệnh và giấy phép hành 
nghề ở Úc, Mỹ, Pháp và các xứ khác. 35 năm 
rồi, khi đón năm mới, tôi không xin gì cho 
riêng tôi, chỉ cầu mong cho tất cả những người 
thân yêu và kính mến của tôi luôn an lành và 
hạnh phúc. 

Hoàng Thư
Tây Úc, đêm trừ tịch, tết Bính Thân 2016
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Biết thế nào cũng sẽ có người sửa lưng 
rằng: “Những chuyện ...” chứ không phải 
“Nhiều chuyện ...”, nhưng cứ viết cho vui. 
Nhớ lại hồi còn đi làm, thỉnh thoảng đi ăn trưa 
với mấy anh em trẻ - rất trẻ - tôi hay kể chuyện 
vui; và một lần có một tên cười: “chú Ứng nầy 
nhiều chuyện ghê!” làm tôi phải giả bộ trợn 
mắt: “Trời, kể chuyện cho tụi bây nghe mà tụi 
bây lại nói ta nhiều chuyện!” “Í, xin lỗi, cháu 
muốn nói là ở đâu mà chú có nhiều chuyện để 
kể quá vậy?”

***
Sau Đại Hội 7 ở Chicago năm 2015, chúng 

ta đã có 2 cuộc du ngoạn rất hào hứng: một 
chuyến đi thăm miền Trung nước Mỹ ngay 
sau ngày ĐH do anh ĐHHổ CN11 tổ chức, và 
một chuyến đi ngoạn cảnh miền Đông Canada 
vào mùa Hè năm 2016 do anh LVKhuê CN13 
tổ chức.

Chút chuyện về Đại Hội 7

Có một người ở tận Miệt Dưới mà ai ở tuốt 
Miệt Trên nầy cũng chờ để xem mặt, đó là anh 

MXThành CN10, hồi xưa đẹp trai, bây giờ 
đẹp lão và viết báo vẫn hay như xưa! Anh đến 
trễ nên chỉ được thăm Chicago và đêm Đại 
Hội dưới tàu Odyssey. Gặp tôi anh đưa tay trái 
ra bắt, tôi mừng lắm, bắt ngay vì có thêm một 
Hướng Đạo Sinh Sắp Sẵn phụ vợ chồng tôi 
trang trí “sân khấu” cho kịp giờ khai mạc:

Tưởng không có ai viết bài về Đại Hội 7 
nhưng may quá đến giờ chót có anh PVHiếu 
CN18 viết bài “Chicago Gợn Sóng”! Trong 
bài anh đã tường thuật khá đầy đủ mọi việc 
trước/sau Đại Hội, nên ở đây tôi chỉ nói qua 
vài điều anh chưa nói. Anh Hiếu nầy rất thông 
minh chỉ có cái “thù dai” nhưng lại ... mau 
quên! Trên đường đi anh để ý thấy tôi lom 
khom trên xe bus nhìn đường nên sau khi tôi 
giải thích về bảng tên đường ở Mỹ rồi “đố vui 
để chọc” mình đang đi trên đường nào thì anh 
trả lời “gần đúng” là xa lộ “I75 South”, tôi 
nói câu “đúng nhứt” là đang trên xa lộ “South 
I75”. Tính để dành $1 cho quỹ nhưng thấy anh 
cãi hăng quá tôi bèn hẹn sẽ trả cho cả vốn lẫn 
lời trong kỳ Đại Hội 8 sắp tới; thế mà anh vẫn 
không vui, để bụng và trong bài viết nói trên 
anh nói tôi là “vua trị rắn”, ý là tôi nhảy hết 
xẩy với mấy nàng múa bụng! Người ta dở mà 
bị phê bình là dở thì đã không vui, bên nầy 
tôi nhảy dở mà anh lại khen là hay thì đúng là 
“thù dai”! Anh “bị” mau quên là vì vừa mới 
“báo thù” thì anh lại nhờ tôi bỏ hình vô đoạn 
“Đưa Nhau Vào Động”, mừng quá, tôi dán 
ngay 1 tấm chụp lúc chàng đang hớn hở len 
lén ra khỏi động:

Nhiều Chuyện
Trong 2 Năm Qua

 
dacung
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Xin tạm ngừng để kể một chút tếu của 
thầy Cảnh kẻo quên! Sau khi thăm thành phố 
Chicago là đến thăm đền thờ Hồi Giáo, khoảng 
cách không xa nhưng vì kẹt đường nên mất 
hơn 1 tiếng lái xe. Không biết có phải để nhớ 
lại hồi nẳm “được” ngồi trong Motolova bít 
bùng để đi “học tập”, mà anh Hổ mướn mấy 
chiếc xe bus chở học trò không có máy lạnh 
để đưa anh em đi chơi. Đi gần 1 tiếng, ngộp 
thở sắp ... chết mà vẫn chưa thấy bóng dáng 
đền thờ đâu hết. Trong lúc tôi gọi anh Hổ xem 
sắp tới chưa thì sư phụ nhờ tôi hỏi anh Hổ 
“Tụi em biết lỗi rồi, anh tha cho tụi em khỏi đi 
chùa nữa có được không” làm mọi người phì 
cười, quên cả nóng!

Kỳ nầy NHQuân - MC chính thức của Hội 
- không tham dự được nên anh Hổ “mời” tôi 
lên làm MC! “Người mới, việc mới” sửa luật 
chơi và đặt tên show là “đố vui để chọc”: thay 
vì người nào bị chỉ để giúp vui mà không làm 
được thì bị phạt, đổi thành ai trả lời “đúng 
nhứt” thì được thưởng; như vậy không có 
người bị “quê” vì bị phạt! Chắc là đa số sợ 
bị quê cho nên già trẻ, lớn bé đều đồng ý góp 
ngay $1 cho quỹ Đố Vui Để Chọc.

Cũng may mà có anh chị TNẨn CN17 và 
anh chị NAChâu CN16 tiếp tay nên chuyến 
đi sống động và vui nhộn hơn! Anh chị Ẩn 
chuyên karaoke nên đã chuẩn bị “dàn âm 
thanh” di động biến xe bus thành sân khấu 

tưng bừng với lời ca tiếng nhạc. Bầu văn nghệ 
thì chuyện hát hay là thường, bảo đảm phần 
văn nghệ đêm Đại Hội 8 ở Sydney kỳ nầy 
khỏi chê. Anh Châu thì thích kể chuyện tếu 
còn chị Thu (Châu) với máu Hướng Đạo có 
bao nhiêu bài hò ca đem hết ra biểu diễn cùng 
sự phụ họa của mọi người. Chị cũng rất tự 
nhiên, vô tư đứng múa ngay giữa đám đông 
ở Đáy Đại Dương - một thắng cảnh ở miền 
Đông Canada:

Ngoài ra còn có Chị H “vui tính” và cũng 
“mau quên”, và chắc vì mau quên nên hay “cãi 
bướng”. Cãi ngang khác với cãi bướng. Cãi 
ngang là cãi có lý, có dẫn chứng làm người 
đuối lý không vừa ý nên cho rằng đối thủ “cãi 
ngang”. Cãi bướng là cãi vô căn cứ không cần 
biết mình đang cãi cái gì, có nơi còn gọi là 
“cãi lộn”! Thí dụ, lúc tôi nói “hồi đó thi vô 
trường CN dễ ợt hà, anh em CN tụi tui ai thi 
cũng đậu hết!” Một câu nói tưởng là quá ư dễ 
hiểu nhưng chắc là không, nên chỉ khơi liền:

- “anh nói thi vô dễ, tại sao tui thi không 
đậu ?” 

Tôi nhìn chị trân trân: “Trời, dễ tới nỗi anh 
em CN tụi tui đậu hết, còn chị thì rớt mà chị 
còn hỏi; thiệt tình tui không biết phải nói sao 
với chị đây?”

Thế là chị bắt đầu cãi bướng: “Tui không 
tin!”
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Được cái may là chị “mau quên” cho nên 
không biết giận dù bị chọc đến cách mấy. Mau 
quên nhưng cũng có tật “thù dai”. Nhứt định 
phải thắng nên chị đã tuyên bố một câu xanh 
dờn “chuyến nào có anh đi thì tôi sẽ bắt ông 
Huệ đi theo”! 

BTC đã bỏ nhiêu công sức để tổ chức Đại 
Hội 7 thật quy mô, xứng đáng với cuộc gặp 
gỡ “Mười Năm Hội Ngộ!” Tiệc tàn, ai ai cũng 
phải khen và cám ơn BTC, đặc biệt là anh ĐH 
Hổ CN11 - người đã cùng sống chết với BTC!

 
Dăm ba chuyện về cuộc du ngoạn Miền 

Đông Canada
Chuyến đi thăm miền Đông Canada dài 7 

ngày có rất nhiều cảnh đẹp và chuyện vui để 
kể nhưng ngày tháng qua mau, chỉ xin ghi lại 
những gì còn nhớ!

Không ngờ kỳ nầy Vua Uber NMDương 
CN18 cũng đi theo. Được phong vương là vì 
anh chuyên đi Uber cho nên khi không thấy 
bus đến đón sau đêm Đại Hội Chicago, anh 
đã hú Uber đến đưa từng nhóm về khách sạn! 
Anh Dương tính tình cẩn thận nên nói gì ảnh 
đều chêm thêm 2 chữ “hình như” để khỏi sợ bị 
ai bắt bẻ “có thiệt không dzậy?”. Nghe riết rồi 
quen đến nỗi khi ảnh thiếu 2 chữ đó thì mọi 
người nhắc “hình như”. Chỉ thế thôi mà cũng 
cười rộn rã được đôi ba giây phút!

Nghe nói chuyến đi nầy lúc đầu hình như 
ông Khuê tính tổ chức cho nhóm “Đậu Hũ 
(Đạo Hữu)” của ổng, sau đó thêm vô Khóa 
CN13, nhưng anh em các khóa khác không bỏ 
lỡ cơ hội, nhào vô chiếm luôn hết mấy băng 
cuối mà ông Khuê tính để dành cho ai mệt thì 
có chỗ nằm nghỉ!

Trạm nghỉ đêm đầu tiên ở Montreal được 
gặp thầy Rũng và anh Bàng cùng các anh em 
CN đang chờ ở đây với bàn tiệc đầy ắp thức 
ăn và nước uống do quý cô và quý chị nấu lấy. 

Thầy, trò, bạn bè tay bắt mặt mừng, mắt ngó 
đồ ăn. Tới khi có lịnh mời ăn thì tất cả nam 
nữ đều ào vô thực như hổ, rất tự nhiên không 
cần phải chờ mời đến lần thứ 2. Trông thầy cô 
Rũng vẫn sắc diện hồng hào khỏe mạnh, đám 
học trò còn thấp tuổi băn khoăn không biết 
đến tuổi đó mình có được mạnh khỏe như hai 
người hay không. Ăn xong, moi người cùng 
chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm:

Trong một tờ đặc san trước đây có một 
chuyện cười là: vì người Nam không nói được 
chữ “Q” và chữ tận cùng có hay không có “G” 
đều nói giống nhau cho nên oan, hoan, hoang, 
quan, hay quang; uyên, huyên, hay quyên đều 
phát âm giống nhau, nên một ông người Bắc 
nảy ra sáng kiến hỏi là có hay không có “cu 
(Q)” và có hay không có “dê (G)”!

Nói giỡn cho vui chắc là dễ hơn nói chuyện 
đứng đắn! Đi được 1 ngày đường thì tôi nghe 
có người phê bình “mấy ông CN nầy bậm trợn 
dễ sợ!” làm tôi hơi run. Qua vài ngày, thấy vui 
quá bèn có 1 bà chị Đậu Hũ xung phong hát 1 
bản tiếng Tây hay như Tây (dân trường Đầm 
mà!); hát xong thì anh em hỏi quý danh, chị 
xưng tên và nói luôn “hổng có Cu mà cũng 
hổng có Dê”, khiến anh em mừng quá vì hết 
bị mang tiếng “bậm trợn”.

Người nổi nhứt trong nhóm Đậu Hủ là Bác 
Sĩ Tường Vân. Chị có một giọng ca vàng dể 
mến, trước khi hát chị luôn luôn nhớ tới và 
cám ơn “hằng triệu khán giả ái mộ”. Sau khi 
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nghe chị lướt qua một câu thôi thì tôi tin chị 
ngay, bởi vì dân số trên toàn thế giới tính tới 
tháng 8 năm 2016 là 7.4 tỷ mà chỉ có “mấy 
triệu người” ái mộ giọng ca vọng cổ tài tử 
điêu luyện của chị thì con số đó quả là khiêm 
nhường chẳng khác chi “hột muối bỏ biển”!

Chị Tường Vân người Nam gốc Gò Công, 
vui vẻ uyên bác, và có biệt tài ca vọng cổ. Hồi 
còn hành nghề bác sĩ chắc chị đông khách lắm, 
tới chữa bệnh còn được nghe hát chắc hết bịnh 
liền! Khi chị cất tiếng hát là mọi người thả 
hồn để nhớ lại tiếng hát nức nở và mùi mẫn 
của Út Bạch Lan. Hồi đó chị mà đi hát chắc 
ca sĩ PD phải đổi biệt danh lại là “Tân (nhạc) 
Nhạn Gò Công” để nhường biệt danh đang có 
cho chị. Uyên bác không mấy ai bằng, tiếng 
Tây tiếng Tàu chị đều thông suốt. Mới mở 
màn chào mừng anh chị em bạn bè cũ mới gặp 
lại nhau “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” 
là chị “khen” tôi ngay “chà, coi dậy mà cũng 
nho thâm hán rộng dữ nhe”! Bởi ... dậy! Một 
lần sau đó trước khi lên lại bus để đi tiếp, được 
tôi nhờ “chị hát xong đưa micro cho tôi, đừng 
đưa anh Quân nha” là chị giúp ngay, chắc thấy 
nhân tài bị chèn ép quá đỗi nên chị đâm ra tội 
nghiệp!

Một cặp bạn khác là anh chị LVHuệ CN17 
luôn có mặt trong các cuộc du ngoan trước 
đây. Kỳ nầy, tưởng 2 anh chị không đi được vì 
chị hết vacation rồi, nhưng cuối cùng thấy tôi 
đi, 2 người cũng đi. Cũng vui!

Lúc đi thăm cái cầu có mái che dài nhứt 
thế giới - Harland Covered Bridge, vừa thấy 
tôi đến thì anh Huệ đố ngay “nước sông nầy 
chảy về hướng nào ?” Tôi nhìn sơ qua và đáp 
“chảy từ phải qua trái”, anh ấy hỏi tại sao, 
tôi nói nhìn chân cầu thì biết, chân được xây 
1 bên xéo 1 bên thẳng; bên xéo để giảm sức 
nước đập vô chân cầu .

Anh Huệ khen “hay quá, không cần nhìn 
nước mà biết”! Không biết đúng hay sai nhưng 
chị H có vẻ ấm ức vì câu trả lời của tôi hình 
như giống câu của anh Huệ! 

Ghim trong bụng đến khi bus sắp ngừng ở 
Thousand Islands thì chị đố tôi liền “nước ở 
đây mặn hay ngọt?”, nghĩ là vùng nầy ở gần 
biển nên tôi đoán mò “nước lợ” cho chắc ăn vì 
“lợ” là lợ cỡ nào! Nếu chị hỏi “tại sao” thì tôi 
dám bí lắm a, nhưng chị lại hỏi “anh có nếm 
chưa mà biết?” Bỗng nhiên tôi thấy tôi thông 
minh một cách lạ lùng, hỏi lại “vậy chớ chị 
làm ở nhà thương chẳng lẽ cái gì chị cũng phải 
... nếm thì mới tin hay sao?”

Hình như thấy tôi nói cũng có lý cho nên 
chị tạm ngừng, chờ một cuộc du ngoạn khác!

Cám ơn anh Khuê đã tổ chức chuyến đi 
cho bạn bè có dịp gặp lại nhau. Hy vọng sẽ có 
chuyến thăm miền Tây Canada, nghe nói còn 
đẹp hơn miền Đông nầy nhiều!

dacung


