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Mng Lá Thư Công Chánh Số 100

Mừng
Lá
Thư
Số
Một
Trăm

Mừng Thư Công Chánh số trăm (100)
Là do công sức của từng anh em,
Người sắp xếp, kẻ làm hình,
Người thu tin tức, người trình ngân thu,
Ôi bao công việc lu bù,
Làm trong im lặng cho dù khen chê.
ðược "bà chủ bé" say mê,
Giúp chồng hoàn tất "lăng xê" ñúng ngày.
ðến tay bạn hữu sau này,
ðón xuân mở báo ñể bày lối ñi.
Mong cho Thư sống mãi vì.......
Hùng-Trình

Lo
Bạn
Bè
Thôi
Tiếp
Sức
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Lá Th Ban Ph Trách LTCC 9797-100
Lá Thư số 100 này, ñặc biệt nhiều trang hơn các số khác, ñược in ấn công phu và gởi ñến các AH
ñể mừng cho sự trường tồn của Lá Thư qua 43 năm qua.
Lá Thư số 1 năm 1976 do AH Lê Khắc Thí và AH Lê Thành Trang khởi xướng chỉ vỏn vẹn 2
trang, kêu gọi cần có LTAHCC mỗi vài tháng một lần, và Ban Phụ Trách luân phiên qua những vùng
có ñông ñảo AH. Ý kiến này, “lời nói phải thì củ cải cũng nghe”, ñã ñược các AH năm châu hưởng
ứng nồng nhiệt. Các Ban Phụ Trách, luân phiên qua các vùng Pháp, Canada, Bắc Cali, Nam Cali, Tây
Bắc Hoa Kỳ, New Orleans, Sacramento, San Diego, Washington DC và AHCC Thủy Nông… ñã nối
tiếp công việc vác ngà voi ñể giữ mối giây liên lạc bằng hữu cho còn có nhau. Nhìn lại bước ñường ñã
qua, chúng ta không khỏi thở phào hãnh diện với cái tình Ái Hữu bền chặt hiếm có. Xin nâng ly mừng
tập thể chúng ta.
Tuy nhiên, vui Xuân chúng ta không quên nhiệm vụ, tìm Ban Phụ Trách kế tiếp:
Sau khi hoàn tất 4 số từ số 97 ñến số 100 chúng tôi mong ñược chuyển giao cho Ban Phụ Trách
mới. Chúng tôi ñã thư từ, ñiện thoại, kêu gọi AH khắp năm châu, tiếp tay luân phiên gánh vác, nhưng
tất cả các nơi ñược ñều thoái thác với nhiều lý do rất chính ñáng, như sức khỏe kém, trí não không còn
minh mẫn v.v. (xin xem Mục Thư Tín/Chuyển Giao Việc Phụ Trách LTCC 101-104).
Khi ñề nghị các Ban Phụ Trách khác kê vai gánh vác, chúng tôi cũng có hứa tiếp tục hỗ trợ hết
lòng, nhất là hai công ñoạn khó khăn nhất gồm in ấn, và phát hành. Nhiệm vụ của Ban Phụ Trách mới
chỉ còn lại là liên lạc với AH khắp năm châu, phân phối công việc qua phương tiện máy ñiện toán, thu
thập tin tức, bài vở, quản trị tài chánh, chọn lọc và sửa chữa bài, rồi trình bày. Mỗi người, một việc, dù
có ở cách xa nhau ngàn dặm. Không còn tình trạng một người, một ngựa, làm hết mọi việc, như những
năm xưa. Công việc của Ban Phụ Trách ngày nay, không cần mọi người phải ở gần nhau, chỉ cần liên
lạc qua máy ñiện toán là ñủ.
ðáng ra, Ban Phụ Trách Lá Thư hiện tại, tạm ngưng nhiệm vụ liên hệ ñến Lá Thư sau số 100 nầy.
Nhưng tạm thời trong lúc chờ ñợi, chúng tôi ñi ñến quyết ñịnh sau:
1- ðể dễ dàng cho LT ñược tiếp tục, trách nhiệm phụ trách Lá Thư tạm thời ñược chuyển giao
cho một thành viên trong ban phụ trách cũ là AH Nguyễn văn Luân. AH Luân cũng là AH ñã
bỏ công ñem toàn bộ LTCC lên mạng www.ltahcc.com. Mọi thư từ liên lạc có liên hệ ñến Lá
Thư trong tạm thời, xin gởi về:
Nguyễn văn Luân, 8472 Sunkist Cir,Huntington Beach, CA 92646
ðT: (714) 962- 8583 email: ltahcc@gmail.com
2- Mọi ñóng góp tài chánh tạm ngưng, chi phí trong thời gian tới sẽ dùng số tiền yểm trợ Lá
Thư còn tồn quỹ hiện nay là $33,270 (chưa tính chi phí cho LT 100 ñặc biệt này, dự trù
khoảng $5000). Khi nào cần thêm thì sẽ thông báo ñến các Ái Hữu. Lá Thư số 100 sẽ ñược gởi
ñến cho tất cả các Ái Hữu có tên trong danh sách.
3- ðể Lá Thư khỏi bị ñình bản, chúng tôi kêu gọi toàn thể anh em AHCC còn có chút khả năng,
mỗi người góp một chút sức, xung phong lãnh một phần nhỏ, một phần thôi, chứ không phải
tất cả, của những công việc sau ñây: Nhận thư từ bài vở; Trả lời thư tín; ðọc và chọn bài; Sửa
chính tả; Trình bày Lá Thư; Quản trị quỹ yểm trợ; Kêu gọi Ái Hữu ñóng góp bài vở, tin tức;
ðiều hành chung (xem như Chủ Nhiệm Lá Thư). Xin liên lạc với anh Luân.
Nếu không ai ñáp ứng lời kêu gọi nầy, thì xem như Lá Thư ñang ñi vào ngõ bí.
Mong ñược anh em AHCC khắp năm châu ñọc kỹ và hăng hái góp phần duy trì Lá Thư cho cái
tình Công Chánh chúng ta nơi quê người còn ñược lâu dài hơn.
Thân kính chào các Ái Hữu.
Ban Phụ Tránh Lá Thư từ số 97 ñến 100.
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• AH Huỳnh Long Trị
Cách nay 3 ngày, tôi ñi bộ trong xóm như
thường ngày. Ngày ấy là ngày (19 tháng 9) là
ngày áp chót của mùa hè. Lá vàng ñã nằm rải
rác trên ñường ñi. Bên ñây không có "con nai
vàng ngơ ngác ñạp trên lá vàng khô" mà có
"con nai ñồng quê" (chó) chạy tung tăng trên
lá vàng khô. Các ông các bà Hòa Lan nuôi chó
nhiều lắm..Về nhà mở cửa và hộp thư thì thấy
bao thư ñựng Lá thư AHCC mùa thu số 99.
Giai phẩm mùa thu ñã ñến trước mùa thu
chánh thức (21 tháng 9) 2 ngày. Mở ra thì thấy
hình "Cây Phong Sau Nhà" rất ñẹp. Và các anh
ñã ñăng bài viết của tôi. Thành thật cám ơn các
anh.
ðọc bài "Phỏng vấn AH Ái văn" tôi thấy
anh Ái Văn trả lời rất vui và dí dỏm, như job
thường làm là..làm thinh và cũng muốn làm
tàng nhưng bà chủ mắng...Tôi bây giờ thì làm
thinh suốt ngày sợ mất phần, và xớ rớ..bị, và
cũng không có ai ñể dám làm tàng. Và rất
thèm ñược bà chủ cằn nhằn, nhưng không
ñược nữa vì bà chủ của tôi, có lẽ như anh Ái
Văn ñã biết, không còn nữa...
Thành thật chúc các anh thật nhiều sức
khỏe.
•

BPT

Rất mừng là LT ñã ñến AH kịp mùa thu
ñến. Mùa thu Hoà Lan dù là không có “con
nai vàng ngơ ngác”, nhưng có “con chó tung

tăng” trên lá vàng khô, thỉnh thoảng lại “gác
chân” lên gốc cây, thì cũng là một hoạt cảnh
vui vui. Cám ơn Anh ñã khen bài “Phỏng vấn”
của cụ CN chúng tôi, nhưng một anh trong
BPT nói rằng trong bài này, cụ còn chưa
“thành khẩn khai báo”, vì bài này còn dấu
nhiều chuyện mà Bà Xã cụ CN không biết, cứ
bắt cụ phải viết lại. Thật sự thì nếu viết hết sự
thật trong dĩ vãng thì không những bị bà chủ
la mắng, còn bị...cắt... quăng ra ngoài vườn..
Lâu lâu nói ñùa cho vui, mong AH thông
cảm. Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự
như ý, bình an, mạnh khỏe.
• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm
Cháu ñã nhận ñược LTAHCC số 99, cháu
xin thành thật cám ơn chú.
Trong bài thơ “Nhớ Dai” của Cha cháu ñã
thiếu câu 11 “Thôi thôi em chẳng ñi ñâu nhỉ”
và câu 12 (câu cuối) mới là “Phải gió anh này
rõ nhớ dai”. Xin chú vui lòng báo cho các chú
trong Ban Bài Vở và Tin Tức thêm vào câu
thứ 11 trong LTAHCC số 100. Một lần nữa,
cháu xin cám ơn chú.
• BPT
Cám ơn cháu ñã yểm trợ LT. Bài thơ “Nhớ
Dai” của bác Nguyễn Tư Tùng sẽ ñược ñăng
lại trong LT số 100 theo sự yêu cầu của cháu
như trên. Thân chúc cháu và gia ñình vui
mạnh.
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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• AH Ngô Thái Bình
Anh cho chúng tôi gửi tiền yểm trợ LTCC:
Châu Hùng Phi $20
Ngô Thái Bình
$20
Anh Phi nhắn với anh là Châu Hùng Phi
chứ không phải là Châu Hồng Phi. Tôi mỗi
cuối tuần thường gặp anh Phi, anh Phi cho biết
ñã có 5 căn nhà ở Mỹ và vẫn còn business tại
Việt Nam.
Lúc nào có gặp gỡ anh em AHCC, anh cho
tôi biết, tôi sẽ chở anh Phi tới.
• BPT
Xin gởi lời xin lỗi AH Châu hùng Phi và
BPT sẽ ñiều chỉnh lại trong danh sách.
• AH Huỳnh Minh Trung
Cám ơn anh và quí anh trong BPT
LTAHCC ñã gởi cho tôi lá thơ số 99 bằng Bưu
ðiện bỏ trong phong bì ñàng hoàng.
Tôi trân trọng gởi theo ñây 20$ US (tiền
mặt) ñể ñóng góp chi phí cho LT năm 2012.
Lá thơ số 99 cho thấy công lao to lớn của BPT.
Tôi xin có lời ngợi khen và kính phục. Ngoài
ra, xin cám ơn các anh ñã ñăng 3 bài của tôi
(Huỳnh Minh Trung) trong LT số 99. Tôi sẽ cố
gắng viết bài thường xuyên cho LT và xin quý
anh xét, nhất là cho LT số 100.
Xin một lần nữa cám ơn anh Ái Văn và quí
anh trong BPT LTAHCC. Kính xin chúc quí
anh vạn sự như ý và nhiều hạnh phúc.
• BPT
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT và khen ngợi.
Rất mong nhận ñược bài viết của AH, hy vọng
LT 100 sẽ dày nhất so với 99 số ñã phát hành.
Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như ý,
bình an và mạnh khỏe.
• AH Nguyễn Khắc Dõ
Xin chân thành cám ơn các anh chị trong
BPT LTCC ñã bỏ nhiều tâm sức ñể LTCC
ñược phong phú và trường tồn.

Kính chúc quý anhh chị nhiều sức khỏe và
niềm vui trong tuổi về hưu, nhưng vẫn gánh
vác chuyện “ái hữu”.
• BPT
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT và khuyến
khích. Kính chúc AH và gia ñình ñược an
khang và thịnh vượng.
• AH Khuê Võ/ Hồ Văn Trượng
Bận quá nên Khuê gởi hơi trễ. ðộ này ba
má Khuê ở VN vẫn bình thường, ba Khuê, ông
Hồ Văn Trượng vừa chụp hình, bị cancer gan
chút ñỉnh. Qua Tết, Khuê sẽ về VN 3 tuần. Vài
hàng anh rõ. Kính chúc các anh luôn dồi dào
sức khỏe.
• BPT
Nhận ñược hung tin cụ thân sinh vừa qua
ñời, BPT xin ñược ñại diện các AH năm châu
thành kinh phân ưu cùng AH và gia ñình và
cầu chúc hương linh cụ sớm tiêu diêu miền
Cực Lạc.
• AH Trương Như Bích
Tôi có một trang ngắn ngủi ñính kèm, xin
quý AH vui lòng cho ñăng trong LT kỳ tới.
Xin cám ơn quý AH và xin chúc quý AH một
năm 2013 ñược thắng lợi, tốt ñẹp.
CẢM TẠ
Vào dịp tiện nội, nhũ danh:
NGUYỄN THỤY ANH thất lộc, tôi ñã
ñược nhiều AH xa gần ân cần thăm hỏi, chia
buồn, phúng ñiếu và an ủi.
Nay người bạc mệnh ñã an nghỉ nơi suối
vàng, tôi xin trân trọng ña tạ quý AH ñã dành
cho tôi cảm tình nồng hậu trong thời gian ñau
buồn.
Xin bái tạ.
TRƯƠNG NHƯ BÍCH
(và các con cháu)
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Xin ñược thay mặt các AHCC năm châu,
thành kính chia buồn với AH và cầu chúc
hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
• AH Bửu Hiệp
Tôi mới nhận ñược LT AHCC số 99. Xin
cám ơn BPT rất nhiều. Lá thư khi nào cũng
hấp dẫn và xinh ñẹp, bài vở rất thích ñọc.
Trong bài “Giã từ vũ khí” ở trang 98, từ
ñoạn câu thứ 8, nhà in có in sai 8 câu, xin ñược
sửa lại như sau:
“Nụ cười em anh vẫn còn lưu luyến
Quên làm sao xao xuyến cả tâm hồn
Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên
Dầu xa cách vẫn còn trong tâm khảm
Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm
Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới trăng
Em ơi em có biết chăng
Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn
Vậy xin gởi lại anh ñoạn 8 câu này ñể tùy
nghi ñính chính trong lá thư tiếp.
• BPT
Xin thành thật tạ lỗi cùng AH về sự sai sót
trong LT 99. Bài thơ của AH sẽ ñược ñăng lại
trong LT 100. Thân chúc AH mọi sự an khang,
thịnh vượng.
• AH Nguyễn Văn ðộ
Trân trọng kính gửi AH những tài liệu sau
ñây:
1. Chi phiếu $325.00 của AHCC Houston
ñóng góp Yểm Trợ LT năm 2013 (Chi
phiếu số 5317 của AH Nguyễn Văn
ðộ)
2. Bản Danh Sách AHCC Houston năm
2013
3. Biên Bản buổi họp và hình lưu niệm sẽ
ñược gửi riêng sau.
Kính chúc AH và quý quyến một năm mới
“Như Ý”.

• BPT
Tôi ñã nhận ñược cheque Yểm trợ của
Houston $325 với bản in DS cũng như ðịa chỉ
mới cập nhật của các AH bên ñó. Cám ơn các
anh.
• AH Hồ Thông
Thành thật xin lỗi cùng A/C vì quá chậm
trễ gửi tiền $20 ñến A/C, mong A/C thông cảm
cho vì rất bận việc, ñi công tác tại CA. Một lần
nữa xin cám ơn cùng A/C. Kính chúc A/C
Merry Christmas and Happy New Year.
• BPT
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT. Xin chúc AH
và gia ñình ñược mọi chuyện tốt lành.
• AH Nguyễn Xuân Mộng
Trước hết, thân chúc quý AH trong BPT
LTAHCC và tất cả quý AHCC trên năm châu
ñược hưởng những ngày lễ Giáng Sinh 2012
và những ngày Tết 2013, Tết Quý Tỵ thật vui
vẻ và ñầy ấm cúng cùng gia ñình, và sang năm
mới 2013 và Quý Tỵ tràn ñầy sức khỏe, hạnh
phúc dồi dào, quý anh lão thành thêm tuổi thọ.
Sau nữa, thành thật cám ơn quý anh trong
BPT LTCC ñã bỏ công sức lo cho LT ngày
càng thêm khởi sắc, ñã gởi cho tôi ñầy ñủ các
LT ñã ấn hành, cũng như giúp chúng tôi biết
ñược tin tức các AH, ñược ñọc những bài vở
thật súc tích và bổ ích.
Sau cùng, xin “Lì Xì” LT một ít quà Tết
ñể thêm vào quà của các AH khác gửi ñến.
Thân ái chào quý AH.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT, những lời
chúc Tết và những lời khen thật quý báu. BPT
xin chuyển lời chúc Tết ñến các AH năm châu.
Thân chúc AH và ñại gia ñình năm mới ñược
tràn ñầy hạnh phúc, bình an và mạnh khỏe.
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Tôi là Quả Phụ Nguyễn Thành Danh kính
chúc tất cả một mùa Giáng Sinh và năm mới an
khang, hạnh phúc. Tôi xin gửi theo ñây $20
US.
ðịa chỉ mới: Bà Nguyễn Thành Danh
#301-350 Keefer St., Vancouver
BC, V6A-1Y2
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT. Năm mới
xin kính chúc AH và gia ñình ñược an khang,
thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.
• AH ðào Hữu Dinh
Kg Anh Ái Văn,
Vài hàng thăm anh mạnh. Cám ơn sự cố
gắng của anh và BPT LTCC. ðây ñúng là sợi
giây liên lạc của các bạn cùng trường năm xưa
ở Phú Thọ. Mỗi lần ñọc LT là nhớ tới bạn bè
ngày xưa ở trường CC. Sau 50 năm từ ngày ra
trường, bạn bè xa rời mỗi người một ngả.
Xin gửi phụ LTCC $20, tiền ñóng góp.
Nhân dịp năm mới, mến chúc anh chị và các
bạn trong BPT LTCC và gia ñình ñược sức
khỏe dồi dào và hạnh phúc.
• BPT
Xin cám ơn sự ñóng góp của AH yểm trợ
LT. ðúng như AH nói, sau 30/4/1975, bạn bè
xa rời tứ xứ, thì LTCC ñã và ñang là một nhịp
cầu liên lạc mật thiết giữa các AH cùng
trường, cùng ngành CC khắp năm châu.
Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như
ý, bình an và mạnh khỏe.
•

AH Nguyễn ðức Súy

Thân gửi anh Ái Văn,
Xin cám ơn Anh và các AH phụ trách
LTCC ñã góp công sức mỗi năm hai lần phát
hành hai tác phẩm với bài vở phong phú.
Rất tiếc, Tôi ñã già rồi nên không còn ñủ
khả năng góp sức với quý anh.

• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC. Thân
chúc AH và gia ñình tràn ñầy hạnh phúc và
dồi dào sức khỏe.
• AH Bùi Nhữ Tiếp
Tôi gửi ñến Anh chi phiếu $40 ñể yểm trợ
LTAHCC $20 và quỹ xã hội, Tin Vui Buồn
AHCC.
Mến chúc Anh Chị mùa lễ cuối năm yên
vui, năm mới 2013 và Quý Tỵ sắp tới nhiều
sức khỏe và an lạc.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC. Thân
chúc AH và gia ñình ñược mạnh khỏe, an
khang và thịnh vượng.
• AH Nguyễn Hữu Kiểu
ðã từ lâu nghe tiếng Anh, từ các bài “Một
Trà, một rượu...., rất ái mộ Anh lắm.
Nhân ñây, xin gửi tem chi phí Lá Thư 99 (tới
nay tôi chưa nhận ñược), mong các anh trong
BPT gửi ñến ñịa chỉ mới ñính kèm thư này.
Mùa hè vừa qua ở Washington DC, tôi có gửi
kèm qua anh Nguyễn ðức Chí, có lẽ anh ấy
không ghi tên và ñịa chỉ các anh em, nên mới
có thiếu sót tên tôi chăng?. ðồng thời, xin anh
vui lòng gửi cho tôi danh sách cập nhật mới
nhất ñể biết liên lạc các anh em thân hữu.
Cám ơn anh nhiều, chúc anh và gia ñình
một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC.
Chúng tôi ñã cập nhật lại ñịa chỉ của AH
ñồng thời ñem ngay LT số 99 gởi ñến ñịa chỉ
mới của AH. Trước ñây, chúng tôi ñã gởi ñến
ñịa chỉ của AH (Palm Coast, Florida), nhưng
có lẽ gởi theo Media Mail nên Bưu ðiện có lẽ
ñã không gởi theo (forward) tới ñịa chỉ mới
của AH.
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LTCC trả lại vì người nhận ñã thay ñổi ñịa
chỉ.
Thậm chí có trường hợp như sau:
Aí Hữu T gọi ñiện thoại cho cá nhân tôi
(AV) ñể thông báo là ñã từ lâu (??) Cụ Bà H
KHÔNG nhận ñược LTCC nào hết. Tôi có
thưa: trước ñây thì chúng tôi không biết chứ từ
khi nhận Phụ Trách LT số 97 cho ñến nay thì
CHẮC CHẮN chúng tôi có gởi ñến ðịa Chỉ
của Bà H, và nếu có mất thì chỉ mất một số
chứ không lý gì mất cả ba số (#97, #98 và
#99)???
Ban Phụ Trách hỏi quanh ñể tìm Biên lai
(có ZipCode ñể double check), NHẤT ðỊNH là
BPT chúng tôi ñã có gởi cả ba số khi phát
hành, cách nhau khoảng 6 tháng và cứ mãi
THÉC MÉT: TẠI SAO TẠI SAO?
ðể cho chắc ăn, chúng tôi ñã hỏi lại AH T
về ðịa Chỉ và Phone của Bà H (y như ñã ñăng
trong DSAHCC) và chúng tôi ñã mang ngay ra
Bưu ðiện ñể gởi cả 3 số bằng Priority Mail --với Confirmation Number ñễ có thể theo dõi ---ngay ngày 24 tháng 12 lúc 9 giờ sáng hầu Bà
có thể có LT ñể ñọc cho ấm lòng vào dịp cuối
năm.
ðến hơn một tuần sau, vào ñầu tháng
1/2013, AH NHT lại phone xác nhận với tôi là
Bà H VẪN không nhận ñược 3 số LTCC. Tôi
vội vào Website của Post Office thì ñược biết
là Priority Mail ñó ñã ñược giao tận ñịa chỉ
hôm 26 tháng 12 lúc 2:17PM.
Phone qua phone về với AH T (vì tôi gọi
phone với Bà H không ñược mặc dù ñã dùng
số mà AH T cho) mới biết như sau: Bà H XÁC
NHẬN Priority Mail ñó ñã tới ngay ðịa Chỉ
của Bà (cùng chung với Cậu con) nhưng người
nhà (??) ñã nhận NHƯNG không ñưa cho Bà
cho ñến khi Bà hỏi!!
BIẾT NÓI GÌ ðÂY!! BIẾT NÓI GÍ!!
Vậy xin các AH nào có thay ñổi ñịa chỉ thì
xin báo cho BPT LTCC ngay hay nếu ñã lâu
không nhận LTCC (Xuân Thu Nhị Kỳ) ví dụ
không nhận LT#97 trở ñi, thì xin xem lại
LTCC gần nhất ñang có (số #96 chẳng hạn)
thì báo cho Ban Phụ Trách CŨ ñó,( viết thơ
hay Email) , họ sẽ cho BPT mới biết ngay!!
XIN MUÔN VÀN CẢM TẠ.

Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự
như ý, bình an và mạnh khỏe.
THƯ TÍN QUA LẠI GIỮA BPT VÀ
AH ðỒNG SĨ KHIÊM
• ðồng Sỹ Khiêm
Như ñược yêu cầu 'qua' xin gởi kèm bài
"Lá Thư AHCC Nhìn lại" ñể duyệt xét cho
ñăng vào số 100. Xin cho biết nếu ñăng ñược
cần phải bổ túc khúc nào và edit khúc nào.
Sau ñây có 1 phần bổ túc cho bài viết của
Mệ Bửu Hạp về ñế hệ do vua M.M. ñặt ra.
Phần bổ túc liên quan ñến các Mệ Gái. ðứng
ñầu là Công Chúa, ñến Công Nữ; Công Tôn
Nữ; Công Tằng Tôn Nữ; Công Huyền Tôn Nữ
rồi Tôn Nữ và từ ñó trở ñi chỉ dùng Tôn Nữ.
• BPT
Trong bài của ðSK:
Theo báo cáo trong LT số 98 thì các LT
sau ñây ñã ñược nằm trong website: Các số 1,
2, 9, 12, 13, 19 và 30 cùng các số mới từ số
81.
Tuy nhiên sau khi phát hành xong LT #99
thì vào trong website ltahcc, chúng ta ðÃ thấy
ðẰY ðỦ TẤT CẢ các LT từ số #1 cho ñến #9
ñồng thời ñã có luôn NGUYÊN BẢN cuốn Kỷ
Yếu 100 năm Trường Công Chánh .
• ðSK
Dear Aí Văn và Minh (Hai người họp nhau
lại thành Văn Minh rất hay).
Tui có vào thử website LTAHCC thì có
nhiều số báo ñầu ñủ; tuy có tên nhưng ở trong
ruột thì chưa có chi hết. Thử check lại xem; hi
vọng là tui noái sai!!
• BPT
Khiêm thân,
Xin cho chi tiết, số nào ñể sửa.
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Cùng các bạn,
Tui bắt chước Mr. Romney; conceding my
mistake! Lúc tui viết bài thì website có lỗ hũng
nhưng chừ thì ñầy hết rồi. Không còn vấn ñề;
cám ơn các bạn ñả hoàn thành nhiệm vụ suy
tầm và phổ biến ñầy ñủ các LTAHCC từ #1
ñến #99.
• BPT
Anh Khiêm thân,
Tôi ñoán khi anh click vào các số ñầu, thấy
chữ "ðọc cả bài..", chứ không có "Mục Lục"
như những LT khác nên nghĩ là "trong ruột
chưa có gì hết...". Tôi cũng ñã có cái cảm
tưởng ñó, nhưng sau mới nghĩ là những Lá
Thư ñầu rất ngắn, nên không có Mục Lục, chỉ
có phần "ðọc cả bài...".
Anh Thông có sửa thêm vài lỗi typing và
có ñề nghị bỏ 1 câu highlighted mầu vàng. Tôi
thêm câu ñề nghị của anh Văn (highlighted
mầu xanh), gởi anh ñể xem lại và cho ý kiến.
• ðSK
Anh Minh
Về phần bôi vàng ñề nghị bỏ: không lấy
chi làm hồ hởi nhưng tui cũng hiểu rằng LT sẽ
về VN nên chi ñồng ý bỏ mấy chữ ñó.
Phần bôi xanh: Tui thấy anh nên ghi phần
này trong mục Reference hay là Editor's note
thì hay hơn.
• BPT
Thể theo lời yêu cầu của AH, chúng tôi xin
"tôn trọng bản quyền của Tác Giả" nên chả
dám ghi thêm hay bỏ bớt!!
Phần bôi xanh: ðã làm theo ý tác giả.
• AH Tô Hữu Qụy
Anh Văn và các anh trong BBT thân mến,
Tôi ñã ñọc lại bài ký sự, thấy Ban Biên Tập
cho sửa lại rất gọn ghẽ, hay nhất là "tính bầy
ñàn" còn lại không ñáng kể, nội dung như vậy
mới có thể cho vào LT phù hợp hơn.

Cám ơn Ban Biên Tâp ñã bỏ công nhiều ñể
có thể ñưa ñược bài ký sự này vào LT số 100.
Theo ñề nghị của anh Văn tôi cũng có thêm vài
chữ không ñáng kể (màu lục ñậm). Nếu các
anh thấy không có vấn ñề gì, thì có thể cho lên
khuôn bài mà có 2 bên ñều tham gia sửa chữa
rút gọn này. Cảm ơn nhiều lắm.
Tôi gửi thêm một bài Tùy Bút" XUÂN
CẢM" nữa ñể các anh tùy nghi. Bài này tôi rất
tâm ñắc (chưa ñăng lần nào) vì thể hiện trung
thực tâm trạng của mọi người Viêt Nam lúc
hai phe họp ở Paris về hiệp ñịnh hòa bình. Nếu
thấy cần nhờ Ban Biên Tập cho chỉnh sửa chút
ít ñể không ñộng thời văn khi về tới VN. Bài
gửi theo attach theo ñây.
• BPT
Kỳ này có ñăng bài Hai Lúa như ñã ñược
AH nhuận sắc và sửa ngắn gọn lại và theo như
mong muốn của AH, chuíng tôi có ñăng luôn
bài Xuân Cảm cho dù thời gian tính không còn
nhưng "cảm" thì còn y chang!!
Mong nhận thêm các sáng tác khác của
AH trong tương lai.
• AH Hà Văn Trung
(Trả lời cho NTMinh sau khi nhận thơ của
NTMinh:
Anh Trung thân,
Bài của anh tôi ñã layout sơ khởi, chưa có
"trang ñiểm", chắc sẽ phải nhờ Thông lo tìm
hình ảnh, và tôi cũng chẳng sửa ñược gì ngoài
vài ba cái dấu hỏi ngã. ðã gởi BPT review lâu
rồi, nay thấy Văn nhắc nên gởi ñại cho anh
xem sơ khởi, ñồng thời có muốn thêm bớt gì cứ
xin cho tôi biết.)
Anh Minh thân mến,
ðể ñền ơn tri ngộ cho Ái Văn, tôi ñã gửi
bài Nho Mà Không Dịch ñến cho BPT/LT các
anh với hy vọng dưới 50% sẽ ñược mấy anh
xét duyệt cho ñăng lên LT vì cái ñộ nhạy cảm
của bài viết.
Khi Ái Văn gửi hồ sơ của AH LNPhượng
giới thiệư "Chuyện Cổ Tích" ñược ñăng trên
website CVA , tôi ñược biết anh em bên Việt
Nam phải xé bỏ mấy trang 71-73 của LT 99
rồi mới dám phân phối truyền nhau ñọc, thì cái
hy vọng nói trên chỉ còn dưới 30%.
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thoại nói chuyện khá nhiều của một AH lão
thành. Giáo ñầu tuồng thì cụ khen bài viết
ðiền ðịa Phân Minh của tôi rất khá. Nhưng
tiếp theo thì giảng cho tôi một thời kinh về cái
chủ trương "giữ cho còn có nhau" của Lá Thư
do cụ là người khai sanh ra nó và muốn cho nó
ñược trường sanh bất tử với cái chủ trương ấy.
Cụ nhắc ñi nhắc lại là nếu muốn viết lách bài
vở bàn về chuyện chính trị thì có những sân
chơi khác rộng rãi hơn, vân vân... Thế là cái hy
vọng nói trên của tôi chỉ còn lại dưới 10%, vì
nghĩ rằng sau khi ñiện thoại cho tôi rồi, thì cụ
sẽ làm việc với Ái Văn và BPT. Nên tôi ñịnh
bụng sẽ không bao giờ nhắc tới bài viết nầy
với các anh nữa, ñể các anh khỏi bị khó xử.
Chẳng ngờ hôm nay lại nhận ñược thư báo
của anh theo ñó thì kỳ nầy không thấy có cái
vụ thu thập ý kiến của tập thể ñể làm quyết
ñịnh như kỳ trước ñã làm với bài ððPM. Coi
chừng có bị phạm cái tội "ñại nghịch vô ñạo"
ñối với các vị trưởng bối như AH lão thành ñó
hay không? Bộ mấy anh muốn chơi xả láng
sáng vế sớm hay sao vậy? Bởi vì sau LT số
100 thì ñương kim BPT sẽ trao gánh nặng lại
cho tân BPT rồi "que sera sera."
Tôi ñã dò lại cái layout của bài viết của tôi
rồi. Impeccable! Cám ơn những chỗ sửa chữa
chính tả của anh. Nhờ anh cho biết ý kiến, mấy
ñoạn văn viết bổ túc theo sau câu kết "You're
fired" của Donald Trump có nên cắt bỏ ñi cho
bớt luộm thuộm hay không? Nếu anh thấy mấy
ñoạn văn ñó có vẻ như "vẽ rắn thêm chơn" chớ
không giúp gì thêm cho sự hiểu biết của ñộc
giả thì xin anh cắt bỏ ñi giùm. Cám ơn.
Thân mến,
Trung
• BPT/ Aí Văn
Anh Trung thân:
AH lão thành ñó KHÔNG CÓ BẤT CỨ
MỘT ẢNH HƯỞNG GÌ ñối với Ban Biên Tập
LTCC #97-#100. AH lão thành ñó cũng chỉ là
một AH như những AH khác. Khi nào Cụ ta
còn ñiện thoại than nữa thì ANH NHẮN LÀ
XIN GỌI CHO AÍ VĂN ðỂ THAN !!

Chúng tôi làm việc chung với nhau và bàn
bạc với nhau về những bài nào nên ñăng và
bài nào nên gợi ý cho tác gỉa bỏ hay thêm một
vài ñiểm cho bài mình.
KHÔNG CÓ AI NGOÀI BPT có tên trong
Ban Phụ Trách có ảnh hưởng hay xen vào
chuyện chọn bài của BPT.
Xin anh yên tâm ñừng nghĩ như anh viết:.
vì nghĩ rằng sau khi ñiện thoại cho tôi rồi, thì
cụ sẽ làm việc với Ái Văn và BPT. Nên tôi
ñịnh bụng sẽ không bao giờ nhắc tới bài viết
nầy với các anh nữa, ñể các anh khỏi bị khó
xử.
Còn trách nhiệm chung thì thuộc BPT
nhưng nếu tóm tắt cho gọn thì cứ ðÈ một tên
ra cho dễ ñể trút lên ñầu: cứ thằng cha Aí Văn
mà trút!
Cám ơn anh ñã ñóng góp bài rất hay.
Văn
• AH Phan ðình Tăng
Xin gởi ngân phiếu Yểm Trợ LTAHCC.
Nhận ñược thơ chúc Tết của Anh Trần Văn
Quình, tôi nhớ lại chuyện xưa nên viết vài
hàng gởi Anh ñăng vào LTAHCC ñể ñọc cho
vui.
Xin chúc AV và gia ñình một năm mới Quí
Tỵ ñược sức khoẻ và vạn sự lành.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT.
Thân kính chúc AH và gia ñình ñược mọi
sự như ý, bình an và mạnh khỏe.
• AH Lê Trọng Bửu
Thiệp CUNG CHÚC TÂN XUÂN ghi:
Mến chúc Anh và quý quyến một năm mới an
khang , sức khỏe, vạn sự an lành cũng không
quên cám ơn và kính chúc quý Anh Phụ Trách
Lá Thư AHCC ñược sức khoẻ và vạn sự lành.
ðính kèm 1 check góp phần Chi Phí Lá Thư.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT.
Năm mới, thân chúc AH và gia ñình
ñược vạn sự cát tường.
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CHUYỂN GIAO VIỆC PHỤ TRÁCH LÁ THƯ CÔNG CHÁNH #101 - #104
THƯ CỦA BPT LTAHCC GỬI CÁC AH ÚC CHÂU:
Thư số 1
Anh Quân và Anh Mạnh ơi,
Như ñã viết trong LT #99, trong phần Thư BPT và bài viết của Lê khắc Thí: Chúng tôi ñang chờ
một Ban Phụ Trách cho LT số 101- 104.
Không biết các AH bên Úc có thể nhận tiếp tục LTCC sau khi chúng tôi làm xong LT Mùa Xuân
2013?
Xin các AH bên Úc bàn bạc xem thử có thể chia nhau làm không?
Bên ñó Anh Lê Nguyên Thông lâu nay vẫn là thành phần nòng cốt từ các BPT LT trước (chính
anh Thông làm hầu như các layout cho số LT 98), trước khi tôi nhận làm LTCC#97-#100, nên việc
Layout, sửa chính tả, ñọc bài sẽ nhất ñịnh không bị trở ngại cho BPT mới.
Chúng tôi sẽ lo giùm các anh:
1/ In LTCC tại Cali.
2/ Phân phối LTCC như ñã từng làm cho các số vừa qua.
3/ Sẽ chịu nhận chèque của các bạn ở Mỹ hay các nơi khác (tuỳ theo nơi ñể khỏi phải mất
công chuyển ñổi) như các LT trước.
4/ Upload LT lên website www.ltahcc.com và
5/ Những gì mà các anh muốn nhóm chúng tôi tiếp tay (TUỲ Ý, kể cả việc nhờ các thành viên
trong BPT 97-100 vào trong BPT 101-104).
Các Anh chỉ lo trả lời thư tín, phần sắp xếp bài vở, chọn lọc và sửa chính tả hay ñề nghị tác giả
sửa ñổi v.v. và gởi cho chúng tôi sau khi finalized ñể ñem in và phân phối LT.
Sở dĩ chúng tôi viết thơ riêng này cho các anh vì muốn LT có một cái nhìn mới, một cách thức
làm việc và chọn bài mới từ các AH bên Úc.
Trước ñây ñã có các AH bên Canada, các AH bên Pháp và các AH bên Mỹ ñã phụ trách LT rồi,
chắc LT mà ñược các AH bên Úc góp tay thì ñúng là gồm cả Bốn Bể Năm Châu!!
Mong nhận ñược reply các bạn trước khi LT#100 ñược finalized vào cuối tháng February 2013
hầu có thể ñăng lên cho các AH biết.
Văn(12/22/2012)
Thư số 2
Các Anh thân,
ðến 20 tháng 1 này, bên Nam Cali có Tiệc Tất Niên do ban ñại diện Nam Cali (TG Hoa, NM Trì,
T ð Hợp) tổ chức. Thường thì có khoảng hơn 150 AH tham dự nên việc LTCC thường ñược thông
báo luôn. Chúng tôi mong ñược tin về việc Phụ Trách LTCC 101-104 hầu có thể thông báo cho các
AH trong dịp này.
Xin các Anh cho biết trước ngày 19 tháng 1 (nếu ñược) là các AH bên Úc sẽ nhận hay không
nhận phụ trách LT.
Cám ơn các Anh.
Văn/ Jan 12,2013
THƯ TRẢ LỜI CỦA CÁC AH ÚC CHÂU
AH ðoàn ðình Mạnh
Thân gởi Anh Văn,
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tháng 12, chúng tôi ñã liên lạc với AHCC Melbourne xin cho biết ý kiến. Chúng tôi chỉ nhận ñược
hồi ñáp của AH Phạm Ngọc Lâm xin một tay “thợ vịn”, nguyên văn của AH Lâm. Ngoài ra không
nhận ñược ý kiến nào khác. Do ñó rất tiếc AHCC Melbourne không thể phụ trách LTCC. Ngoài ra
không biết AHCC Sydney có nhận phụ trách LT hay không.
Xin báo ñể Anh rõ.
Mạnh(Jan11,2013)
AH Huỳnh Thanh Quân
Thân gởi Anh Văn,
Lúc ñược thư anh, tôi ñã chuyển xin các AHCC Sydney cho biết ý kiến v/v phụ trách LTCC.
Thật ñáng buồn vì cho ñến bây giờ vẫn chưa có ai trả lời.
Chúng Tôi xin lỗi: AHCC Sydney không phụ trách LT ñược.
Thân Chào
Q Huynh(Jan12,2013)
THƯ CỦA BPT LTAHCC GỬI CÁC AH TEXAS
Thân gởi Các AHCC Texas:
Trong số LT #99, chúng tôi có gởi chung cho tất cả các AH (còn có thêm lời kêu gọi của Anh
LKThí) về tiếp tay ñể làm tiếp 4 số Lt#101-#104.
Chúng tôi có tiếp xúc qua Email riêng với nhóm bên Úc (Melbourne và Sydney) ñể nhờ họ tiếp
tay vì trước ñây bên Úc chưa có phụ trách lần nào. Bên ñó có trả lời là không nhận phụ trách
ñược.(xin xem phần bên trên)
Ngoài ra, chúng tôi có thăm hỏi một vài nơi như Vùng Sacramento (ñã phụ trách trước), và các
anh em khác nhưng cũng không nhận ñược .
Thơ này xin gởi ñến các Anh bên Texas (Houston ñã từng phụ Trách LTCC), và Austin (có
website của Khoá do anh Trần Trung Trực phụ trách) ñể hỏi xem các anh có thể tiếp tay làm
LT#101- #104?
LT #100 sẽ phát hành trong tháng 3/2013, và nếu ñược xin REPLY (thuận lợi hay không thuận
lợi) cho chúng tôi trước ngày 15 tháng 2.
Nếu thuận lợi, sơ khởi xin cho chúng tôi các chi tiết sau:
1/Người phụ trách (với ñịa chỉ, Email và Phone) ñể gởi chi phiếu
2/ðịa chỉ với Email ñể liên lạc (gởi bài và return address): cũng có thể dùng #1 cũng ñược.
3/ DS các bạn tham gia vào BPT LT (không nhất thiết phải có ngay) ñể thông báo cho tất cả AH
khi phát hành LT#100.
Mong ñược các AH quan tâm.
Văn(Jan21,2013)
THƯ TRẢ LỜI CỦA CÁC AH TEXAS
AH Phí Ngọc Huyến
Houston chúng tôi bây gìờ ñã thành Lão Niên Công Chánh cả rồi, mắt mờ, tay chậm và quờ
quạng, nhiều khi rất khổ sở vì cái computer!!!, ñánh máy xong rồi, chưa kịp “save” thì nó biến mất.
Mong các anh thông cảm, Houston hiện nay không còn ñủ nhân lực ñể phụ trách.
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Cá nhân tôi (Vũ Quý Hảo) không nhận.
Cám ơn quý AH
AH Nguyễn Văn ðộ
Tôi cá nhân ðộ Văn Nguyễn cũng không thể nhận ñược. Thành thật xin các bạn thứ lỗi.
AH ðoàn Kỳ Tường
T/G các AHCC Houston,
Lúc trước với một số anh em vừa ñông, vừa trẻ, nên chúng ta vui vẻ ñảm nhận LTCC dể dàng.
Nhưng nay, nhìn lại: Anh em một số ñã ra ñi, một số không còn ở lại với AHCC, một số ñã trên 8
bó...
Tôi thiết nghĩ: Chúng ta không còn ñủ khả năng ñảm nhiệm công việc này nữa.
AH Nguyễn Quốc ðống/ Feb. 2, 2013
Các bạn,
Tôi có forward tớí các AHCC tại ñịa phương Austin, nhưng vẫn chưa ai trả lờì.
AH Nguyễn Văn Mơ
Anh Văn thân,
Tôi rất tiếc và buồn, anh em chúng tôi ở Texas không ñủ sức gánh vác LTAHCC ñược vì lý do
ñúng như anh ðoàn Kỳ Tường phân trần . Thôi thì ñành ñể Lá Thư trôi giạt ñến ñâu hay ñến ñó như
con thuyền không bến vậy. Biết ñâu, nhờ cơ duyên, có ngày con thuyền lại tấp về bến cũ ở phía Bắc
(San Jose) hay phía ðông (Washington D.C.) ñể hội ngộ với các "o" lái ñò năm xưa ñã từng nắm
vững tay chèo lèo lái nó.
Thân chúc anh chị và gia ñình cùng toàn thể các anh trong Ban Phụ Trách LTAHCC một năm
mới dồi dào sức khỏe và mọi sự an lành.
AH Khương Hùng Chấn/ Hòa Lâm
Anh Văn thân,
Từ ngữ kiếm hiệp "Rửa tay phong kiếm" hàm ý rũ sạch mọi bận tâm, mọi lo toan, không dính líu
can thiệp gì vào chuyện giang hồ. "Phong kiếm quy ẩn" cũng có nghĩa tương tự nhưng ñi xa hơn một
bước: Tìm nơi yên lành, xa lánh mọi ồn ào, an sống ẩn dật.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người ñến chốn lao xao.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Hòa Lâm tôi nay vừa ñã "rửa tay phong kiếm" lại cũng ñã "phong kiếm quy ẩn", nên: "Thanks,
but no, thanks".
Nói vắn tắt trực tiếp: Tôi không nhận phụ trách hay tham gia vào ban phụ trách LT AHCC số 101104
Thân mến.
Hoà Lâm KHC.
BPT
Như vậy, qua các thư trả lời của các AH bốn phương, thì không ai nhận tiếp tục “vác ngà
voi” LTAHCC từ số 101 ñến 104. BPT LT số 97 ñến 100 sẽ có giải pháp sau (xin xem bài Lá Thư
Ban Phụ Trách trong LT số 100)
•
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THƠ CỦA BPT LTAHCC GỬI
BAN VẬN ðỘNG TỔ CHỨC ðẠI HỘI CÔNG CHÁNH
Thơ số 1/ Feb 8, 2013
Thân gởi các Thành Viên trong Ban Vận ðộng Tổ Chức ðại Hội Công Chánh:
(Xin vui lòng chuyển cho các thành viên trong Ban Vận ðộng Tổ Chức ðại Hội CC 2013
(BVðTCðHCC), vì chúng tôi không biết AH nào sẽ tham gia BVðTCðHCC.)
Thay mặt Ban Phụ Trách LTCC #97-#100, tôi xin viết ra ñây hai phần riêng biệt.
Phần A: Tài Chánh Phụ Giúp ðHCC từ Quỹ Yểm Trợ của LTCC
Lá Thư Aí Hữu Công Chánh số 100 dự ñịnh phát hành trong tháng Ba 2013, nên mọi thông tin
hay bất cứ bài vở gì muốn ñược ñăng, thì xin các bạn chuyển cho chúng tôi trước ngày 22 tháng Hai.
(Vì cần 2 tuần ñể Layout Final và in vào ñầu tháng Ba, ñể có thể gởi ñi vào tuần cuối tháng Ba).
Ngoại Lệ: Nếu những Thông Tin không thể có trước cuối tháng Hai, chúng tôi cũng có thể cho
in vào giấy RỜI, ñể kẹp vào trong LT khi LT ñã in xong sẳn sàng ñem gởi.
Nếu lúc ñó các Anh ñã có luôn Thơ Mời Tham Dự ðại Hội thì cũng có thể gởi luôn trong cùng
một phong bì lớn chung với LTCC, vừa tiện cho người ñem ra Bưu ðiện gởi, lại vừa tiết kiệm cho
Quỹ Yểm Trợ LTCC.
BPT LT sẽ dùng Quỹ Yểm Trợ LTCC ñể ðài Thọ tất cả CHI PHÍ về việc này vì ñây là việc
CHUNG cho Tất cả AHCC khắp thế giới.
Các Anh chỉ việc ñánh máy, trình bày Thơ hay Thông Tin gì Liên quan ñến ðHCC v.v., rồi
chuyển cho chúng tôi , chúng tôi sẽ lo in và gởi cho tất cả AHCC khi gởi LTCC #100.
Phần B: Phụ Trách LT 101-104
Khi nhận phụ trách LTCC từ Bắc Cali, chúng tôi hứa sẽ lo tròn 4 số (#97- #100), nên trong
LT99, chúng tôi ñã kêu gọi các AH khắp thế giới tiếp tay sau khi chúng tôi hoàn thành LT100.
Chúng tôi ñã viết thơ trực tiếp gởi các AHCC ở Úc, Austin/Houston,TX và hỏi thêm các AH ñã
từng Phụ Trách ở các nơi khác ngoài Nam Cali, thì câu trả lời là KHÔNG NHẬN. (Các Thơ ñi từ lại
sẽ ñược ñăng trên LT100.)
Nhân có nhóm Ban Vận ðộng Tổ Chức Hội Công Chánh 2013, chúng tôi mong muốn các AH
ghi vào chương trình nghị sự ñể thảo luận việc nhận Phụ Trách Lá Thư 101-104.
1/ Nếu như trong các thành viên của BVðTCðHCC có một nhóm AH nhận làm BPT LTCC, thì việc
phối hợp giữa ðHCC và LTCC sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn như cho thay ñổi ngày Phát Hành (sớm
hơn hay trễ hơn cho phù hợp với ngày ðHCC, như Số LT Tiền ðại Hội, Hậu ðại Hội v.v.).
Xin cho chúng tôi biết trước ngày 5 tháng Ba (ngày phải gởi LTCC ñi in) ñể kịp thời ghi trên
Trang Bìa của LTCC#100.
Chúng tôi chỉ cần biết tên của AH trách nhiệm phụ trách (Tên, ðiện Thoại, Email và ñịa
chỉ), (ñể gởi bài hay tiền yểm trợ), và ñịa chỉ liên lạc của LT hầu in lên bìa trong và bìa sau của
LT.
2/ Nếu trong BVðTCðHCC không ai nhận phụ trách LTCC, thì cũng xin thông báo cho chúng tôi
sớm.
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các LT #97 ñến #99):
Phần tồn quỷ $25,000 từ các ban phụ trách trước, vẫn còn giữ lại ở miến Bắc California do ban
phụ trách LT #93-#96 giữ.
Phần mới thu ñược trong thời gian chúng tôi phụ trách, ñã gói ghém chi tiêu cho 3 số 97,98,99,
tính ñến hôm nay (8 tháng Hai 2013) còn tồn qủy $8,000.00 (+/-) do chúng tôi giữ (Nam Cali)
Số tiền nầy sẽ dùng cho việc in ấn và gởi LTAHCC số 100. Hiện nay Bưu phí nay tăng lên khá
cao, và LT AHCC số 100 ñặc biệt sẽ tăng số trang lên khoảng 50% nên dự trù chi phí cho số #100
này khoảng $5,000.00
Mong các AH sẽ cho chúng tôi biết sớm quyết ñịnh của các AH về Phần B.
Cám ơn các AH,
Thay Mặt BPT LTCC #97-#100
Aí Văn
Thơ số 2/ Feb 15, 2013
Anh Trì thân,
Trước ñây Anh ñã gởi Thơ về vận ñộng tổ chức ðHCC cho tôi, và vì không biết ai là chủ trì nên
cách ñây một Tuần (Khuya thứ sáu Feb 8 lúc 12 giờ khuya hay 12:00 AM Thứ Bảy Feb 9), thay mặt
cho BPT LTCC #97-#100, tôi có gởi cho Anh, AH ðS Tụng và AH Duật (Bắc Cali) thơ ñính kèm.
Chỉ sợ thơ ñó không ñến tay Anh (bị vào Spam chăng?) nên tôi xin chuyển lại một lần nữa.
Nếu việc do tôi ñại diện BPT LTCC trình bày ở Phần B (Phụ Trách LTCC #101-#104) không
ñược Anh (và Ban Vận ðộngTổ Chức ðHCC) cho vào phần thảo luận thì xin cho biết ngay ñể chúng
tôi không chờ thêm hầu thu xếp việc phát Hành LT#100 như dự ñịnh trước ñây.
Hoặc:
Nếu như ñược các thành phần BTC cho vào phần Thảo luận thì xin cho chúng tôi biết ñể chúng
tôi chờ kết qủa thảo luận của BTC.
Dù có thuận lợi hay không, xin Anh cho chúng tôi biết tôn ý.
Cám ơn Anh.
Văn
AH Nguyễn Minh Trì / Feb 17, 2013:
Ái Văn bắt tôi trả lời, tôi chỉ là người gửi thư ngỏ ñi và nếu có BVðTCðHCC 2013 thì tôi sẽ
tham gia.
Theo ý kiến của riêng tôi, Ái Văn cùng nhóm bạn từng sát cánh với AV ñứng ra tổ chức thì sẽ
thành công tốt ñẹp.
Thơ số 3 / Feb 17, 2013:
Trì thân:
Moi chỉ muốn có thơ ñi thì có thơ lại chứ cứ "take the fifth amendment" thì làm sao ai biết ñược
ý của Trì hay BVðTCðHCC.
Moi KHÔNG biết trong Ban Tổ Chức có ai nên ñành phải gởi cho Trì là người khởi xướng thơ
mời BVðTCðHCC.
Cám ơn ñã trả lời cho biết.
Moi ðÃ KHÔNG nhận ñứng ra Tổ Chức ðại Hội CC và ðÃ NÓI CHO TẤT CẢ CÁC BẠN BÈ
BIẾT từ lâu nay rồi.
Văn
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MỘT ðẠI HỘI CÔNG CHÁNH
Năm 2013
Lê Khắc Thí
ðại Hội Ái Hữu Công Chánh Kỳ 3 ñược tổ
chức tại Nam California cách ñây 15 năm
(ngày 04 tháng 7, 1998), quy tụ khoảng 400 gia
ñình ái hữu khắp nơi về tham dự trong 2 ngày,
tại Hayatt Hotel và nhà hàng Seafood Paracel.
ðại Hội lần thứ nhất, năm 1978 ñược tổ chức
tại Maryland, tại tư gia Ái Hữu ðoàn Trịnh
Giác, gần 100 ái hữu và gia ñình tham dự.
Trong buổi họp Tất Niên ngày 20 tháng 01
năm 2013 tại Little Sài Gòn vừa qua, anh chị
em ñề nghị tổ chức một ðẠI HỘI ÁI HỮU
CÔNG CHÁNH năm 2013 và yêu cầu tôi phổ
biến dự ñịnh này trên LÁ THƯ ñể quý ái hữu
và thân hữu cho biết ý kiến.
Nhìn lại một số hình ảnh năm 1998 sau
ñây, tôi có cảm tưởng vui buồn lẫn lộn.
•

•

Vui là thấy ñông ñủ gia ñình Công Chánh
gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng sau nhiều
năm xa cách, những màn giúp vui của AH
Tiến Sĩ Nguyễn Thành Thiệt (nay là tu sĩ
Tánh Như) biểu diễn màn 9 con bồ câu
(màn biểu diễn này AH ñược giải ảo thuật
quốc tế ở Tokyo); vui là ñược nghe câu
chuyện phi hành gia Eugene Trịnh (trong
gia ñình AH Trịnh Ngọc Sanh) kể lại
chuyến bay Colombia lên không gian mà
anh ñã tham dự.
Buồn là nhận thấy một số AH ñàn anh nay
ñã quy tiên, trên một tấm hình gồm bốn cụ
ðinh Gia Bái, Nguyễn Tư Tùng, Nguyễn
Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Minh ñứng bên

tấm bảng mừng thượng thọ của quý cụ, nay
bốn quý cụ ñã không còn với chúng ta nữa.
Thời gian không ñợi ta, ta phải tranh thủ
với thời gian ñể vui sống, nên việc tổ chức một
ðẠI HỘI năm nay ñể ñáp ứng mong mỏi của
các AH, mong mỏi gặp lại nhau, thăm nhau sau
nhiều năm xa cách, và có thể không có cơ hội
gặp lại nhau vì tuổi già, thời gian và không
gian không còn cho phép.
Trong một dịp gặp mặt gần ñây có các bạn
ðồng Sỹ Tụng, Nguyễn ñình Duật, Nguyễn
Minh Trì và chúng tôi, có bàn qua việc tổ chức
ðẠI HỘI và anh em có bàn ñến việc thành lập
một BAN TỔ CHỨC gồm các AH ở Nam
California ñể bắt tay vào việc khi có sự hưởng
ứng của qúy AH các ñịa phương xa về một
ðẠI HỘI ÁI HỮU CÔNG CHÁNH năm 2013.
Vậy xin quý AH cho biết ý kiến càng
sớm càng tốt.
Xin cám ơn các bạn.
Costa Mesa, ngày 25 tháng 01 năm 2013
Lê Khắc Thí
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BƯỚC ðẦU VÀO XỨ
"C
"C HOA"
Phan ðình Tăng
Ngày 15-12-2012 tôi nhận ñuợc thiệp chúc
Têt của AH Trần văn Quình, gởi từ Cần Thơ.
Anh Quình là cựu Truởng Khu CC Cần-Thơ và
bạn ñồng-hành của tôi khi ñặt chân vào nước
Mỹ lần ñầu-tiên năm 1961, cách ñây hơn 50
năm.
Khi Viện-Trợ Mỹ cho anh Quình và tôi ñi
"Observation Tour" 3 tháng, bước ñầu-tiên là
10 ngày "Orientation" ở Washington DC. Tôi
nhớ hai chuyện vui nên kể lại cho các bạn
nghe:
Ở Mỹ có phong-tục cho tiền "tip". Anh cúp
tóc ít nhất là 25c. Nếu cho ít thì không nên trở
lại vì có thể bị cắt ñứt lỗ tai! Người lấy tip
nhiều nhất là anh ñánh giày, giá chỉ có 15 cents
mà tip ñến 35 cents.
Một hôm anh lái xe bus chở chúng tôi ñi
xem phố ñậu quá lâu, anh hướng-dẫn thúc ñi
mau vì ñây là Sở Thuế IRS, ñậu lâu sẽ bị ñánh
thuế!
Sau ñó họ ñưa chúng tôi lên Harrisburg,
thủ-ñô của Pennsylvania. Anh Quình ñi tìm
mua la-de uống mà không có vì ở ñây cấm bán
rượu. Anh chỉ chai root-beer, tôi nói ñó là một
loại nước ngọt.
Ở ñây có thổ-dân gọi là "amish" có phongtục lạ là không dùng các máy-móc tân-tiến,
không dùng xe hơi mà chỉ dùng xe ngựa, không
dùng máy giặt, máy sấy, chỉ giặt tay rồi ñem ra
phơi nắng!
Mấy anh ñưa
ñi xem các cầu gỗ
xưa, nay chỉ ñể
làm kỷ-niệm, và
xưởng
làm
chocolat Hershey.

Sau ñó họ ñưa chúng tôi xuống Tiểu-Bang
miền Nam là South Carolina, thủ-phủ
Columbia. Lên xe buýt ra khỏi Harrisburg, anh
Quình uống la-de thả-giàn. Hồi ñó còn kỳthi bnên người da mầu phải ngồi phía sau xe
buýt. Xe ghé lại trạm ở Winston Salem, North
Carolina. Trạm nầy chia ra làm hai, một bên

sáng sủa, một bên ñen tối, có bảng "COLOR
PEOPLE". Tôi rẽ qua bên phía color people,
anh Quình nói mình qua bên này ñược, bên kia
dành cho người da ñen. Tôi nói qua xem cho
biết. Vào ñó một anh da mầu cầm tay tôi nói:
"Anh qua bên kia ñược mà". Tôi nói: "Tôi vào
xem ñược không ?" Anh thả tay tôi ra. Vào ñó
dơ-dáy hôi-hám quá, tôi vội ñi ra ngay.
ðến Columbia chúng tôi ñược ñưa ñi xem
xa-lộ từ bờ biển Charleston cho ñến miền núi
Greenville. Một hôm anh lái xe rẽ vào thànhphố nhỏ, rồi lại quay lui. Anh giải-thích: "Dân
ở ñây xin sửa ñường mà chưa làm ñược, họ
giận-dữ lắm, vào ñó có thể nguy-hiểm".
Sau ñó, một ngày lễ anh chở ñi dự lễ ở một
nhà thờ Tin-Lành, và dự một picnic ở một nơi
rất ñẹp-ñẽ, mát-mẻ.
Sau 1980 thấy nhiều thay ñổi. Hôm nay 21
tháng 1 là lễ liên-bang Martin Luther King, một
danh-nhân da mầu. Hồi tôi còn làm cho City of
New Orleans, nhiều người ñiện-thoại hỏi ñể ñặt
tên ñường MLK. Họ hỏi: "ðường Claiborne có
phải dài nhất không?" Tôi nói: "Có thể, vì
ñường ñó ñi từ Jefferson ñến St. Bernard

TRANG 18
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ñầu tiên của Louisiana. Theo luật của City
không thể ñổi tên các danh-nhân. Sau ñó họ ñổi
một ñoạn của ñường Melpomene ra Martin

Tình Yêu Ngàn Năm
N m
trời ñất chưa miên viễn
sao em ñòi thiên thu?
trăm năm ñời biến chuyển
tình yêu, hướng ñạo mù.
dẫn nhau vào mê trận
khóc cười ngày tháng dư
vàng son chen lận ñận
vòng tay ấm lao tù

Luther King. Một hôm tôi ñi theo Thị-Trưởng
ra họp ở vùng ñó. Một anh da mầu chỉ tôi và
nói: "Tôi muốn hỏi Department of Streets tại
sao lại ñể dọc theo ñường MLK mấy thùng rác
công-cộng dơ-dáy. Các người có nhiều Thánh,
chúng tôi chỉ có một vị Thánh MLK mà thôi."
Thị-Trưởng trả lời thay tôi: "Anh ñừng hỏi
Department of Streets, thùng rác là của
Department of Sanitation."
Khi
ñồnghương
VN
ở
Versailles
xin
ñổi
tên một
ñường
thành
Saigon
Drive
cũng vậy. ðường Alcee Fortier là tên của một
sử-gia, họ cho ñổi một ñoạn St. Maxent thành
Saigon Drive.

tốt nghiệp trường tình yêu
anh thủ khoa ñiên loạn
lửa tâm bùng ñốt thiêu
hanh phúc tràn hoạn nạn
tình chuyển ñá thành vàng
ñau thương làm hạnh phúc
giông tố ra bình an
nước mắt là bích ngọc
“khi trái tim biết yêu
chó tru thành vần ñiệu”
miền ñất chết hoang liêu
thành thiên ñàng huyền diệu
tình yêu là hiến dâng
chấp nhận vạn lỗi lầm
dẫn ñường về ñịa ngục
nghe tuyệt vời thân tâm./.
Tràm Cà Mau
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Allure of the Seas, một chuyến ñi kỳ thú.
Tôi bị bịnh chóng mặt nên rất sợ sóng nhất
là sau chuyến ñi Côn ðảo hình như vào năm
1958. Chuyến ñi do thầy ðức (giò) tổ chức trên
chiếc tàu Mékong. Khi tàu ra cửa biển thì bị
ảnh hưởng của sóng nên tôi mửa liên miên cho
ñến khi không còn gì ñể mửa rứa mà vẫn còn
mửa! Vì rứa khi nghe tụi em rủ ñi cruise tôi lắc
ñầu lia lịa. Kế ñến AAA gởi brochure ñến
quảng cáo cruise ñi vùng biển Caribbean. Nhìn
kích thước của chiếc Allure of the Seas tôi tự
nhủ “nó to lớn dình dàng như ri và với kỹ thuật
‘hại ñiện’ (hiện ñại) chống lắc (stabilizing) như
thế thì chắc là không ñến nỗi nào, thôi thì ñánh
liều[1] ba bảy cũng liều thử ñi một chuyến xem
sao”. Tụi bán vé dụ tui mua phòng có cửa sổ
nhìn ra biển nhưng tui vội từ chối vì sợ nhìn
thấy sóng lại chóng mặt chăng? Thôi lấy phòng
ở trong tàu không có cửa sổ cho chắc ăn. Lúc
ñầu tui cũng hơi sờ sợ vì ở phòng trong có thể
bị cảnh claustrophobia (ở tù!?) nhưng khi ñã ñi
rồi mới thấy không có cảnh lắc lư mà cũng
không có cảnh “ở tù” vì phòng có màn ảnh
LCD lớn và trang trí với hình ảnh làm như
mình ñang ở trong nhà của mình vậy (Xin các
bạn ñọc phần phụ chú về chuyện chọn phòng).

Allure of the Seas

Khiêm ðồng
Allons enfants de la Floride, l’heure est
arrivée (nhại bài hát La Marseillaise của Pháp).
Vợ chồng tui với hai người bạn bèn mua vé cho
chuyến ñi cuối tháng 3/2012 với một hải trình
lâu 7 ngày và lần lượt viếng Labadee (Haiti),
Fallmouth[2] (Jamaica) và cuối cùng là
Cozumel (Mexico). Cảm tưởng ñầu tiên của tui
khi ñến bến tàu và khi thấy chiếc tàu là: “khiếp,
to lớn thế!”. Thuyền ñồ sộ như một cao ốc 18
tầng với chiều dài cỡ một sân vận ñộng trường
trung học. Cũng kiểm soát passport và mỗi
người ñược cấp một thẻ lên tàu (plastic to bằng
3 lần thẻ tín dụng) có reference về hình lưu
trong máy vi tính (sau này mới biết là mỗi khi
mua sắm hay ra vô tàu thì khi quẹt cái thẻ, hình
của người dùng thẻ sẽ hiện ra nơi máy kiểm
soát ñể nhận diện xem người dùng thẻ và hình
trong thẻ có phải là một hay không?). Thẻ có
ghi luôn giờ ăn tối cho mỗi ngày (xin xem phần
phụ ñính ñể biết thêm về việc muốn ăn khác
giờ ấn ñịnh). Nếu khi mua vé mà bạn nói sẽ trả
tiền bằng thẻ tín dụng thì thẻ lên tàu sẽ báo cho
các cơ sở buôn bán trong tàu biết và khi mua
hàng bạn chỉ cần ký vào giấy bán hàng. Nếu
bạn ghi sẽ trả tiền mặt thì thẻ lên tàu sẽ báo cho
các cơ sở mua bán lấy tiền ngay theo kiểu “tiền
trao cháo múc”. Sau khi nhận thẻ và trước khi
vô tàu chuyện ñầu tiên ñược làm là chụp hình
lưu niệm trước cái màn ảnh có hình chiếc tàu
Allure of the Seas. Trước khi chụp hình thẻ lên
tàu sẽ ñược dùng lần ñầu tiên ñể về sau trả tiền.
Cửa vào tàu ở tầng thứ 5 và cũng là tầng
làm ăn business của tàu; Cty gọi là Royal
Promenade. Khách vào tàu ñược chào ñón
không phải là những nụ cười hay cái gật ñầu
mà là nhân viên bắt buộc khách phải bấm máy
lấy thuốc sát trùng vào tay!! ðây là một sự bắt

1

[ ] ðó là quyết ñịnh trước khi tai nạn lật tàu của

chiếc Concordia ở Italie.

[2] Xin ñọc là “phôn mút” cũng như Plymouth.
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cũng có máy bấm lấy thuốc sát trùng[3]. Phòng
chúng tôi ở tầng thứ 6 về hướng mũi tàu trong
khi ñó phòng ăn ở tầng thứ 2 ở hướng ñuôi tàu.
Phòng khá rộng có divan có thể kéo ra ñể thêm
một người ngủ nếu du khách ñi có con cái.
Giường king size và trang bị như khách sạn 4
sao.
ðúng 5 giờ chiều Chúa Nhật thì tàu ‘súp lê
3, tàu ra cửa biển’ (nhại theo câu hát). Từ bến
tàu ra cửa biển tàu ñi qua một khu nhà ở cao ốc
và khách ở cao ốc ñồng quơ tay ô ê chào du
khách ñang ñứng trên bong tàu ở tầng 16 và
17[4] (ðể tránh rườm rà tui không ghi ra kích
thước và chi tiết khác của chiếc tàu xin các bạn
vào reference 4 ñể biết thêm).
Thủ tục ñầu tiên là các du khách phải, tùy
theo khu mình ở, dự buổi huấn luyện khi tàu bị
nạn. Sau ñó tui bắt ñầu thám sát tàu. Tầng 16 là
tầng ñể du khách tắm, tắm nước xủi (jacuzzi),
phơi nắng, uống bia và hút thuốc nhất là cigar
(các bạn nào như tui không chịu mùi khói thuốc
cigar thì ñừng ñi qua khu này, ở tầng 16 phiá
tay phải hướng ñi về khu ăn buffet ở lầu 17).
Nhờ tàu quá rộng lớn nên có ñến 4 hồ bơi lội
(có 1 hồ cho con nít) mặc dầu vào giờ nắng ấm
du khách rất nhiều nên nhiều lắm là ñược dầm
mình dưới nước (hơi lạnh ñối với tui); 4 hồ
jacuzzis tha hồ mà ngồi ngâm mình ñưa lưng
cho nước ñấm. Về phía ñuôi tàu cũng ở tầng 17
còn có hồ trợt nước (người trượt nước ráng
ñứng giữ vị trí ñể cho nước bơm chảy mạnh
dưới chân); dây ñu tử thần; sân bóng rổ và golf
loại bỏ túi (miniature). Tầng thứ 5 là khu
thương mãi nào là cafe, pizza, sandwich và
bánh ngọt ñủ loại. Có quán nhạc sống và sàn
nhảy cho ai thấy ngứa chân. Lẽ tất nhiên phải
[3] Theo thống kê thì vi trùng truyền nhiễm qua bàn

tay nhiều nhất. Ở trong tàu có cả hơn ngàn du
khách vệ sinh công công tránh truyền nhiễm là một
bắt buộc phải có và mọi du khách phải tuân theo.
4
[ ] Muốn biết chi tiết về chiếc Allure of the Seas xin
vào Google và ñánh tên chiếc tàu hoặc vào website
của Royal Caribbean International.com.

có nhiều nhà hàng bán hàng lưu niệm như ñồng
hồ, giây chuyền, khăn choàng v.v. Tui không
vô mấy chỗ này và khi bà xã ñi qua muốn ghé
lại là tui vội kéo ñi ngay kẻo lủng túi! Nơi lầu
6, ngay sau chỗ tụi tui ở có một khu rộng lớn ñể
cho các bà du khách sửa sắc ñẹp làm móng tay,
massage v.v. Sau khu spas này là khu tập thể
dục với ñủ thứ máy ñi bộ, ñi xe ñạp, chèo
thuyền v.v. và v.v. Ở trên tàu thì sau khi ăn quá
cỡ, nhiều người ñến ñây ñi bộ, chạy máy v.v.
ñể loại bỏ bớt calories và bớt mặc cảm ăn nhiều
quá. Sau phòng máy tập có cửa ñi xuống lầu 5
ở chu vi ngoài của tàu. Ở ñây du khách có thể
ñi bộ hoặc chạy lúp xúp (jog) cứ mỗi vòng là
702 m. Tui ráng sáng và chiều mỗi lần ñi 5
vòng như rứa cũng ñược 3.5km mỗi kỳ ñi bộ.
ðiều thú vị và cũng hơi sợ là ở chu vi này của
tàu có nhiều khúc tương ñối trống trải, du
khách có thể nhìn ra biển không bị vướng mắt.
Tui tự nghỉ nếu ai chán ñời nhảy ùm xuống
biễn chắc cũng khó ñược vớt kịp thời! Từ
những chỗ trống ñó nhìn xuống mặt biển không
bao nhiêu, cỡ chừng 10m, nhìn sóng vỗ vào
thân tàu rần rần và nghe gió hú rợn người rứa
mà tàu chạy êm ru không hề lắc lư!
ðúng 7:30 PM thì có parade chào mừng du
khách với những người mang hình các con thú
ta thường thấy trong Universal Studios. Kể ra
cũng không có gì ñặc sắc nhưng giúp du khách
giết thì giờ chờ tới giờ ñi ăn. À quên nói là du
khách ñủ giống dân, già ñi xe lăn cũng có và trẻ
ñi xe mẹ ñẩy cũng có, con nít cũng nhiều,
nhưng hơi hiếm cho chuyến tàu tụi tui ñi là dân
choai choai teens cỡ 15/17 tuổi. Phần ñông là
gia ñình hai ba thế hệ ñi du ngoạn với nhau. 8
giờ tối thì ñi xuống lầu 3 sắp hàng chờ tới lượt
ñi vào nhà hàng ăn tối. Trong lúc sắp hàng chờ
ñợi bấm nút computer nằm trên tường ñể biết
thực ñơn không những cho tối hôm nay mà cho
cả tuần lễ ở trên tàu. ðến giờ ăn, khách vô
phòng cũng phải qua thủ tục lấy thuốc sát
trùng! Mỗi bàn là một gia ñình nên có bàn 2
người, bàn tụi tui 4 người, bàn bên cạnh 8
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người phục vụ, 1 chính 1 phụ. Thức ăn cũng
không có gì hấp dẫn, chỉ có bánh mì ăn với bơ
khai vị ngon vô cùng. Sau này cứ mỗi tối người
phục vụ biết chúng tôi thích bánh mì nóng dòn
ăn với bơ nên luôn luôn cung cấp dồi dào. Ăn
xong lên lầu 4 là bị Casino lôi cuốn một số
ñông du khách vô thử thời vận. Tui vì kỵ khói
thuốc lá cứ hít vào là ho ngay nên không vô
Casino mà chỉ lên Royal Promenade ở phố lầu
5 ngồi ăn kem uống cà phê nhìn thiên hạ ñi qua
lại chờ giờ ñi ngủ. Khu phố rất tấp nập, người
ñi chen chân không lọt nhưng rất trật tự. Chắc
chắn là phải có an-ninh nhưng không thấy ai
mặc sắc phục hết. Ngồi uống cà phê nhìn tìm
mấy cha mặt mày có vẻ Trung ðông với râu ria
rậm rạp vì bị ám ảnh của khủng bố[5] xem trên
TV.
Ngày thứ 2: Tàu xuôi Nam hướng về Haiti.
Trời âm u, biển ñộng nhưng tàu không thấy lúc
lắc, quá hay. ði bộ dọc theo ñường vòng ñai
của thân tàu ở tầng thứ 5 mà cứ sợ gió tai thổi
bay xuống biển. Nhìn những lớp sóng cuồn
cuộn thi nhau ñập vào thân tàu mà liên tưởng
tới và khâm phục những thuyền nhân vượt biển
tìm tự do nhiều chết ít sống. Chỉ thấy trời và
nước màu ñen thui! Thôi về phòng tắm rồi ñi
ăn sáng. Buffet ăn sáng ở tầng thứ 17 và có tên
Windjammer Market; lại phải xoa tay với thuốc
sát trùng trước khi vào phòng ăn tự ñộng tìm
chỗ ngồi. Thức ăn ê hề, cơm kiểu VN cũng có,
cháo thì là loại oatmeal nấu loãng. Có 1 line
dành riêng cho du khách ăn hamburger. Nước
cam tươi vắt phải trả tiền thêm, 1 ly $4.40 gồm
luôn 15% gratuity. Tìm ñược chỗ sát cửa kính
nhìn xuống biển nhưng vì ở lầu 17 nên sóng
biển chỉ thấy nhỏ lăn tăn không như ở tầng 5.
Ăn bao bụng cho ñến khi no thì thôi, cà phê
[5] Bạn nào còn nhớ quân khủng bố bắt con tin trên

chiếc tàu Laura ??? và giết du khách ñể ñòi hỏi
nguyện vọng gì ñó! Lâu ngày quá quên rồi nhưng
dư âm của khủng bố thì còn ñó!

uống thả dàn chỉ cần yes là các phục vụ viên rót
ñầy ngay. Tôi khoái nhất món cá hồi hun khói
nên sáng nào cũng ăn một muỗng lớn nhưng
ñến ngày thứ 5 thì chào thua! Ăn no rồi lại tìm
chỗ phơi nắng mặc dầu hôm nay không có
nắng! ñể chờ tới giờ ăn trưa! (chỉ có ăn và ăn!).
Không có việc chi làm mới ngồi nhìn khách có
con và so sánh. Con nít của Mỹ trắng (rất ít
African American) ñược cha mẹ thả cho bò lăn
bò lóc thả dàn; còn con nít Á ðông thì cha mẹ
bỏ vào xe ñẩy, nai nịt ñàng hoàng lại còn có
khăn trùm che nắng gió. Có lẽ cũng vì rứa mà
con nít Mỹ trắng dạn dĩ khi nói chuyện với
người lớn, còn con nít Á ðông thì có vẻ nhút
nhát hơn. Ăn trưa xong về phòng làm một giấc
rồi ñi dạo phố ở lầu 5. Nếu thấy ñói bụng ? thì
ghé vào gian hàng Pizza, Sandwich hoặc bánh
ngọt lấy vài lát/miếng rồi nhâm nhi với cà phê
hoặc nước ngọt miễn phí vì tiền mua chuyến ñi
ñã có tính các chi tiêu này. ðến tối ñi coi show
nhào lộn trên hồ bơi. Show ñược thực hiện tại
Aqua Theater ở tầng thứ 6 nằm ở phía ñuôi tàu.
Vì không ñể ý ñọc brochure nên tui không giữ
chỗ trước[6]. ðứng chờ ñến giờ show thì cũng
ñược vô và cũng có chỗ ngồi[7]. Hồ bơi này
nhìn sơ sơ thì cũng khá nhỏ cỡ 10ftx25ft và ñặc
biệt là ñáy hồ di ñộng lên xuống và có thể lật
ngược ñưa ñáy lên ñể dùng làm trampolin ñể
cho mấy chú hề nhào lộn trên không trung. Tôi
vừa ngồi xem mà vừa nghĩ mãi là làm sao mà
ba hồi hồ cạn diễn viên ñứng nước chỉ lên ñến
mắt cá và ba hồi diễn viên nhảy từ trên cao
xuống hồ mà có ñủ chiều sâu. Cuộc biểu diễn
kết thúc với một diễn viên nhảy từ nóc tàu ít
nhất cũng là trên dưới +/-100 ft xuống hồ và hồ
vẫn ñủ chiều sâu cho người nhảy. Tui ñoán có
thể là ñáy hồ nối vào thành hồ bằng bellows (lẽ
[6] Khi mua vé ñi cruise các bạn nên yêu cầu người

bán vé giữ chỗ tất cả các shows trên tàu. Thà giữ
chỗ mà không dự còn hơn không giữ chỗ phải chờ
và như một show khác tụi tui phải ñợi show vào giờ
khuya.
[7] Xin xem phần phụ chú nếu bạn muốn xem show
với chỗ ngồi thoải mái
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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xuống bằng con ñội dầu (hydraulic jacks) và
mấy con ñội này cũng di ñộng ñể cho hồ có thể
quay nửa (1/2) vòng ñổi ñáy thành mặt cho
mấy chú hề làm trò như nói trên. OK ñó là tui
hơi méo mó nghề nghiệp, show nhào lộn này
quá hay và các bạn không nên bỏ qua; nhất là
cái màn nhảy từ trên cao nóc tàu xuống một cái
hồ nhỏ tí teo.
Labadee (Haiti).
ðang ngủ thì nghe máy tàu chạy rùng rùng,
giựt mình dậy thấy là 7 giờ sáng và tàu ñã ñậu
sát cầu tàu của hải cảng Labadee. Thêm một cái
hay của kỹ thuật hiện ñại là tàu tự vận ñộng cặp
bến mà không cần có tàu kéo hoặc ñẩy (no tug
boats). Tiếng máy rần rần là lúc các helices
(chong chóng hoặc chân vịt) kéo tàu chạy
ngang vào cặp bến. Labadee theo công ty
quảng cáo là “Our very own private paradise”
thật vậy Labadee ñược Haiti cho Cty Royal
Caribbean Int.’l thuê dài hạn và công ty này
ñiều hành Labadee như ñất riêng của mình.
Không có cảnh sát nhập cảnh, không quan thuế
v.v. tất cả mọi ñiều hành kể cả an ninh ñều do
công ty lo liệu. Thức ăn nước uống ñều ñem từ
tàu xuống ñể phục vụ du khách.

bố nằm nghỉ, phơi nắng mặc dù trên tàu cũng
có chỗ phơi nắng. ðây chẳng qua là yếu tố tâm
lý, mọi người trong ñó có tui cảm thấy nằm
trên ghế ñể trên ñất liền cũng an toàn hơn. Một
ít khách chạy xuống nước nhúng cho ướt người
rồi lên ghế nằm. Nước hơi lạnh, không có sóng
vì khu biển này có ñê cản sóng. Cát thì ñi ñau
chân vì ñó là san hô bể vụn. Trò giải trí thì chỉ
có ñi dây tử thần với ñiểm khởi hành ở trên
chóp núi, và xe chạy trên ñường rầy nhưng
chẳng có ai chịu ñi. Thức ăn trưa là thức ăn
buffet ñem từ tàu xuống và cái món khoái khẩu
nhất là xương sườn nướng không ñủ cho những
người ñến sau. ðến 2 g. chiều thì mọi người lục
tục về tàu và tui ñược dịp thấy hình của mình
trong computer an ninh khi quẹt thẻ lên tàu vào
máy kiểm soát. Về tàu xem chiếu bóng 3D
Captain America; show Chicago và các người
ñội lốt thú DreamWorks và ñi ăn tối.
Fallmouth (Jamaica).

Cảng Fallmounth (Jamaica) nhìn từ tầu.

Labadee (Haiti)

Mới nhìn sơ, Labadee như Vũng Tàu Ô
Quánh (Cap au-vent) cách ñây hơn 50 năm với
một ít nhà ngói ñỏ nằm khuất trong rừng cây.
Tui không thấy ai thuê xe ñể ñi vào thành phố
(Port-au-Prince) và mọi người ñều ñi tìm ghế

Tàu rời Labadee vào lúc 5 g. chiều và trực
chỉ hướng Tây ñể ñến Jamaica. Nói ñến
Jamaica không ai không nhớ ñến các lực sĩ
chạy nước rút ñã từng ñoạt huy chương Vàng ở
Thế Vận Hội, nhạc Calypso và bản nhạc bất hủ
của H. Belafonte “I leave my little girl in
Kingstontown”. Tàu chạy suốt ñêm và ñến 10
giờ sáng hôm sau (ngày thứ 4 của chuyến ñi 7
ngày) thì tàu ñến Fallmouth. Vì tàu ñến giữa
buổi sáng nên tôi có dịp lên bong tàu ở tầng thứ
18 ñể coi tàu cặp bến. Trước hết là hình như
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một vùng ñầy san hô. Lòng biển dẫn ñến bến
nhìn như một kinh ñào hai bên là san hô! Nhìn
xa về phía ñất liền thì còn có nhiều bãi ñất
trống xáng mới thổi lên (méo mó nghề
nghiệp!). Tàu tự lái, tự quay cho mũi tàu hướng
về biển sâu, ñuôi tàu quay về hướng bến, tất cả
ñều tự ñộng và sức người duy nhất cần ñến là
các phu ñứng trên bến, câu và kéo dây neo ñể
neo vào mấy cây neo. Tàu cặp bến nhẹ nhàng
với thân tàu chỉ cách bến cầu chừng 6 inches,
phục quá. Nhìn vào cảng thì tôi tưởng ñây là
thương cảng Sài Gòn vì nó quá giống. Cảng
cũng có khu nhà “lá” loại bidonville tức là nhà
làm bằng loại tôn lá gợn sóng cũng không khác
Khánh Hội mấy. Theo tờ quảng cáo thì cảng
cũng có khu mua bán ‘welcome to Fallmouth,
the shopping capital of the Western
Caribbean!’ cho du khách không ngoài những
hàng lưu niệm, vàng bạc, kim cương, và ñồng
hồ ñeo tay! Trời khá nóng, tôi không rời tàu mà
chỉ ñứng trên nhìn xuống rồi ñi phơi nắng; nói
phơi nắng cho oai nhưng thật ra là phơi mình
dưới bóng mát vì nếu phơi nắng thật sự thì chỉ
trong ½ giờ tôi sẽ trở thành African American
ngay!! Hai người bạn của chúng tôi xuống tàu
ñi một vòng taxi xung quanh khu bến tàu rồi
mỗi người ăn một trái vú sữa ($1.00). Hôm nay
tàu có show “How to train your dragon”, show
trên sân trượt nước ñá. Tạm ñược, có lẽ là vì tôi
ñã coi quá nhiều shows trượt trên nước ñá hay
hơn như Holiday on Ice. Ở khu Royal
Promenade thì cách ½ giờ có các người mang
hình thú ñi biểu diễn ñể cho du khách chụp
hình. Show “How to train your dragon” cũng
ñược chiếu theo loại 3-D: coi ñược. Mục ñích
chính của 3-D là cho các con thú hoặc gươm
dáo ñâm thẳng vào khán giả cho giật mình
chơi! ðúng 6 giờ chiều thì tàu súp lê 3 và tàu ra
cửa biển trực chỉ hướng Tây rồi Tây Bắc ñể
ñến Cozumel, trạm chót của cuộc du hành trên
biển.

Ngày thứ 5 là ngày lênh ñênh trên biển cả
chỉ có trời và nước, kỳ này nước xanh dương vì
trời ñẹp. Cũng phơi ‘mát’, ngồi ngâm mình cho
nước ñấm lưng và ñi ăn. Movie thì có “Pirates
of the Caribbeans: On Stranger Tides. Nếu
muốn dỗ giấc ngủ ñây là một dịp tốt, và có vài
du khánh ngồi sau lưng tôi ñang ngáy ào ào!
Tôi phải ñổi chỗ vì tôi cũng muốn ngủ! Phim
chả có gì ñặc sắc, chỉ có gươm ñao chĩa vào
mặt khán giả mà thôi nhưng cũng nhờ ñó mà
tôi có ñược hơn hai giờ ngủ trưa sau một bữa
ăn trưa cứng bụng. Chiều tối cũng có người thú
hiện ra nhiều lần trên khu Royal Promenade
cho du khách chụp hình. Tối nay là tối ăn cơm
ăn mặc chỉnh tề (formal attire) nhân dịp này du
khánh trong ñó có chúng tôi sắp hàng chụp
hình lưu niệm với phó nhòm của tàu. Nhân dịp
Formal Attire mấy bà người ðại Hàn mặc sắc
phục quốc gia nhiều màu sắc rất ñẹp và tôi ghi
nhận ñể khuyên mấy ñứa em của tôi sẽ ñi
chuyến tới nhớ ñem theo áo dài Việt Nam khoe
sắc với các bà ðại Hàn nếu có. Menu ñặc biệt
có tôm hùm và lẽ tất nhiên steak thì tối nào
cũng có. Xin nói thêm là sau hai ngày ăn cơm ở
phòng ăn chính và phải ñợi ñến 8:30 PM mới
ñến phiên nên chúng tôi bỏ cuộc và ñi ăn tối
theo dạng Buffet ở Windjammer trên lầu 17.
Hôm nay ăn theo lối Formal Attire nên mới trở
lại phòng ăn chính.
Cozumel (Mexico)

Cảng Cozumel (Mexico), hai tầu bự cặp bến.
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hành. Thật vậy khi tàu Allure ñến vào lúc 8:00
sáng thì ñã có 4 chiếc tàu lớn ñến ñó trước rồi;
sau khi tàu Allure ñến còn có 3 chiếc nữa ñến
như rứa trước sau có tất cả 8 chiếc tàu (xem
hình) du hành loại lớn trong ñó có mấy chiếc
xuất xứ từ Galveston (Texas) ñổ khách xuống
Cozumel. Thành phố này ñược các quảng cáo
du lịch thổi phồng lên[8], riêng tôi, tôi thấy
ngay lúc xuống tàu là không có gì hấp dẫn.

Budweiser, chừ tôi thêm trong danh sách bia tôi
uống còn có Dos Equis XX. Ngoài chỗ tôi uống
bia có mấy chú thổ dân, ăn mặc kiểu thổ dân
mặt mày vẽ rằn rện nhảy múa. Vợ tôi thấy tội
nghiệp nhào vô chụp hình lưu niệm rồi rút vài
ñô cho họ. À quên, ở ñây có pharmacie bán ñủ
thứ trong ñó có thuốc trụ sinh và believe it or
not Viagra. Lẽ tất nhiên tôi không mua, vì
không cần ñến nó và ñó là chưa kể có thể hàng
giả! Thôi bưa[9] rồi về tàu vậy; chào tạm biệt
hay ñúng hơn là từ biệt Cozumel.

Tàu, tàu và tàu… ở Cozumel.

Thật vậy với những hãng tàu du lịch lớn
như Royal Caribbean Int’l, Disney Cruise,
Carnival, Norwegian v.v. mà khu cảng không
có ñược một nhà khách khang trang ñể tiếp
hàng ngàn khách du lịch mỗi ngày. Khách
xuống tàu lội bộ vào khu thương mãi, ở ñó có
nhiều trạm loại tạm bợ như nhà dù, nhiều khi là
một cái ghế cao ñể ñón nhận du khách mua
thêm những trò chơi hoặc du ngoạn ngoài
chương trình của hãng tàu. Riêng cho các du
khách khác; trong ñó có chúng tôi; ñi lòng vòng
quanh quẩn qua khu thương mãi không khác
chi các chợ trời trong nhà ở Mỹ. Chỉ có một
gian hàng khá rộng bán ñủ thứ hàng hoá thượng
vàng hạ cám còn ngoài ra là những gian hàng
bề ngang rộng 4m (12 ft) bán hàng lưu niệm và
áo quần tắm biển rẻ tiền. Tôi ghé quán nước
uống một chai bia ướp lạnh, ngon chi lạ, bia
Dos Equis XX. Tôi liên tưởng tới mệ A.V.
chuyên môn cười tôi vì tôi chỉ uống bia

Cozumel shopping area.

Nội tướng và thổ dân.

Về tàu coi chiếu film 3-D Puss in the Boots
& Kung Fu Panda 2. Nếu không ñọc chuyện
kiếm hiệp Tàu thì khán giả chắc không hiểu cốt
truyện mặc dầu có nhiều hình ảnh ñánh nhau
hấp dẫn. Chuyện, như những chuyện kiếm hiệp
khác, là cha mẹ bắt buộc phải cho con cho
người khác nuôi vì kẻ thù ñang tìm giết. ðứa bé
lớn lên thấy mình không giống cha mẹ nuôi nên
tìm hiểu rồi tầm thù trả thù cho cha mẹ ruột!!

8

[ ] Xin xem phần phụ chú nếu bạn muốn xem show

với chỗ ngồi thoải mái

[9] Thổ ngữ Huế = quá ñủ rồi
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Planet. Tôi vì không giữ chỗ trước nên mặc dầu
chờ nhưng nhiều người chờ quá nên không xem
ñược show lúc 9g PM mà phải chờ ñến show
lúc 11g PM. Show này ñưa khán giả ñi qua
nhiều ñỉnh núi và xuống ñáy ñại dương với
nhiều màn nhảy múa nguy hiểm làm cho khán
giả giật mình. Tiểu xảo do computer gây ra làm
khán giả say mê và chắc lưỡi hít hà vì những
màn quá hay. Khán giả ñi qua khu rừng mưa
(rain forest) ñể thấy cây ñại thụ bắt ñầu vươn
mình dưới mưa và những cành cây là những
biểu diễn viên ăn mặc như cành cây. Kế ñến là
một màn nước biển dâng lên trên sân khấu với
tôm cá rùa bơi lội trong một môi trường gần
như không có trọng lượng. Hết vườn mưa ñến
sa mạc với dân du mục ñi theo ñiệu nhạc ngả
nghiêng vì gió thổi. Tất cả những màn nói trên,
trừ màn cây di ñộng ñều do computer tạo ra
trông như thiệt!
Ngày thứ 7. Lênh ñênh ngoài biển cả trên
ñường về Ft. Lauderdale.
7 giờ chiều ngày 6 tàu rời bến ñưa du khách
về Florida và cả ngày hôm sau, ngày 7 của cuộc
du hành, tàu lênh ñênh ngoài biển cả. Trời tốt
nên boong tàu tầng 16 và 17 không còn một
chỗ trống cho du khách phơi nắng. ðã ñến lúc
giải quyết thủ tục “ñầu tiên”. Ngoài tiền tiêu
trong lúc du hành như nước non, tiêu vặt và
chụp hình lưu niệm còn có tiền “boa” cho
những người phục vụ gồm có: phục vụ ăn uống
(3 người: Waiter, Assistant Waiter & Head
Waiter); phục vụ phòng (1 người: Stateroom
Attendant). Cty. có ‘nhã ý’ nhắc nhở giá cả như
sau: Waiter $3.75 mỗi ngày một khách như vậy
là 2 vợ chồng cần boa $7.5/1 ngày ($52.50 cho
chuyến ñi 7 ngày). Vì cô phục vụ quá chu ñáo
và dễ thương 4 người chúng tôi ñưa thêm
$20.00 ‘under the table’. Cho anh chàng
Assistant Waiter tiền Boa là $30.10 cho chuyến
ñi, và vì anh ta phục vụ bánh mì bơ chu ñáo
nên anh ta ñuợc thêm $10.00. Riêng anh chàng

Head Waiter mà tôi gọi là anh ‘ba xạo’ vì anh
ta chỉ ñến bàn chào hỏi chúng tôi vào ngày gần
cuối cuộc du hành mà thôi; anh ta ñược Boa
$10.50 không thưởng thêm. Nhìn thì thấy ít
nhưng vì anh ta là Head Waiter nên số người
du khách boa anh ta khá ñông vì vậy tiền boa
nhận ñược khá nhiều. Kế ñến là ñi lấy hình lưu
niệm. Computer ñã cho sẵn số tủ và hộc nơi
ñựng hình lưu niệm nên du khách chỉ tự ñộng
lấy hình và ñi trả tiền như mua hàng siêu thị.
Tôi không biết là nếu quên trả tiền thì sao vì
không ai kiểm soát hết. Chuyện thứ 3 cần làm
là ñiền tên và số lượng hành lý vào thẻ hành lý
do Cty phát sẵn. Thẻ hành lý có số thứ tự và số
này dùng ñể du khách rời tàu theo thứ tự gọi
trong máy. À quên; tôi cũng phải giúp Cty ‘cải
tiến’ bằng cách ñiền một Phiếu Ý Kiến trả lời
các câu hỏi lỉnh kỉnh ñại khái Tốt hay Không
Tốt, cần phải làm gì ñể Tốt Thêm, tư cách phục
vụ nói chung v.v. và v.v. Tôi chỉ thêm ý kiến là
nên có lưới bảo vệ ở ñường vòng ñai lầu 5 nơi
mà du khách ñi bộ hoặc chạy tập thể dục.
ðó là những thủ tục cần làm trước khi chia
tay. Ngoài ra cũng còn có Parade Chia Tay,
Shows Múa Nước và Blue Planet và nhiều trò
khác mà tôi không tham dự nên không ghi ra.
Có một chi tiết kỹ thuật mà tôi cũng vì méo mó
nghề nghiệp thấy nên nói ra. ðó là cầu di ñộng
trên Royal Promende (tầng thứ 5) ñể cho
Cruise Director, Ken, giới thiệu những người
phục vụ tàu như thuyền trưởng, các người hình
thú, các ca sĩ v.v. Cầu ở tầng thứ 6 thuộc loại
nhiều khúc như thang cứu hoả, và khi thụt ra
trên Royal Promenade thì cột ñèn ở dưới tầng 5
từ từ thụt lên ñể chống ñỡ, tất cả ñều ñược ñiều
khiển bằng computer. Thuyền trưởng trông khá
trẻ, cỡ 40 ngoài, ñối với tôi hơi trẻ cho chiếc du
thuyền khá quan trọng này. Ngày nào ông ta
cũng như ông Ken ñều có mặt trên màn ảnh
LCD trong phòng ñể giới thiệu những chuyện
trong ngày.
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cửa ñể cho nhân viên lo chuyển xuống tàu khi
tàu cặp bến.
Ngày thứ 8, ngày chia tay.
ðúng 7 g. sáng Chúa Nhật tàu cặp bến Ft.
Lauderdale. Sau khi ăn sáng một bụng no nê,
chúng tôi ñem hành lý xách tay vào ngồi chờ ở
phòng ñợi. Khi số thẻ hành lý ñược kêu ñến thì
chúng tôi xuống tàu, vào phòng nhập cảnh, lấy
hành lý và ñi ñến gặp nhân viên nhập cảnh. Tay
cầm passport và giấy khai quan thuế mọi người
ñược cho qua nhanh chóng và cuộc du hành kết
thúc. Theo tôi biết thì du khách nào cần lấy
máy bay ở hai phi trường Ft. Lauderdale và
Miami thì có thể làm thủ tục check-in ngay trên
tàu, lẽ tất nhiên phải trả tiền.
Cảm Tưởng:
Tôi hoàn toàn hài lòng về chuyến ñi này và
ghi trong bụng sang năm tới có thể ñi thêm một
chuyến nữa. Cách phục vụ, tổ chức trên tàu rất
chu ñáo. Hai shows hay nhất mà tôi nghĩ mọi
người cần coi ñó là Aqua Show và Blue Planet
(xem phụ chú dưới ñây). Thức ăn ñầy ñủ, cơm
nấu theo kiểu VN luôn luôn có mỗi ngày (bà xã
tôi rất hài lòng về chuyện này). Dessert Cream
Caramel rất ngon nhưng tiếc thay chỉ có một
lần mà thôi. Tàu chạy không lắc lư tròng trành,
du khách như tôi không sợ say sóng và cũng
không có cảm tưởng bị nhốt trong tù
(claustrophobia). Hồ bơi, hồ xủi nước ñầy ñủ,
khăn tắm xài thả giàn. Du khách hơn ngàn
người trên tàu không hề thấy to tiếng với nhau
và ñối xử với nhau rất nhã nhặn, không hề thấy
ai lớn tiếng ngay cả những lúc cười giỡn cũng
vậy. Ăn buffet nơi có những món khoái khẩu
thì cũng sắp hàng ñàng hoàng không chen lấn
như tôi thấy trong vidéo ăn buffet ở VN! An
ninh hoàn toàn mặc dầu nhân viên sắc phục giữ
an ninh không hề thấy bóng dáng. Nhiều người
có thể nghĩ là tôi khó khăn khi nói ñến các nơi
tàu ngừng ñể du khách thưởng thức cảnh trí của

những nơi ñó. Có thể là tôi hơi khó khăn thật vì
tôi ñã có dịp ñi ñây ñi ñó quá nhiều và với tôi,
du hành bằng thuyền ăn thua là sự phục vụ trên
tàu; viếng thăm các nơi tàu ñậu chỉ là phụ thuộc
không ñáng kể. Tôi nghĩ là nếu tàu du hành về
SàiGòn cặp bến Nhà Rồng thì du khách chắc
cũng thất vọng vì cảnh trí cũng giống như khu
Khánh Hội mà thôi.
Phụ Chú:
Giờ ăn: Du khách có thể khi mua vé dặn
người bán vé ghi khách muốn ăn theo giờ của
mình. Cty. gọi cách ăn ñó là My Time Dining
(MTD). Ngoài tiền mua vé gồm có tiền ăn theo
giờ Cty ñịnh du khách phải trả thêm tiền phụ
trội tùy theo nơi ăn và thức ăn mà mình lựa.
Nếu không dặn trước khi mua vé thì có thể gọi
trong ngày (9:00 AM – 4:00 PM) giữ chỗ
trước. Theo tôi thì chẳng cần; khi nào thích thì
ñi ăn ngoài hoặc ñi ăn buffet, ăn thua là dặn
trước Waiter ñể cho họ biết là ñược.
Giữ chỗ Shows: Nên giữ chỗ tất cả các
shows khi ñặt mua vé. Chẳng thà có giữ chỗ mà
không ñến còn hơn phải chờ như tôi ñã làm và
có khi bị cho sang số ‘de’ vì hết chỗ như tôi
gặp phải khi ñi xem Blue Planet.
Central Park: Ở tầng 8 về phiá sau Royal
Promende hướng ñuôi tàu, Cty. làm một vườn
cây cỏ (không có bông), cây cỏ thứ thiệt không
phải là plastic mà Cty gọi là Central Park. Ở ñó
có những tiệm ăn tương ñối mắc tiền cho khách
muốn ăn theo lối MTD. Trên lầu 9 ñến 16 (?) là
những phòng có balcon nhìn xuống vườn
Central Park. Ở sau ñuôi tàu, tầng 9 và cao hơn
có phòng nhìn xuống biển và hồ nước biểu
diễn. Nếu muốn coi biểu diễn từ phòng có
balcon với bạn bè du khách có thể mướn những
phòng này. Lẽ tất nhiên giá cả phải cao hơn.
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(Phiếm nhạt tào lao)
Tràm Cà Mau
Tôi nhớ lời một người bạn nói rằng, từ
những vị chân tu, những tên ñộc tài, những
hiền triết, ñến những kẻ nghèo hèn, ai ai cũng
thích ăn ngon. Nếu cho chọn một trong hai
khúc bánh mì, một ñã nguội, cũ, khô, và một
còn nóng hổi, dòn, bốc mùi thơm, thì các vị ñó
chọn cái nào? Chưa chắc thằng khờ muốn làm
cái việc trái ñời, chọn khúc bánh mì khô. Người
ta thường nói ăn ñể sống, chứ không phải sống
ñể ăn. Cũng ñúng. Nhưng tại sao không vừa
sống vừa ăn, ăn ngon và sống mạnh? Có ai
thích thử món ăn dở không? Có lẽ cũng có
người muốn thử cho biết nó dở ñến mức nào,
và cũng có nhiều người vô tình phải nuốt món
ăn dở.
Các ông chồng có vợ nấu ăn ngon, phải
biết cám ơn vợ, vì mỗi ngày ñược thưởng thức
những món ăn thích thú cho cái miệng. Nhưng
coi chừng, cao máu, cao mỡ, cao ñường, phải
mổ tim, cưa chân sớm.
Các ông có vợ nấu ăn dở, cũng phải biết
cám ơn vợ, vì ñỡ bệnh hoạn do thức ăn béo bổ
qua ñường miệng. Các ông này sẽ ñược sống
lâu hơn, ñể thưởng thức món ăn dở của vợ nấu.
Ngon và dở chỉ là một sự cảm nhận rất
tương ñối và mơ hồ. Sơn hào hải vị có ngon
không? Chắc là ngon thật nên xưa nay thiên hạ
mới ca ngợi. Nhưng có lẽ ngon với những
người chưa, hoặc ít khi nếm ñến món này, chứ
các bậc vua chúa và các chủ tịch vĩ ñại, mà
ngày ngày ñều bị bọn ngự thiện ép ăn sơn hào
hải vị, thì e khi ñược phỏng vấn, các ngài cũng
phán rằng: “Không tệ” (theo Tây là ‘Pas mal’,

hoặc Mỹ là ‘not bad’.) Chắc ít ai quên chuyện
ông vua xưa, lén ra ngoài hoàng cung chơi,
thấy người nghèo ăn khoai lang một cách ngon
lành, mà vua tưởng là ăn ñá cục, về cung hỏi
quan ngự thiện tại sao không cho ‘trẫm’ thưởng
thức món ngon ñó bao giờ cả. Quan biết ñó là
khoai lang, hôm sau dâng lên, vua ăn và khen
ngon nức nở.
Ngon ñối với người này, chưa chắc ñã
hợp với miệng của kẻ khác. Ngon tuyệt vời
trong hoàn cảnh này không còn là ngon trong
hoàn cảnh khác, và thời gian khác. Khi mới bị
thất tình thì miệng người ta lạt lẽo, nhạt phèo,
không món ăn nào còn ngon cả. Tôi ñã thấy
một ông ña triệu phú nhai rau ráu miếng cơm
cháy ñắng, ñen thui, khi ñang ở tù Cộng Sản,
ăn ngon lành và mắt sáng ngời, khen ngon rối
rít.
Nhiều người lấy cái ăn ngon làm thú vui
ở ñời. Cũng không có gì sai. Trời còn cho vị
giác họ biết ngon, thì sướng hơn những người
bệnh hoạn, miệng ñã nhạt phèo, ñã không
muốn ăn, và ăn cái gì cũng như là nhai ñất sét.
Tôi thường ưa nhớ ñến những tiệm ăn dở mà
tôi ñã ñược hân hạnh ghé qua.
Nghe nói món phở quốc doanh tại Hà
Nội trong thời ‘bao cấp’ là một món phở dở trứ
danh. Tôi tiếc là chưa ñược thưởng thức món
phở ñó ñể biết nó dở ñến mức nào. Sau năm
1975 những ngưòi trong Nam ñi công tác ra Hà
Nội, ñã ví von là ‘tanh và nhạt hơn nước vo
gạo’ một chút. Nhưng nghe ñâu khi nào cũng
ñông ñảo thực khách chầu chực xếp hàng dài,
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bẳn gắt, hắt hủi, bố thí cho một tô nhờ nhờ như
nước rửa bát, thịt thì lăn tăn, bánh ỉu xìu, và có
khi không có thịt thì ñược gọi là ‘phở không
người lái’. Nhưng vào cái thời ‘bao cấp’ ñó, có
cái gì cho vào mồm cũng làm ấm áp cái bao tử
và thấy sung sướng hạnh phúc lắm lắm. Không
biết phở tại trung tâm huấn luyện tân binh
Quang Trung, có sánh ñược với cái dở của phở
quốc doanh hay không. Tô thì nhỏ xíu, bánh
cũng hiếm hoi, mà nước dùng thì như canh gì
ñó, anh em ñoán ñó chỉ là nước bột ngọt, cũng
có thịt tái, tái ngắt và dai. Nhưng khi ñó, thì có
còn hơn không. Anh em tân binh cũng xì xụp
húp, nhai và thưởng thức cái thứ mà người ta
gọi là phở. ðây là loại phở ñơn giản ñến tối ña.
Nhưng vào thời ñó, anh em tân binh còn thanh
niên, sức lực dồi dào, ngày ngày tập tành quân
sự, thao trường mồ hôi ướt dầm, thì ăn gì mà
không ngon. Lại nữa, cơm nhà bàn thì ăn thả
dàn với cá mòi cùng canh rau muống có bèo
xanh nổi lờ nhờ, gọi là canh ‘toàn quốc’ (nghĩa
là toàn cả nước), xác chẳng bao nhiêu. Những
bữa ăn ñó, không phải ngồi nhai nhâm nhi
hưởng cái thú ăn uống, mà phải ăn ngốn ngấu
ào ào như mưa sa bão táp, ăn không nhai, cố
nuốt cho xuống thật nhiều, cho ñầy cái bao tử,
ñể có sức mà còn ra bãi tập. Không ngốn ngấu
là không có ñủ thì giờ, bụng ñói. Những bữa ăn
này, không ai biết ngon dở là thế nào, chỉ lo
dộng cho ñầy bụng thôi. Bởi vậy, cho nên phở
của câu lạc bộ dù có dở ñến mấy, cũng có thể
bán cho ñám tân binh. Tôi nghĩ, phở tại quân
trưòng Quang Trung có thể gọi là dở vô ñịch tại
miền Nam vĩ tuyến 17. Có lẽ cũng có nhiều nơi
dở hơn, nhưng tôi không biết ñó thôi.
Một lần ñi du lịch bảy ngày ñêm với 21
anh chị em Ái Hữu Công Chánh, thăm viếng
nhiều thắng cảnh dọc theo lộ trình dẫn ñến
vùng ðá Vàng Yellow Stone, rồi vòng xuống,
Grand Canion, Las Vegas. Sau năm ngày ñi

xồng xộc, ăn cơm Tàu, cơm Tây cũng ñã ngán.
Một chiều, xe ñưa vào tiệm Tàu khá lớn tại Salt
Lake City, tiểu bang Utah. Anh em thấy trong
thực ñơn có món phở, mà nhà hàng ghi là ‘beef
soup’. Mừng húm, hai mươi mốt người kêu hai
mươi tô phở, và một tô hủ tiếu. Anh chị em bàn
tán xôn xao, kẻ thì muốn tái nạm, người muốn
vè gân, người ưa chín gầu. Ông chạy bàn có
dáng người to lớn, da ñen muồi, tưởng là Mỹ
ñen, anh em khó khăn ấp úng ñể dịch các chữ
tái chín, tái nạm vè gân ra tiếng Anh. Ông chạy
bàn nói lớn bằng tiếng Việt rất rõ ràng: “Chỉ có
phở tái mà thôi, không có các thứ khác.” Thì ra
ông là người Việt, con lai. Tôi tò mò hỏi: “Phở
ở ñây có ngon không?” Ông cười và nói lớn
cho mọi người nghe: “Ăn một tô nhớ một ñời!”
Chúng tôi mừng quá, không ngờ ở nơi xa xôi
này mà có phở ngon ñến thế. Chúng tôi chờ,
chờ mãi, chờ hoài, nhóm người kêu món Mỹ ñã
ăn gần xong rồi, mà chúng tôi vẫn chưa có gì.
Cuối cùng phở ñược bưng ra. Phở tái mà bánh

là mì dẹp của Ý (spaghetti), nước dùng có lẽ từ
hộp khui ra. Thịt bò ñông lạnh thái mỏng trải
lên tô. Trời! Dở không tưởng tượng nổi. Ngỡ
ñược ăn ngon, mà anh chị em phải cắn răng,
căng họng mà nuốt, vì không thì ñói bụng khi
về khách sạn ngủ ñêm. Một chị, sau khi ăn vài
miếng, ñùa cái tô ra, không chịu ăn tiếp, phàn
nàn: “Thế này mà gọi là phở ư?” Tôi cười giải
thích: “Lỗi tại mình tưởng là phở, chứ thực ñơn
nó viết là ‘beef soup’. Ông bồi bàn cũng ñã báo
trước là ăn một tô nhớ một ñời rồi kia mà!” Từ
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phở hoang dại, dở.
Gần hai chục năm trước, tôi lái xe ñi
dọc ñường xa lộ số 1 ven biển Thái Bình
Dương, từ San Francisco lên ñến biên giới
Canada ñể ngắm cảnh chơi. Khi vào ñịa phận
Washington State thì chiều ñã xuống. Chúng
tôi ghé vào một tiệm Tàu, kêu ba tô mì. Tiệm
Tàu mà nấu mì thì khỏi chê. Tiệm dọn ra cho
chúng tôi ba tô mì gói, bên trên có mấy lát thịt
heo lèo tèo, mà giá ñắt gấp ñôi những tô mì
ngon tại San Francisco. Mì gói này là thứ rẻ,
hạng bét. Không ăn ñược, chúng tôi trả tiền ra
ñi. Chủ quán còn nói vọng theo bằng tiếng Mỹ
hơi khó nghe: “Tìm ñâu ra mì ngon như thế, mà
không chịu ăn!” Tôi ñưa tay vỗ vỗ vào bụng ñể
làm dấu cho bà chủ tiệm, ý muốn nói, chúng tôi
ñau bụng, không ăn ñược. Từ ñó, suốt cuộc

chủ quán nghe lộn ñem phở thay vì bún bò. Tôi
hỏi lại, chủ quán xác nhận “ðúng, bún bò ñấy!”
Tôi thử nếm, và nhận ra nước dùng là nước
phở, chứ không phài nước bún bò. Quậy ñũa
xuống, ñụng một cái giò heo, và bún khô luộc.
Nếu gọi là ‘bún bò Huế’, thì ñây là một thứ bún
bò rất dở, gọi một cách ép uổng. Nhưng nếu gọi
bằng một tên khác, cứ ñặt ñại ra cho một tên
mới, thì tuy không ai khen, nhưng cũng không
ai dám chê. Nếu ñược gọi là ‘bún phở giao
duyên’ thì có lẽ thực khách không ai dám dị
nghị gì. Cũng là một sáng tạo, một món ăn mới,
mà biết ñâu ăn mãi thành quen và thấy ngon
miệng, như người Kampuchia ăn mắm ‘bù-hóc’
khoái khẩu. Cố gắng lắm giữa lúc bụng ñói, mà
tôi cũng chỉ thanh toán ñược nửa tô, rồi phải bỏ
lại. Bà chủ quán cười vui vẻ, và nói rằng thực
khách nói bún bò này ngon nhất trong tiểu bang
Florida. Ông bạn tôi ñùa: “Xin bà cho ghi lại
công thức nấu loại bún bò này, ñể về nhà vợ tôi
nấu ñãi bạn bè!” Bà chủ quán cưòi toe toét và
nói rằng, bí mật làm ăn không thể tiết lộ ñược.
Ông bạn tôi nói tiếp: “Bà phải mở thêm nhiều
tiệm, lấy cùng tên này, thuê người quản lý, phát
triển như là tiệm bánh mì McDonald, Burger

hành trình dài ngày, chúng tôi chẳng còn dám
kêu ‘mì tô’. Khi về lại San Francisco, nhiều
năm sau tôi cũng né món ‘mì tô’ hoặc mì hoành
thánh.
Một lần tại tiểu bang Florida, phải ñi
hơn một giờ lái xe, ñến một tiệm bún bò ñược
giới thiệu là ngon nhất vùng. Hy vọng sẽ ñược
ăn ngon sau nhiều ngày vào tiệm Mễ, Mỹ. Chủ
tiệm rất vui vẻ, thân thiện, dọn ra bốn tô bún
bò. Nhìn vào trong tô, thấy không có dáng của
tô bún bò, vì có thịt tái, chín, gầu. Tôi tưởng

King thì mau giàu lắm nhé!” Bà chủ cười híp
mắt và bảo rằng chưa ñủ vốn ñể triển khai
thành hệ thống tiệm cùng tên. Vợ bạn tôi nói,
nơi xa xôi này mà có một chút hương vị quê
nhà, là ñã quý lắm rồi, ñừng ñòi hỏi chi hơn.
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thành phố Bremerton tiểu bang Washington,
ngang qua môt tiệm “Phở Hòa”, lúc ñó chưa ăn
tối, bụng ñói, thôi thì ghé vào làm một tô phở
dằn bụng mà về ngủ. Tôi bước vào, quán vắng
hoe, chỉ có mình tôi là khách, tôi kéo ghế ngồi,
và dõng dạc kêu: “Cho tôi một tô tái chín nhỏ.”
Ông chủ quán chừng hơn năm mươi tuổi chạy
ra, ngơ ngác. Tôi nhắc lại. Chủ quán nói với tôi
bằng tiếng Mỹ: “Hãy nói tiếng Anh!” Tôi thầm
nghĩ anh chàng này cũng ñã lớn tuổi lắm rồi,
làm sao mà quên tiếng Việt ñược? Chỉ có bọn
trẻ lớn lên tại Mỹ, cha mẹ bận làm ăn nên con
cái không nói ñược tiếng Việt. À, có lẽ ông này
ngưòi Tàu, mở quán phở Hoà. Tôi hỏi ở ñây có
bán ‘pho’ (xúp bò) không? Ông gật ñầu, ñưa
cho tôi tấm thực ñơn. Tôi kêu một tô phở tái
nhỏ. Một lúc sau, bà vợ ông bưng ra một tô, mà
tôi tưởng ông nghe lộn, cho tôi món khác. Nhìn
vào tô, thấy có bánh phở, có thịt tái, nhưng có
thêm kim chi, củ cải, rong biển và cái cái trứng
cút. Phở này lạ thật. Thấy có kim chi, tôi ñoán
ra ông chủ này ngưòi ðại Hàn mua lại tiệm
phở. Tôi mở miệng chào “ A-ni-ong-ha-xê-yồ!”
(chào buổi tối). Ông ðại Hàn vui vẻ tuôn ra
một tràng tiếng Hàn tôi không hiểu gì cả, chỉ úớ cười trừ. ðến ñây, tôi chợt cười mình vì ‘có
tài’ nói ñược cả ‘chục ngoại ngữ’. Một lần ñi
với vợ và một bà bạn vào tiệm Tàu, tôi kêu anh
bồi bàn ñến, chỉ cái bàn và nói: “Lắn-cai-khây
chàng-bùi a!” Anh bồi bàn quay ñi, bà bạn hỏi
anh nói gì vậy? Tôi cười ñáp “ñể xem”. Anh
bồi bàn quay lại, cầm khăn chùi bàn sạch sẽ.
Tôi hỏi chị bạn rằng, nghe nói chị biết tiếng
Tàu khá rành, sao chị không hiểu câu nói của
tôi? Chị ñỏ mặt cười trả lời: “Chắc anh nói
tiếng Phổ Thông nên tôi nghe không kịp, tôi chỉ
biết khá tiếng Quảng mà thôi” Tôi cười, giải
thích cho chị rằng “Lắn-cái-khây chàn-bùi” là
nói lái câu: “Lấy-cái-khăn chùi-bàn”. Chị cười
và hỏi tại sao anh Tàu biết câu nói lái ñó? Vợ
tôi cười giải thích rằng, ông ấy thấy tôi chỉ cái

bàn, tuy không hiểu nói gì, nhưng ông ñoán
ñược là yêu cầu chùi bàn. Trong sở, tôi học
ñược của mấy ông bạn Tàu, Nhật, Hàn,
Nigeria, Nga, Ý, ðức, Thái Lan, Ấn ðộ, Nam
Dương, Mễ, … mỗi xứ học ñược chừng hai ba
câu ‘chào hỏi’ và ‘cám ơn’ thôi. Cứ gặp người
xứ nào, tôi chào theo tiếng nói xứ họ, chỉ thế
thôi, mà ñược cảm tình nồng hậu, cởi mở, ngay
từ những phút ñầu. Ở xứ người, nhưng khi nào
tôi cũng nghĩ là mình dốt ngoại ngữ, cho nên
không dám khoe như cái ông cụ nọ, ngày xưa
ông xuống tàu ñi làm bồi, chắc cũng chỉ học
ñược láp nháp vài ba câu như tôi, thế mà khi về
nước, ồn ào khoe với bọn dân ngu rằng, ông
biết hơn mười tiếng ngoại ngữ! Thiệt tình, ñại
bịp.
Một chị bạn mở tiệm ăn chay tại một
thành phố biển của Florida, nơi có khách du
lịch trốn lạnh từ Canada xuống trong mùa
ñông. Tiệm ăn chay với thực phẩm thiên nhiên,
nghĩa là rau trái không bón phân hoá học, và
không xịt thuốc trừ sâu. Quán ăn có mẹ già của
chị phụ giúp, và thỉnh thoảng có chồng chị ñã
về hưu ra ngồi nói chuyện khào với khách quen
và bắt chuyện với khách lạ. Chị mở quán ñã
hơn hai mươi năm, khách hàng không ñông,
nhưng ñều ñều vào ra. Khách của chị toàn là
những kẻ kiêng cữ ăn uống, già có, trẻ có. Có lẽ
những loại người này ñã không còn thiết ñến
cái thú ăn ngon nữa, chỉ muốn giữ gìn sức khỏe
sao cho khỏi bệnh tật tấn công mà thôi. Chị bạn
nấu những món rất rùng rợn, tôi ăn mà nuốt
không xuống. Món ngon nhất của chị là tàu hủ
cắt lát mỏng, nhỏ, ñem xào trên chảo cho cháy
xém, rồi ñem trộn với rau cải bắp, cắt nhỏ
thành chỉ, rắc thêm những hột hướng dương và
ñậu phọng xay nhỏ. Thực khách tự rắc muối,
tiêu vào mà ăn. ðó là món ăn ñặc sắc nhất mà
chị hãnh diện khoe. Chị dọn cho tôi một dĩa,
tôi ráng căng họng ra mà ăn cho chị vui, khó
nuốt như ăn chất ñộc. Thấy cái dáng ñiệu khổ
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nói ñùa: “Thật khó tưởng tượng ñược, làm sao
mà tôi còn sống sót ñến bây giờ, mấy chục năm
nay, bà ấy cho tôi thức ăn của thỏ. Tôi mơ có
ñược hai chục ñồng, ñể mua vé xe, trốn qua Mễ
mà sống.” Chị bạn gắt: “Nhờ ăn uống vệ sinh
như thế này mới còn sống ñến bây giờ, chứ cứ
thịt thà, tôm cá, ñem chất ñộc vào người, không
ung thư cũng nghẽn tim mà chết từ lâu.” Ông
chồng chị cười khà khà. Tôi hỏi chị, khách
hàng của chị là khách quen, hay khách qua
ñường, ăn xong một lần rồi ñi. Chị cho biết
rằng, khách quen nhiều hơn khách lạ. Vợ tôi
hỏi chị học nấu chay ở ñâu, hay sách nào, xin
chỉ giúp, ñể sau này nấu. Chị cười và bảo là
nghĩ trong ñầu rồi tự chế ra mà nấu. Theo chị
nghĩ, thì những người kiêng cữ ăn uống, họ
thường luộc rau cỏ, rồi ăn lạt thếch. Họ không
có ý niệm về cái ngon thực sự, thức ăn nào mà
họ nghĩ là không ñộc, thì cảm thấy ngon, ngon
ở trong tư tưởng, trong ý nghĩ và trong ảo
tưởng. Nấu ñược như chị, cũng ñã là quá quý.
Nên tiệm của chị còn sống sót lai rai.

ngăn lạnh. Tôi múc cháo, nếm thử, có mùi tanh,
vị lạt lẽo. Tôi cố ăn cho bạn vui lòng, gắng nuốt
mà như cứ mắc nghẹn ở cổ, cháo không chạy
xuống bao tử. Ăn ñược vài muỗng, tôi ngừng
lại ñể lấy sức ăn tiếp. Anh bạn nhìn tôi như dò
hỏi. Tôi cười: “Cháo thịt nai, ñây là lần ñâu tiên
tôi ñược ăn trong ñời. Anh nói là cháo ‘ẹc’, tôi
chưa hề nghe tên loại cháo này bao giờ. Tại sao
lại có cái tên ñó?” Anh bạn cười ranh mãnh,
nói : “Gọi là cháo ẹc, vì nó dở ẹc. Tôi nấu
xong, nếm thử, thấy dở quá, tôi thêm các thức
ăn còn dư trong tủ lạnh, càng thêm, thì nó càng
dở hơn. Nên tạm ñặt tên là cháo ẹc. Thú thực,
tôi cũng nuốt không xuống. Thôi ñổ ñi, chúng
ta lái xe ra tiệm ăn sáng.” Tôi mừng quá, ñặt
muỗng xuống, thở một hơi dài khoan khoái.
Tôi nói với anh bạn: “Bao nhiêu năm no ñủ,
chúng ta ñổ ñốn ra cả rồi. Ngày trước, khi còn
ở tù, mà có một chén cháo ‘ẹc’ này, thì sướng
ñến nhức nhối. Bây giờ ñem ñổ ñi là có tội ñó!”
Anh bạn cười: “Thế thì anh có thể xơi hết tô
cháo này không?” Tôi chắp hai bàn tay, cười và
vái mấy cái.

Một lần tôi ghé thăm người bạn cũ, vợ
anh ñi vắng, anh rủ tôi ngủ lại ñêm ñể chuyện
trò, cùng nhắc kỷ niệm thời còn thơ ấu. Anh
bạn mở nhạc rất nhỏ, nhạc không lời êm dịu
như làm nền cho không gian. Anh ñốt một bình
trầm, hương thơm thoang thoảng toả lan.
Chúng tôi nhấp trà thơm từng ngụm nhỏ, trao
ñổi tin tức bạn bè, kẻ còn người mất, gợi lại
những kỷ niệm êm ñềm dễ thương trong thành
phố cũ ngày xưa. Mãi ñến gần hai giờ sáng mà
vẫn còn rì rào chuyện trò. Sáng sớm hôm sau,
anh bạn dậy lục ñục xoong nồi kêu loảng xoảng
trong bếp. Tôi mệt nên vẫn cứ ngủ tiếp. Khi
dậy, thì thấy bạn ñã dọn cháo ra, kêu tôi ngồi
vào bàn ăn ñiểm tâm. Anh nói: “Hôm nay ăn
cháo ‘ẹc’ thịt nai”. Tôi ái ngại vì bạn phải dậy
sớm lục ñục nấu cháo. Bạn cho biết thịt nai tình
cờ mua ñược từ tuần trước, chưa ăn, cất vào

Tôi nhớ lới một người bạn nói: “Miếng
ngon, nên thử ñã ñành, mà miếng dở cũng ñừng
bỏ qua. Phải thử cho biết dở thế nào, ñể khi ăn
ngon, mà biết giá trị của nó”.
Tràm Cà Mau
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DỊCH
CH
NHO MÀ KHÔNG D
Hà Thất Lang
Nói tới ñạo Nho, người ta thường nghĩ
ngay tới cái nền luân lý Khổng Mạnh. Cũng
như nói tới nhà Nho, người ta chỉ nhớ tới mấy
nhà ñạo ñức sống theo tiêu chuẩn cứng nhắc
của cái nền luân lý vừa kể ñó. Trong khi bao
trùm lên trên cái nền luân lý ñời thường ñó
(nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín; trung, hiếu, ñễ; lễ,
nghĩa, liêm, sỉ, …) ñạo Nho có cái triết lý của
kinh Dịch gọi là Dịch lý thì người ta cố tình
quên ñi, hay chỉ chịu bỏ công ra nghiên cứu ñể
áp dụng vào việc bói toán (quẻ Dịch) mà thôi.
Còn nhà Nho thì có ñại Nho với tiểu Nho mà
người ta không ñể ý phân biệt.
Dịch lý chủ trương mọi sự mọi việc

trong vũ trụ ñều ñổi thay tiến hóa theo chu kỳ
và theo hoàn cảnh môi trường của mỗi thời

ñoạn. Hoàn cảnh mới, môi trường mới thì sẽ có
vận hội mới. Những nhà hiền triết cách mạng là
những kẻ nhìn rõ những sự ñổi thay trong ñời
mình ñang sống cũng như dự kiến ñược những
ñổi thay tất yếu sẽ tới trong ñời sau nên mới
can ñảm ñể xướng lên những sự cải cách tương
ứng cho một vận hội mới theo nguyên lý của
Dịch. Rủi cho nước Tàu và mấy nước chịu ảnh
hưởng trong ñó có Việt Nam ta là ít có ñược
mấy nhà hiền triết có ñầu óc cách mạng như
vậy, mà ñầy dẫy những nhà làm chính trị (sau
Khổng Tử) cũng ñược gọi là nhà Nho ñấy,
nhưng vì lợi ích chính trị riêng của cá nhân hay
dòng họ mình mà muốn giữ nguyên trạng xã
hội càng lâu càng tốt theo cái nền luân lý của
Khổng Mạnh (lớp lang trên dưới, tam cương
ngũ thường) vì nó có lợi cho vua tôi của họ.
Nếu ai mà có tư tưởng cách mạng (thí dụ như
ñòi bỏ chế ñộ “truyền tử” ñể thay bằng chế ñộ
“truyền hiền” hầu chọn người lên nối ngôi vua
chẳng hạn) thì bị ghép vào tội “ñại nghịch vô
ñạo” có thể bị chết chém hay bị tru di tam tộc.
Cái tội “phản ñộng” mà cộng sản chụp lên ñầu
các nhà hoạt ñộng dân chủ bằng tư tưởng như
Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Lê thị Công
Nhân cùng với các blogger tranh ñấu cho tự do
dân chủ trong nước chính là cái tội ñại nghịch
vô ñạo của thời vua chúa ñó vì dám ñòi bỏ
cộng sản ñể theo dân chủ.
Những nhà hiền triết sống theo ñạo ñức
luân lý Khổng Mạnh, lại biết suy tư theo triết lý
của Dịch ñể áp dụng ñạo vào ñời thì ñược gọi
là ñại Nho. Họ có thể sống theo công thức “ñắc
chí, dĩ dân do chi; bất ñắc chí, ñộc hành kỳ
ñạo”. ðắc chí là ñược ñời (dân hay vua) hiểu
mình và chịu xài mình (cho mình cơ hội thi thố
tài năng, sở học, nói tắt là ñược “tiến vi quan”)
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vụ cho ñời (của thời ñó). Còn không may mà
bất ñắc chí (bị dân cho là gàn, ăn cơm dưới ñất
nói chuyện trên trời, nhứt là bị ông vua không
xài vì không có lợi cho việc ñè ñầu cỡi cổ thiên
hạ của ổng nên thất bại trên con ñường thi cử
hoạn lộ, không ñược xuất sĩ ra làm quan, chỉ có
thể “thối vi sư” là cùng), thì sẽ sống riêng theo
con ñường của mình ñã chọn với những cái giá
phải trả của nó (cô ñơn, thanh bần, ẩn dật, vân
vân…) Ở thời phong kiến vua chúa, bất ñắc chí
còn có thể ñộc hành kỳ ñạo, một mai một cuốc
một cần câu, sống một cuộc ñời an bần lạc ñạo
như ñại Nho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chớ còn
sống vào thời phong kiến hiện ñại hóa của mấy
“ñồng chí” nhà ta, thì bất ñắc chí mà muốn ñộc
hành kỳ ñạo coi bộ khó hơn nhiều, nhứt là
muốn “thối vi sư” như Hà Sĩ Phu là tìm cách
giáo dục soi sáng cho ñời bằng những tư duy
minh triết theo cung cách của một bậc ñại Nho
thì càng khó hơn nữa, bởi vì nếu không bị tù
ñày giam hãm dã man
trong nhà tù nhỏ, thì
cũng bị quản chế ñối
xử thiếu văn hóa
trong nhà tù lớn.
Những
nhà
chính trị thực dụng
xem cái học theo
Khổng Mạnh là cái
cần câu cơm hay cái
phương tiện mưu tìm
danh lợi bất chấp thủ ñoạn thì bị gọi là tiểu
Nho mà hình thái thấp nhứt của họ là bọn hủ
Nho, chỉ biết học thuộc lòng và mù quáng khư
khư giữ chặt những giáo ñiều học ñược hay bị
nhồi sọ phải theo, mà không dám hay không
chịu suy nghĩ ra ngoài khuôn sáo có sẵn dù thời
thế ñã ñổi thay. Những ngài tiểu Nho nầy biết
Dịch lý chớ chẳng phải không, nhưng mà họ
chịu ñấm ăn xôi, sống theo công thức “chó của

ðạo Chích sủa vua Nghiêu” ñể bảo vệ nồi cơm
của họ, bảo vệ và khuông phò triệt ñể ông vua
hay cái triều ñại, cái thể chế gọi là chính thống
mà họ ñang phục vụ bằng cái khuôn phép của
Khổng Mạnh rất tiện và lợi cho việc chăn dân
trị nước của thời cổ. Các ngài tiểu Nho nầy
luôn luôn là lực cản của một xã hội muốn tiến
bộ, thời nào cũng có, mà khổ nỗi họ thường là
những người thành công nhứt xét theo tiêu
chuẩn cơm áo gạo tiền, no cơm ấm cật, vinh
thân phì gia, ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi. Vì
họ thành công như vậy nên thường nắm ñược
thực quyền lãnh ñạo quần chúng, cai trị toàn
dân, và xu hướng tự nhiên của họ là bịt miệng
những tiếng nói của những nhà tư tưởng có tư
duy mới hay ñề xướng lên những chương trình
cải cách không có lợi cho họ. ðối với những
thành phần tiên tiến dấn thân vào hành ñộng cụ
thể thì càng bị họ ñàn áp tàn nhẫn, thô bạo, và
thiếu văn hóa hơn với lực lượng công an tàn
bạo và hệ thống tòa án kăng gu ru của họ.
Nước Tàu bị
giặc chậm tiến chế
ngự trong một giấc
ngủ dài hằng ngàn
năm cũng vì cái nạn
mà người viết xin
tạm ñặt cho cái tên là
“Nho
mà không
Dịch” của mấy ñấng
tiểu Nho nầy. Cái
phiên bản của những
tiểu Nho bên Tàu lại trở thành những hủ Nho
bên Việt Nam ta. Cái tính “bảo hoàng hơn
vua” không biết có phải là dân tộc tính của Việt
Nam ta hay không mà khi ta theo Nho thì ta
Nho (lâu) hơn Tàu; khi ta theo cộng sản thì ta
cộng sản (lâu) hơn cả Nga. Nay mai mà ta dân
chủ, không chừng ta sẽ dân chủ (lâu) hơn cả Âu
Mỹ nữa. Tàu ta cho tới khi thấy bị thua thiệt
quá nhiều với nền văn minh cơ giới của Tây
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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khư giữ những nếp suy tư và sinh hoạt theo
những giáo ñiều của nền văn hóa cũ nữa.
Nhưng lại rơi vào một thái cực khác của chủ
thuyết Mác Lê, mà xét cho cùng thì cũng là một
biến thái của tình trạng Nho mà không Dịch
vừa nói ở trên mà thôi. Nghĩa là khi họ chụp
ñược một học thuyết mới, có nhiều tư tưởng
cấp tiến dễ ñem ra áp dụng ñể vận ñộng và lôi
kéo quần chúng về phía họ và nhờ ñó có ñược
một sức mạnh vô ñịch, học ñược nhiều phương
thức sắt máu ñể chăn dân trị nước hữu hiệu rồi
thì họ ngưng ñọng học thuyết ñó lại ở những gì
tiện, lợi và rẻ tiền cho mục ñích chính trị của
họ. Sống trong chế ñộ của họ, ai mà thấy trước
ñược những ñổi thay mới rồi ñề xướng lên
những cải cách cho thích hợp với một vận hội
mới, thì cũng bị hủy diệt với cái tội phản ñộng
dưới tội danh “lợi dụng tự do dân chủ ñể chống
lại nhà nước.” Ngay bây giờ ñây, tự do dân chủ
ñang thắng lớn trước thoái trào của cộng sản,
cho nên ñược xem như là
một cứu cánh cho nhân loại.
Bây giờ, có một kẻ nào bắt
chước các bậc ñại Nho nói
trên ñể ñề xướng cổ võ cho
một cái gì khác hơn là cái
cứu cánh ñó, thử xem có bị
thiên hạ xúm lại ñập như là
ñập một con chó ñiên hay
không?
Người ta bị mấy nhà
Nho mà không Dịch vật lên
vật xuống nên tối tăm mặt
mũi mà không thấy ñường ñể
vạch mặt chỉ trán mấy thủ
phạm tiểu Nho của mọi thời ñại ñó, lại lo
nghiên cứu ñể ñổ tội lên ông Khổng ông Mạnh
theo lối trăm dâu ñổ ñầu tằm. Có người thì nêu
ý kiến rằng cộng sản Việt Nam hiện tại là
“Khổng giáo hiện ñại hóa” với cái hệ thống dọc
vua trên hết, dưới là quan, chót cùng mới tới

dân, nay ñược biến thái thành ðảng thay cho
vua trên chóp bu, lớp cán bộ thay cho quan, còn
lại là dân ñen dưới hạ tầng. Mà ñã là dân thì
phải phục tùng vô ñiều kiện ñối với quan và
trung thành tuyệt ñối với vua. Cái khẩu hiệu
“trung với ñảng” là một cuộc tráo bài từ cái
“quân thần cương” của thời Khổng Tử ñó.
Cuộc tráo bài ñó ñang ñược hiện ñại hóa bằng
sự thành lập hằng ngàn cái viện Khổng Tử
trong và ngoài nước ñể ñề cao tinh thần trung
quân của Khổng giáo nay ñược sửa sắc ñẹp lại
thành trung với nhà nước, trung với ñảng.
Trước ñó, tác giả của Tổ Quốc Ăn Năn Nguyễn
Gia Kiểng thì kết luận ñại ý rằng: Nếu Việt
Nam muốn tiến bộ thì phải gột sạch tàn tích của
nền văn hóa Khổng giáo và làm sáng tỏ vai trò
tai hại của Khổng Nho trong lịch sử chúng ta.
Nền văn hóa Khổng giáo sở dĩ tai hại là vì có
bọn tiểu Nho hay bọn ñảng viên cộng sản
ngưng ñọng hay tráo bài những kỹ thuật trị dân
của Khổng giáo lại làm cái công cụ có lợi riêng
cho họ. Muốn gột sạch tàn tích thì
gột sạch những tai hại của sự ngưng
ñọng hay tráo bài ñó, chớ không nên
và không thể gột sạch hết những gì
của nền văn hóa Khổng giáo, vì ñó
là một nền văn hóa hợp với tính
người, ñược áp dụng cho con người
của mọi thế hệ nếu nó ñược canh
tân cập nhựt theo thời thế ñúng theo
Dịch lý. Kêu gọi gột bỏ tất cả những
kỷ cương luân thường ñạo lý của
Khổng Mạnh thì cũng gần như nói:
muốn xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa
thì phải ñào tạo con người mới Xã
Hội Chủ Nghĩa vậy. Con người mới
XHCN nầy chúng ta ñã bắt ñầu nhận diện ra
ñược rồi. ðó là những con người xem nhân
nghĩa lễ trí tính là tàn tích của một xã hội phản
khoa học, phản tiến bộ. ðối với họ, làm chính
trị mà giữ nếp ngũ thường là ngu, là thua kém
ñối phương. Khi nắm ñược quyền cai trị dân rồi
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hành ngay bài học của Mao Trạch ðông rằng
“quyền lực chính trị phát ra từ họng súng” ñể
triển khai những chính sách bất nhân bất nghĩa,
triệt ñể áp dụng những thủ ñoạn dối gạt vô liêm
sỉ không cần giữ chữ tín với dân gì hết.
Con người của những thế hệ kế tiếp có
thể ñổi thay, nhưng nếu nhân tính vẫn còn, thì
nhân nghĩa lễ trí tín của Khổng giáo ñời nào
cũng nên ñược duy trì, nếu cần thì cải tiến lại
cho hiện ñại. Nếu chịu noi theo tinh thần của
Dịch lý, thì những tam cương ngũ thường, tam
tùng tứ ñức, nói chung là luân lý của Khổng
Mạnh ñời nào cũng có thể mài dũa,
ñẽo gọt, ñiều chỉnh lại mà xử dụng
ñược cả vì tính chất nhân bản của
nó. Trừ phi nhân loại không còn là
gồm ña số người do cha sanh mẹ ñẻ
như chúng ta, mà là “người” (trong
dấu ngoặc) do từ trong ống nghiệm
chui ra, hay do phương pháp nhân
bản vô tính (cloning) mà ñược sản
xuất hàng loạt rồi chiếm ña số, thì
sự mài dũa ñẽo gọt theo tinh thần
Dịch lý nói trên vẫn còn khả thi
ñược.
Ông Khổng ông Mạnh ñặt ñể ra một nền
luân lý áp dụng cho một xã hội nông nghiệp cổ
sơ, vừa mới rời bỏ nếp sống săn bắt ñể bước
sang nếp sống trồng trọt chăn nuôi, ñất rộng
người thưa, của cải thiên nhiên không ñến ñỗi
phải tranh ñấu nghiệt ngã lắm mới sinh tồn,
lòng người không lắt léo phức tạp hay ác ñộc vì
nhu cầu tranh sống mà phải có. Thời biểu sinh
hoạt của xã hội ñó tính bằng ñời người, bằng
con giáp, bằng năm, bằng mùa, bằng con trăng,
hay bằng ông mặt trời là cùng. Làm việc, ăn
uống, nghỉ ngơi, vui chơi, ñám ma, ñám cưới,
ñám giỗ, ñám cúng gì gì cũng theo cái nhịp
sống với những thời lượng thừa thãi như vậy.

Khổng Tử quan sát thiên văn ñịa lý và nhứt là
nhân tâm ñể tìm hiểu mệnh trời và dựa theo ý
trời ñể dựng lên cái mà người ta gọi là cái nền
văn hóa Khổng giáo ñược nhắc ñến bên trên.
Cái ý trời hay cái thiên mệnh gì gì ñó cũng
ñược quan sát tìm hiểu theo thời biểu sinh hoạt,
theo môi trường sống, theo tâm ñịa chất phác
của con người thời ñó ñể mà tìm một cách sống
theo ñạo Trung Dung, thuận theo mệnh trời,
hợp với lòng người, cư xử phải chẳng với ñồng
loại, mưu tìm hạnh phúc trong cái môi trường
sống ñương hữu. Tam cương (quân thần cương,
phụ tử cương, phu thê cương), ngũ thường
(nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) ñược ñặt ra cũng là ñể
sống cho ăn khớp với cái xã hội ñó.
Sống vào thời Xuân Thu, Không Tử
triệt ñể xiểng dương chế ñộ phong
kiến, chủ trương trên có “thiên tử”,
dưới có các “chư hầu” ñề trị quốc
bình thiên hạ. Sang ñời sau, khi chế
ñộ phong kiến không còn ñắc dụng
trong việc chăn dân trị nước nữa, thì
Nho giáo có ñược Mạnh Tử xướng
lên chủ thuyết “dân vi quí, xã tắc thứ
chi, quân vi khinh”, chấp nhận thực
trạng chia thiên hạ ra thành nhiều
quốc gia ñộc lập của thời Chiến Quốc. Xét cho
cùng ñường lối chính trị của Mạnh Tử phải
ñược xem như là phản nghịch lại với chủ
trương của Khổng Tử. Ấy vậy mà Mạnh Tử
không mang tội khi sư diệt tổ mà ñược công
nhận là người thừa tiếp chính thống sự nghiệp
Nho giáo của Không Tử. ðó là biểu hiện của
các bậc ñại Nho, hành sử theo Dịch lý, ñiều
chỉnh tư duy theo trào lưu mới, vận hội mới.
Sau ñó một ngàn hai ngàn năm, những
ñiều kiện kể trên ñã thay ñổi, tiến hóa có mà
thoái hóa cũng có. Nếu những nhà cai trị là
những bậc ñại Nho biết tuân theo Dịch lý mà
ñiều chỉnh cách tổ chức xã hội, chính quyền ñể
giáo dục cải hóa dân trí theo kịp với xã hội

TRANG 36
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dân, thì ông Khổng ông Mạnh có phải ñỡ bị ñổ
thừa vì những kiệt tác tai hại của các ngài tiểu
Nho hay không? Trong tam cương, thì ngày
nay cái quân thần cương là cái khâu yếu nhứt vì
nó ñề cao chữ “trung” của thần dân ñối với vua
chúa, nhưng không phải không có cách trau
chuốt mài dũa lại xài cho xã hội hiện tại. Chẳng
hạn như phải hiểu chữ “quân” trong quân thần
cương theo nghĩa cập nhựt của thời dân chủ.
Quân là quân vương, là vua, mà trong thời dân
chủ thì toàn dân là trời, là vua với cái ý niệm ý
dân là ý trời. Trung với vua thời xưa nay trở
thành trung với toàn dân, trung với quốc gia
dân tộc, thì cái quân thần cương vẫn còn, nếu
cần thì ñặt cho nó một cái tên khác. Với cách
suy luận thoáng như vậy, thì giá trị của phụ tử
cương và phu thê cương vẫn còn trên năm sáu
mươi phần trăm, nếu ñiều chỉnh vậm vá với
luật nhân quyền, luật nam nữ bình quyền, luật
cấm kỳ thị giới tính tuổi tác, thì giá trị của nó
sẽ gần với một trăm phần trăm. Còn ngũ
thường ngày nay có phải là những tàn tích của
văn hóa Khổng giáo cần phải gột cho sạch, cần
phải hủy diệt cho hết (chẳng hạn như ñể xây
dựng con người mới XHCN không có lễ nghĩa
liêm sỉ gì hết) hay không? Hỏi tức là trả lời.
Học thuyết cộng sản của Marx-Engels
không phải hoàn toàn không có những ñiều khả
thủ của nó, nếu bình tĩnh ñứng trở lại cái hoàn
cảnh xã hội khi những tư tưởng ñó xuất hiện ñể
mà xét. Chỉ vì nó cũng bị các ngài “tiểu Nho
cộng sản” chiếm dụng rồi ngưng ñọng nó lại
trong kỹ thuật sách ñộng quần chúng, cướp
ñoạt chính quyền, tự phong cho mình là giai
cấp vô sản có ñộc quyền lãnh ñạo theo hiến
pháp do họ tự biên tự diễn hầu áp dụng chủ
trương “quyền lực chính trị phát ra từ họng
súng” mà kềm kẹp dân chúng trong chế ñộ ñộc
tài ñảng trị, vân vân…cho nên không ñáp ứng
ñược những nhu cầu tiến hóa của nhân loại,
không bắt kịp nhịp sống của một vận hội mới,

thành ra nó bị chết yểu (ở xứ mấy ông tiểu Nho
cộng sản), hoặc sống lây lất dưới một dạng quái
thai (ở xứ của mấy ông hủ Nho cộng sản). Ông
Lê bị ñổ thừa còn có thể thông qua vì những
“kỹ thuật” cách mạng của ổng. Ông Mác bị ñổ
thừa vì những “tư tưởng” cách mạng của ổng
thì có phần nào ñồng cảnh ngộ với ông Khổng
ñã bị ñám học trò nó hại. Còn ông Xít thì chính
là một loại tiểu Nho (loại ñắc thế ñến tột ñỉnh)
của chủ nghĩa Mác Lê vậy. Một tiểu Nho của
mẫu quốc nầy mới sanh ra một tiểu Nho của
Tàu là Mao chủ tịch và một hủ Nho của Việt
Nam ta là cụ hay bác của các “ñồng chí” bên
nhà. Hủ Nho nầy có nghề “trồng người” bón
toàn phân thứ dữ nên mới ñể lại cho ñời một
ñám “ñỉnh cao trí tuệ”, một ñám con người mới
XHVN, của Việt Nam ta ba bốn mươi năm sau
như ta ñang có.
Bước sang thế kỷ 21, cứ giả sử như tự do
dân chủ nhân quyền toàn thắng trên khắp thế
giới vì nó phù hợp với môi trường sống hiện
tại, với nếp sống tính từng giờ (làm việc ăn
lương giờ), từng ngày (làm việc sáng vác ô ñi
tối vác về có nghỉ weekend), với tâm thuật ít
còn thiệt thà chất phác của con người hiện ñại
(ñược ñiều tiết bởi luật lệ ñương hành), với tài
nguyên của trái ñất vẫn còn ñủ dùng trong một
thời gian dài nữa (nhưng bắt ñầu có tranh giành
ác liệt rồi), vân vân… Thế là sẽ nẩy sanh ra
một lớp tiểu Nho của thời ñại dân chủ tự do
nhân quyền. Lúc nầy bạn hay là tôi mà muốn
làm nhà ñại Nho, thử hình dung dự ñoán ra một
nếp sống của một xã hội mới của nhân loại
trong một thế kỷ nữa rồi ñề xướng lên những
thay ñổi có tính cách thích ứng với vận hội mới
ñó, thì những nhà quán quân về tự do dân chủ
nhân quyền hôm nay sẽ xem chúng ta là những
quái thai ngay. ðó chẳng qua cũng là một hiện
tượng Nho mà không dịch vậy thôi.
Cái vận hội mới vừa dự kiến ở trên ñây
ñại khái là phải thích dụng cho những hình thái
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“sáng vác ô ñi tối vác về” với quần áo tươm tất
xe cộ lăng xăng sẽ ñược thay bằng những
những công tác ngồi nhà (hay nằm nhà, mặc áo
thung xà lỏn cũng ñược) không cần di chuyển
nhiều bằng xe cộ cũng không cần áo quần tươm
tất bảnh bao gì hết nhờ có máy ñiện toán;
những việc nặng nhọc nguy hiểm sẽ do robot
phụ trách; các dịch vụ mua sắm, ăn uống, giải
trí, y tế và ngay cả những sinh hoạt tín ngưỡng
cũng không cần rời khỏi nhà mà cũng ñược
phục vụ ñầy ñủ và nhanh chóng (theo kiểu mua
pizza ñược giao tận nhà, nếu bị giao trễ sau
mấy phút gì ñó thì khỏi trả tiền); những giao
tiếp giữa người và người cũng ñược thao tác
hay thực hiện khác với bây giờ nhờ những tiến
bộ kỹ thuật (thử nhớ lại tốc ñộ tiến bộ của ñiện
thoại cầm tay mà xem); nhân quyền ñược bảo
vệ tối ña thì “thú quyền” biết ñâu cũng ñược
nâng cao theo một tỉ lệ nào ñó (thử xem lại
những dịch vụ y tế, khách sạn, thực phẩm vân
vân…cung cấp cho chó mèo hiện nay mà xem);
các robot có cái gọi là trí khôn nhân tạo
(artificial intelligence) ñã mạnh mà có khi còn
khôn hơn con người nữa thì có luật bảo vệ
quyền lập nghiệp ñoàn, lập ñảng cho “họ” ñể
“họ” tranh cử cho thật là tự do, dân chủ, ña
nguyên hay không? Những sinh hoạt dân chủ
có tính cách tiêu biểu của thời nay như “rủ
nhau ñi bầu”, phổ thông ñầu phiếu, tự do ngôn
luận, tự do ñảng phái, tự do nghiệp ñoàn, tự do
tín ngưỡng, cấm kỳ thị dưới mọi hình thức, vân
vân… có còn hợp thời trong vận hội mới ñó
hay không? Hỏi như vậy không có nghĩa là cái
gì của hôm nay ñều phải xem là tàn tích phải
gột sạch hết trong ngày mai như tác giả của Tổ
Quốc Ăn Năn ñề nghị phải làm với nền văn hóa
Khổng giáo. Mà chỉ là sự gợi ý cho một cách
suy tư trong tinh thần của Dịch lý mà thôi vậy.
Thử tưởng tượng một xã hội tương lai
gồm ña số những “người” (viết trong dấu

ngoặc) không phải do cha sanh mẹ ñẻ ñược ñề
cập ở phần trên mà áp dụng chế ñộ dân chủ của
ta ngày nay một cách triệt ñể, thì bầu cử tự do
và ñối xử bình ñẳng sẽ ñưa ñến kết quả thảm
khốc như thế nào cho ñám người (không có dấu
ngoặc) ñang trở thành thiểu số ñó. Thảm khốc
là vì người thì chịu sướng mà càng ngày càng ít
chịu ñẻ vì nhiều lý do ñược công nhận là chính
ñáng, còn “người” thì cứ ñược sản xuất ra theo
kiểu “ñại trà” (dùng chữ của các “ñồng chí”
bên nhà) nếu không có biện pháp gián chỉ,
thành ra sẽ tới một lúc người sẽ trở thành thiểu
số, và “người” thì trở thành ña số. Mà ña số thì
sẽ ñoạt quyền lãnh ñạo trong khuôn khổ luật
pháp ưu việt của nền tự do dân chủ hôm nay.
Chưa kể ñám “người” nầy mà liên minh với
ñám robot, thì người ñồng loại của ta chỉ có
nước bị tiêu diệt mà thôi nếu không kịp dùng
Dịch lý cho sớm ñể mưu sinh thoát hiểm. Ý
người viết muốn nói là trước ñó phải có thêm
luật lệ “bất nhân” với ñám “người” ñó chẳng
hạn như là cấm cản hay hạn chế sự sinh sản bất
chính thống và không theo tự nhiên nọ. Nếu
sinh sản rồi mà thấy “người” nào có dấu hiệu
thiếu nhân tính thì xóa bỏ ñi như cho các bản
copy xấu vào máy xé giấy (shredder) vậy; mỗi
“người” nầy trước khi ñược cấp quyền làm
người thực sự, ñược nhập tịch và ñược cấp
quyền công dân (ñể ñược quyền bầu cử và
những quyền căn bản khác) thì phải ñược qua
hệ thống luật thanh lọc với tất cả sự kỳ thị cần
thiết ñể bảo vệ cho loài người chúng ta. Những
“người” ñược “sản xuất” (chớ không phải ñược
“sanh sản” tự nhiên) với mục tiêu cung cấp tim
gan phèo phổi cấy cho người bệnh tật thì càng
không ñược cho hưởng cái gọi là nhân quyền
của ta ngày hôm nay nữa. Tới giai ñoạn ñó thì
chẳng những ông Khổng ông Mạnh, mà những
nhà quán quân của thuyết tự do dân chủ nhân
quyền hôm nay cũng sẽ nhận câu “you’re
fired!” của Ronald Trump nữa vậy.
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Gia Nã Đại Du ký
Lê Ngọc Phượng

Tôi không có ñiều kiện ñể ñi du lịch nhiều.
Ngày xưa ñọc bài thơ Lô Sơn của Tô ðông
Pha:
"Lô sơn yên tỏa Triết giang triều
Vị ñáo bình sinh hận bất tiêu
ðáo ñắc bản lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều"
Dịch nghĩa là:
(Nghe nói ñến) Khói núi Lô, triều sông Triết
(Trong ñời) Chưa ñến (ñược), ñau khôn xiết!
ðến rồi,thấy gì (khác lạ) ñâu?
(Chỉ là) Khói núi Lô, triều sông Triết!
Dịch thơ:
Khói tỏa Lô sơn, sóng Triết giang.
Khi chưa ñến ñó luống mơ màng.
ðến rồi hóa cũng không gì lạ.
Khói tỏa Lô sơn sóng Triết giang.
(Trúc Thiên)

Tôi bị "ám" bởi cái ý nghe ra gàn dở nhưng
ngẫm lại không phải là không có lý ñó, nên
cũng cho rằng chuyện du lịch chẳng qua cũng
chỉ là phù phiếm, ñứng núi này trông núi nọ!
Lại nghe "kinh nghiệm" nhân gian: "Chưa
ñi chưa biết ðồ Sơn...", tôi tự an ủi mình, chỉ tổ
tốn kém với mệt mỏi, ñược tích sự gì!
Thế mà cuối ñời, chẳng ñịnh mà nên, tôi có
dịp ñi nửa vòng trái ñất, tới tận xứ Gia Nã ðại
xa xôi, ñể xét lại quan ñiểm trước giờ của
mình:
"ðồ sơn có hơn ñồ nhà,..."
Chẳng phải là chưa biết thế! Nhưng ở Lô
Sơn ñâu chỉ có yên toả, Triết Giang nào phải
chỉ có triều cao?
ðã vậy dù cho "ñáo ñắc bản lai vô biệt sự",
thì nếu chưa ñi, "Vị ñáo sinh bình hận bất tiêu"
vẫn còn giá trị dài dài! Huống hồ cảnh ñẹp núi
Lô, sông Triết quả cũng ñáng cho người ta
thăm thú!
ði xa về ai cũng có tâm lý kể chuyện dọc
ñường. Xếp Ái Văn lại có yêu cầu "báo cáo".
ðược lời như cởi tấm lòng, tôi cũng xin rón rén
theo chân các anh Bùi ðức Hợp, Trịnh Hảo
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phải ñể truyền bá kinh nghiệm du lịch như các
anh, nhưng là ghi nhận dưới cái nhìn của một
người Việt Nam lần ñầu ñến Canada với tất cả
sự bỡ ngỡ của một anh Hai Lúa về thành! ðồng
thời cũng có lời muốn nói với các bạn có ý ñịnh
ñi thăm xứ sở này, rằng các bạn sẽ không có gì
phải hối tiếc! Cũng là lời nhắn nhủ các bạn ñã
ñịnh cư ở Canada, rằng quê hương mới của các
bạn ñẹp quá, ñáng yêu quá, hãy vui sống cùng
nó ñi, hưởng thụ và trải lòng, vì hẳn là không
còn ñâu hơn ñể các bạn phân bì, tơ tưởng! Còn
dư hơi thì ñem hình ảnh quê nhà ra mà so sánh,
ñể thấy rằng mình ñang ở Thiên ñường, nên
chăng, có cái nhìn ñại lượng với những "người
không ñược chọn"!
Nói ñến Canada người Việt Nam không
phải ai cũng nhớ, ngày xưa, hồi hiệp ñịnh
Genève 1954, Canada còn quen gọi là Gia Nã
ðại, một trong những quốc gia ân nhân của dân
di cư miền Bắc khi họ tìm quê hương mới ở
miền Nam, với những thùng lương thực, thuốc
men mang tên CARE, và các ñoàn bác sĩ trong
các lều trại. ðây là một ñất nước rộng lớn,có
diện tích lớn thứ nhì thế giới (gần 10 triệu cây
số vuông), sau Nga, nhưng hơn Trung Quốc (kể
cả những quốc gia do TQ xâm lược mà có như
Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông), và gấp gần
30 lần diện tích nước VN. Diện tích thì lớn như
vậy, nhưng dân số Canada chỉ có trên 34 triệu
người, tập trung chủ yếu ở tỉnh bang Ontario
(diện tích 1,1 Triệu km2, dân số trên 12 Triệu),
trong ñó thành phố Toronto nằm bên bờ hồ
Ontario có dân số trên 3 triệu. Toronto cũng là
một trong những thành phố của Canada ñược
bầu chọn là nơi tốt nhất ñể sống! Bởi vậy du
lịch tới Canada, không thể không thăm thành
phố này, nơi có nhiều ñiểm du lịch nổi tiếng.
Thủ ñô Ottawa của Canada với dân số trên 1
triệu cũng ñặt tại tỉnh bang này. Ngoài ra tại
Ontario còn có thác Niagara nổi tiếng nằm trên
biên giới Mỹ_Canada. Nói theo dữ liệu của các

hãng quảng cáo du lịch thì là vậy, nhưng bài du
kí Canada này chỉ dám viết về Toronto, vì tác
giả của nó chỉ có mỗi cơ hội thăm thành phố
này! Nhưng cũng chỉ cần thăm thành phố này
và một số vùng phụ cận, người ta cũng phải tự
hỏi: "Phải chăng con người sinh ra không bình
ñẳng???"
Tỉnh bang Ontario là một tỉnh trù phú với
kỹ nghệ (cơ khí, luyện kim) và canh nông (táo,
nho) với loại rượu vang ñặc sản Icewine làm từ
nho ñóng ñá. Loại rượu này có người dịch là
vang tuyết, hay cải lương hơn:"băng tửu"!

Một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở
Ontario, cũng là của Canada là thác nước
Niagara (Niagara Falls). Thác nằm trên giòng
sông Niagara nối hồ Erie và hồ Ontario, là 2
trong Ngũ ðại Hồ, hệ thống 5 hồ nước ngọt lớn
nhất thế giới, nằm giữa biên giới Mỹ và
Canada. Chênh mực cao ñộ của 2 hồ này là
100m (326ft), riêng thác Niagara cao 50 m.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giòng sông Niagara nằm trên biên giới Mỹ
và Canada, thì thác Niagara cũng có 2 phần:
_Phần thuộc Mỹ rộng 323m bao gồm ñảo lớn
_Phần thuộc Canada có hình móng ngựa
(Horseshoe) rộng 792m

ðường từ Toronto ñến thác khoảng hơn 1
giờ lái xe , ñường tốt, cảnh ñẹp, du khách có
cảm tưởng lạc vào xứ thần tiên ñủ ñể biết rằng
từ lâu Canada ñã là xứ trù phú! Dọc ñường,
người ta bắt gặp rất nhiều nhà máy nhả ra
những cụm khói khổng lồ, lại cũng thấy những
vườn nho bát ngát và những hầm rượu hiếu
khách sẵn sàng mời thử rượu hãng nhà. "Nhà
nông" ở ñây quá sướng, ñất rộng, người thưa,
thiên nhiên ưu ñãi, chẳng bù quê tôi, xứ thuần
nông mà ñất canh tác chỉ có hơn sào (360m2)
mỗi người...!
Mải mê với những cảnh ñẹp bên ñường
(ñường men theo hồ, chỗ nào cũng ñẹp), cảnh
hùng vĩ, ñẹp ñẽ của thác hết làm người ta sửng
sốt (ñương nhiên ở cái xứ sở thần tiên này thì
phải có cảnh ñẹp ñó thôi, còn con người chắc
cũng toàn là Tiên với Phật, trải qua bao kiếp tu
hành mới thành chánh quả?). ðúng là vậy khi
ñi thăm ngôi làng cổ Niagara-on-the-Lake nằm
ở cửa sông Niagara, bên hồ Ontario, mà
Toronto là bờ ñối diện. Tới ñây rồi mới ngẫm
lại tứ thơ Tô ðông Pha: "tìm thì không gặp
ñược, gặp chẳng phải do tìm!"

Ngôi làng cổ này có từ thời lập quốc (và
vốn là thủ ñô cũ của Ontario) nhưng ñược giữ
gìn với tất cả vẻ ñẹp cổ kính và lãng mạn khiến
người ta ngơ ngác! Thiên thai là ñây chứ ñâu!
Hai ông Lưu Nguyễn chắc chưa ñến chốn này,
nếu không ñã chẳng về! Phải vậy không hay
cảnh ñẹp chỉ càng khiến cho người ta thêm
chạnh lòng nhớ ñến quê nhà nghèo nàn vất vả?
Lại lầm bầm: "ðúng là con người sinh ra không
bình ñẳng!"

Nước từ hồ Erie ñổ vào hồ Ontario qua 2
ngả, là sông Niagara và kinh ñào Weiland
Canals Parkway giúp cho tầu biển có thể từ ðại
Tây Dương vào ñến tận hồ Erie nhờ hệ thống
ñiều tiết nước (giống kinh ñào Panama), bởi
vậy về gần bờ Ontario, làng mạc nằm sâu hơn
mực nước kinh rất nhiều. Ngẫu nhiên trên
ñường về ngang qua dòng kinh này, tôi gặp dịp
chứng kiến màn cầu dở lên ñể tầu ñi qua, tầu
"ñi" trên ñầu mình, cảnh tượng thật là kì lạ khó
quên!
Thành phố Toronto thuộc tỉnh (bang)
Ontario, nằm bên bờ hồ Ontario là một thành
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------phố lớn 3 triệu dân, nếu kể cả vùng phụ cận
(gọi là GTA, ðại ðô Thị Toroto: Greater
Toronto Area) thì lên tới hơn 5 triệu, nổi tiếng

với tháp truyền hình CN , vốn ñã có thời (tới
2007) cao nhất thế giới (553m). Ngồi ăn trên
nhà hàng xoay (ở cao trình 351m), bạn sẽ ñược
ngắm toàn cảnh Toronto với hồ Ontario, với
những khoảng khắc máy bay ñáp xuống phi
trường trên một hòn ñảo của hồ, cách bờ không
xa; vào lúc khác lại là toàn cảnh Downtown
Toronto với trung tâm tài chính lớn nhất
Canada; và xa hơn nữa là những vùng phụ cận:
North York, Mississaugạ,...Giáp một vòng
xoay là một tiếng, cũng ñủ thời gian dùng xong
bữa. Tần mần tính thử, nếu từ ñây một chiếc
muỗng rơi,thì bao lâu nó tới ñất: hơn 8 giây!
Khá lâu ñấy chứ! Nhưng với thang máy cao tốc
40 dặm/giờ, xuống ñến ñất mất gần một phút,
người ta lại thấy …mau! Chắc do bị ù tai vì
thay ñổi ñộ cao ñột ngột?
Toronto cũng là trung tâm kinh tế ,văn hóa
với khu mua sắm ngầm PATH lớn nhất thế giới
(tổng chiều dài 28km, nối liền các trung tâm
thương mại trên mặt ñất của Khu trung tâm
Downtown Toronto)(*), với khu cảng
Harbourfront (cảng nước ngọt trên hồ Ontario)
sầm uất với nhiều cửa hàng, chợ trời, nhà hát,
phòng tranh, bến du thuyền và hai sân khấu
ngoài trời, thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi
năm. Ngồi chơi bên bãi cát nhân tạo tại ñây ñể

xem hải âu bay lượn và "cướp" ñồ ăn của du
khách, tôi bỗng có cảm tưởng ñang ñứng trên
bờ biển mặn!

Toronto có trên 20 trường ñại học ñào tạo
ñủ mọi ngành nghề, trong ñó ðại học
Toronto cổ kính (1827) nổi tiếng, bao gồm
Viện Toán học Fields gắn liền với tên anh Ngô
Bảo Châu nhà mình!
Ở miền Bắc thì có ðại học York, tuy mới
thành lập sau này (1959) nhưng ñược xếp thứ 3
ở Canada.với trên 60000 sinh viên, hiện vẫn
tiếp tục phát triển. ðây là trường ðại học có rất
nhiều du học sinh VN theo học. Coi mòi số
lượng sinh viên VN ở tỉnh Toronto này dám
còn nhiều hơn ñám sinh viên Trung Tâm Kỹ
Thuật Phú Thọ của mình ngày xưa? (khoảng
trên 3000 chứ mấy!, riêng công chánh, chắc ñộ
500 ?)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toronto cũng nổi tiếng với Bảo tàng Hoàng
Gia Ontario (ROM, Royal Ontario Museum),
còn gọi là Bảo Tàng Kính, là một trong những
bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Bắc Mỹ, trưng bày
hơn 24.000 hiện vật, bản thân cũng là một công
trình nghệ thuật ñáng ñược thăm qua! ðáng tiếc
là tôi ñã chụp ñược mấy hình xác ướp Ai Cập,
nhưng bà xã bắt con delete ngay kẻo "nó ám
ảnh". Cạnh Bảo tàng ROM là phân khoa Luật
của ðại Học Toronto trên ñường Queen Park,
và Phòng Hòa Nhạc Hoàng Gia Toronto
(RCM) trên ñường Bloor. Một con ñường nhỏ
xuyên giữa các tòa nhà gọi là Philosopher's
Walk, ñối với tôi, là nơi ñáng ghi nhớ nhất của
Thành phố này, một con ñường vừa cổ kính,
vừa lãng mạn! Cũng tại Phòng Hòa Nhạc
RCM, tôi có dịp nhìn thấy một phòng vệ sinh
công cộng vừa sạch sẽ vừa sang trọng, nhà VS
tư nhân cũng chẳng hơn! Chẳng bù với lúc về
tới sân bay TSN, nghe cô công nhân vệ sinh
quát mắng khách "không ñược ngồi xổm trên
bồn cầu (bệt)! Ngồi xổm ư ? Cứ về quê tôi,
ñương nhiên là ñược ngồi xổm rồi! Cầu lộ thiên
(ñể lấy phân) mà! Còn ñược nghe ruồi nhặng
hòa tấu nữa ñấy!

Dĩ nhiên là cũng phải nói tới Tòa Thị chính
(City Hall, mới), là một công trình kiến trúc
của KTS Viljo Revell thiết kế, ñã hơn nửa thế
kỷ vẫn còn nguyên dáng hiện ñại với 2 tòa nhà
hình cánh cung tượng trưng cho 2 cánh tay
nâng tòa Nhà hội ñồng hình dĩa bay ở giữa, tòa
này này nằm ñộc lập chỉ trên một cột tròn. Vào
ñây cũng như vào thăm bảo tàng nhưng không

mất vé, và không bị "bảo vệ" canh chừng như
khi vào chốn cửa quan! Lại có khi may mắn
gặp kỳ "họp Hôi ðồng", mình có quyền vào dự
khán!

Một ñịa ñiểm khảo cổ là Tòa nhà thị chính
(cũ), là một kiến trúc từ 1899, với ngọn tháp
ñồng hồ ở giữa và những ñiêu khắc ñá tuyệt
ñẹp ở khắp bốn mặt cũng ñáng ñể ta ghé thăm
vì cũng ở gần Toà Thị chính (mới), và dù nằm
trên "ñất vàng down town", dưới áp lực của dân
chúng, cũng không bị ñập bỏ ñể xây cao từng
(may quá!). Nhớ ñến nhà thờ ñá Phát Diệm,
nhưng chẳng muốn so sánh!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dù có hay không ý ñịnh mua sắm, du khách
cũng không thể bỏ qua Trung tâm thương
mại Eaton Center 5 tầng lầu qui tụ những tiệm
buôn ñắt tiền, hàng tuần có trên triệu người
mua sắm. Tuần này có thêm tôi, nhưng tôi chỉ
"tham quan học tập" là chính nên không ảnh
hưởng gì ñến "thương vụ" của người ta (hic!)

Thành phố Toronto ñúng là thành phố công
viên! Công viên nối tiếp công viên và nhà dân
cũng nằm trong công viên vì nhà nào cũng có
một vườn hoa nho nhỏ trước nhà, như một tập
quán, với những chậu hoa rất ñẹp mua từ
những trại hoa chuyên nghiệp! Khi người ta
thích hoa thì ñó là lúc lòng người ta an bình.

Với dân thể thao, thì ở ñây có Khu Liên
hợp thể thao Skydome, sức chứa 50000 khán
giả, với mái vòm di ñộng ñể chiêm ngưỡng.
Giữa mùa ñông tuyết ñổ mà xem ñá bóng trong
sân có mái che thì còn gì ñể nói!

An bình là ñiều mà người dân nào cũng
mong ước nhưng không phải ai cũng có ñược!
Lại phải than:"con người sinh ra ..."

Tại Thành Phố Brampton

Toronto ñược chia thành 4 khu theo bốn
hướng. Con ñường phía trước Eaton Center là
ñường Yonge St hay là ñường cao tốc số 11
(dài nhất thế giới (1896km) chia Toronto thành
2 phần ðông _Tây. Một con ñường nữa phân
ñịnh Bắc_Nam là ñường Bloor, việc tìm kiếm
ñịa chỉ nhờ ñó trở nên dễ dàng. Bên hông Eaton
Center là ñường Dundas và ñường Queen. Khu
ñường này cũng giống khu Nguyễn Huệ Lê Lợi
ở Saigon, nơi ngày xưa mình hay "bát phố".
Phía trước Eaton Center, giữa Dundas và
Queen là nơi các nghệ sĩ ñường phố hành nghề
(kiếm cháo), và tôi ñã nói ñùa với bà xã là sang
ñây mình mới có dịp bố thí cho ...Tây. Ngã tư
Yonge_Dundas, ñối với tôi, thật khôi hài vì
người ta ñi bộ ñược phép qua ñường từ bất cứ
hướng nào, kể cả qua xéo! Khách bộ hành ở
ñây ñúng là thượng ñế, chẳng bù con ñường
quanh công viên Hoàng Văn Thụ, ñịa ngục cho
những ông Tây bà ðầm khi muốn qua ñường!

Tại Trường York, Canada

Lê Ngọc Phượng,
Toronto ñầu Thu 2012
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Thầy Cô Khoá 15 KSCC
Ai còn ai mất?
Từ Minh Tâm

Quý thầy cô Trường Công Chánh trong cuộc hội ngộ ngày 6/10/2012 của khoá 15 KSCC
Từ trái: Thầy Lê Vy Quốc, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, thầy Huỳnh Minh Nguyện, thầy ðặng Huấn, thầy ðoàn
Văn Thân, thầy Phan Việt Ái, (và phu nhân), thầy Trần Thanh Liêm, thầy Phạm Hữu Thiên.

Sau cuộc họp mặt kỷ niệm 40 năm của khoá
15 KSCC tại Sài Gòn mà tôi tham dự không
ñược, các bạn ñồng môn ñã gởi cho tôi những
tấm hình chụp chung với các thầy cô trong dịp
nầy. Rất mừng khi thấy quý thầy cô vẫn khoẻ
mạnh và vui vẻ. Nhân ñây, thử nhớ lại xem quý
thầy cô của khoá 15 ở Trường Công Chánh
trước 1975 hiện giờ ai còn ai mất, sinh sống ở
ñâu và sinh hoạt ra sao?
1. Ở trong nước:

Thầy ðặng Huấn: Sau khi ñi học tập, thầy
tiếp tục về làm giảng viên tại Bộ Môn Cầu
ðường, Khoa Công Chánh từ năm 1977. Sau
khi Việt Nam mở cửa, song song với dạy học,
thầy mở công ty xây dựng riêng và làm ăn rất
khá. Hai con trai của thầy ñều tốt nghiệp kỹ sư
xây dựng của trường, và cũng kế nghiệp thầy
trong việc quản lý công ty nầy. Mỗi lần về Việt
Nam tôi ñều có dịp gặp lại thầy. Trông thầy vẫn
khoẻ mạnh và rất phong ñộ, tuy tóc ñã ñiểm
sương ñậm dần.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thầy ðoàn Văn Thân: Sau khi ñi học tập
về, thầy ñi làm với các công ty xây dựng. Có
một thời gian thầy quản lý một Resort (Thụy
Sĩ) ở Mũi Né. Cô ñã mất và thầy ñã tái hôn. Cô
năm nay mới 42 tuổi và ñã có thêm 2 trai với
thầy. Thầy Thân khoe: “Cháu ngoại tôi còn …
già hơn con tôi !!!”. Hiện thầy làm cho công ty
APAVE (Pháp) chuyên ngành tư vấn xây dựng,
mở tại Việt Nam.
Thầy Lê Vy Quốc: Sau 1975, tiếp tục dạy
tại Phòng Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng cho
tới khi về hưu và hiện thầy vẫn là Trưởng
Phòng Thí Nghiệm của công ty APAVE-VN.
Cô Nguyễn Thị Kim Thạch: sau 1975,
tiếp tục làm việc tại Bộ Môn Cơ Học ðất và
giảng dạy môn ðịa Chất. Hiện cô ñã về hưu và
vẫn còn ñộc thân! Tuy không có dịp gặp cô
nhưng tôi có nói chuyện với cô vài lần qua ñiện
thoại. Cô rất vui vẻ yêu ñời và ñã ñi du lịch khá
nhiều nước ở Âu Châu, Úc Châu, Á Châu. Cô
ñã yếu thấy rõ.
Thầy Trần Thanh Liêm: sau năm 1975,
tiếp tục dạy tại Bộ Môn Cầu ðường , Khoa
Công Chánh sau ñó rời trường ra ngoài lập gia
ñình và mở công ty riêng. Cuộc sống của thầy
bình thường, nhưng dáng vẫn còn “phong ñộ”.
Thầy Phạm Hữu Thiên: Là thầy rất trẻ,
chỉ tầm tuổi với anh em lớp tôi. Sau năm 1975,
tiếp tục làm việc tại Phòng Thí Nghiệm ðường
và khoảng 1988, ra ngoài lập công ty xây dựng
An Tâm, chuyên các công trình ở Sài Gòn,
Bình Dương, làm ăn rất phát ñạt.
Thầy Phan Việt Ái (Alan Phan): dạy môn
Cấp Thuỷ & Bài Thuỷ. Thầy ñịnh cư ở Mỹ và
ñổi qua làm việc về ngành tài chánh. Thầy là
tác giả của 9 cuốn sách bằng tiếng Anh, Viết về
tài chánh và thị trường. Hiện nay thầy là Giám
ðốc một quỹ ñầu tư, tài chính tại Hồng Kông
có tên là Viasa, phụ trách cả khu vực ðông
Nam Á. Thầy có website riêng ở ñịa chỉ
www.gocnhinalan.com. Về nước, tuy luống
tuổi, thầy vừa lập gia ñình mới và ñã có một
ñứa con mới 2 tuổi. Còn cô thì chỉ mới 25 tuổi
mà thôi ! Thầy rất vui trong buổi gặp gỡ vừa
qua với các học trò của thầy thuộc khoá 15 CC!
Thầy Huỳnh Minh Nguyện (dạy thực tập
ñịa hình): ñịnh cư ở Mỹ, nhưng ñã về Việt

Nam dưỡng già sau khi cô ñã quy y. Thầy có
dự họp mặt vừa qua.
Cô Châu Thị Phước (dạy thực tập ñịa
hình): mới ñây ñọc ñược tin cô ñã xuất cảnh
sang ở Mỹ ñoàn tụ với con (AHCC ñã có bài
ghi nhận).
2. Quý thầy ñã mãn phần trong nước:
Thầy Tống Văn Bảy (Bộ môn ðịa Cơ), ñã
mất năm 2002.
Thầy Hồ ðắc Cường (có tật ở chân, dạy
Cấp Nước, Kỹ thuật Môi Sinh), ñã mất 2004 vì
áp huyết cao.
Thầy Phan Ngọc Thể (dạy mộn Thiết Kế
ðường) ñã mất. (Thầy vẫn chưa lập gia ñình).
3. Quý thầy ñã mất tích trên ñường vượt
biên:
Thầy Lê Văn Danh.
Thầy Nguyễn Thành Trọng Thủy.
Thầy Danh (nhỏ - dạy Thực Tập ðịa
Hình).
4. Sống ở nước ngoài:
Thầy Nguyễn ðức Chí: hiện về hưu ở
Maryland - Mỹ. Thầy hoạt ñộng rất tích cực
trong Ban Biên Tập Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh (LTAHCC) trong nhiều năm.
Thầy Trình Hữu Dục: trước ñây làm việc
ở Bộ Giao Thông tiểu bang Cali (Caltrans), ñã
về hưu, hiện ở Sacramento. (Thầy ñã góp công
trong việc soạn thảo Kỷ Yếu Công Chánh).
Thầy Trần Quang Sinh: trước ñây làm
việc ở Bộ Giao Thông tiểu bang Cali
(Caltrans), ñã về hưu, hiện ở Nam Cali.
Thầy Lê Trung ðịnh: trước ñây làm việc
ở Bộ Giao Thông Tiểu Bang Cali (Caltrans), ñã
về hưu, hiện ở Nam Cali.
Thầy Vương ðình Bách: hiện ở Nam Cali,
có gặp thầy ñi họp AHCC nhưng không rõ sinh
hoạt.
Thầy Trương Hoàng Vĩnh Phương: trước
ñây ở Úc, sau ñó qua Nam Cali, làm việc cho
Caltrans. Thầy có nhiều bài nghiên cứu về ðịa
Chất và Sóng Thần.
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Caltrans, hiện ở Los Angeles.
Thầy Lê Kim Thắng: còn làm việc cho
Caltrans, hiện ở Bắc Cali.
Thầy Lê Phước Non: ñịnh cư ở ðức.
Thầy Bửu ðôn: ñã về hưu, hiện ở miền
ñông Hoa Kỳ.
Thầy Nguyễn Quý Hảo (dạy môn Thuỷ
Tính - ñã ñổi tên thành Vũ Quý Hảo): Thầy là
một thành viên tích cực của AHCC Houston Texas.
Thầy Nguyễn Thanh Toàn: Nguyên Giám
ðốc Học Viện Quốc Gia Kỹ Thuật ñến 1975,
ñã về hưu ở Texas.
Thầy Nguyễn ðức Thịnh: Nguyên Giám
ðốc Cao ðẳng Công Chánh, nghe nói thầy ở
Bắc Cali, nhưng không rõ tin tức.
Thầy Nguyễn Ngọc Thịnh: Nguyên Giám
ðốc Cao ðẳng Công Chánh hiện ở Melbourne,
lâu lâu có thấy hình chụp của thầy trong những
cuộc họp AHCC Melbourne.
Thầy Nghiêm Phú Phát (dạy Thực Tập
Thuỷ Lợi): hiện ở Nam Cali.
Thầy Nguyễn Trọng Ba: Hiện ở Úc. Mới
ñây trong cuộc họp ái hữu ở Sydney, thầy có
ñến dự và nhận Bằng ðại Thượng Thọ. Nhìn
hình trông thầy còn rất khoẻ và vui!

Thầy Nguyễn Bát Tuấn: hiện ở Sydney.
Thầy Nguyễn Triệu ðồng: nghe nói thầy ở
Pháp, có về Việt Nam và thăm trường nhiều
lần, nay không rõ tin tức.
Thầy Võ Thế Hào: sau khi học tập về, thầy
dạy lại môn toán ở Khoa Cơ Bản - Trường ðại
Học Bách Khoa. Thầy hiện ñịnh cư tại Pháp.
Trước ñây mấy năm, thầy có qua Nam Cali
chơi và ñược các cựu học sinh tiếp ñãi nồng
hậu.
5. ðã mãn phần:
Thầy Trịnh Ngọc Răng: sau năm 1975,
thầy có dịp qua Kuwait làm việc về xây cất.
Khi quân Iraq xâm lăng Kuwait, thầy bị họ bắt,
vài tháng sau mới thả. Trong một dịp gặp thầy
ở Nam Cali, thầy cho biết ñã về Việt Nam thăm
trường cũ và ñược các môn sinh tiếp ñãi nồng
hậu. Trong và những năm cuối ñời, thầy bị ung
thư, về Huế sinh sống mất và chôn ở ñó.
6. Mất liên lạc:
Thầy Phan Thanh Trường (dạy bê tông cốt
thép ñến cả sau 1975).
*****
Trên ñây là vài ghi nhớ rất ñơn giản về quý
thầy cô ñã giảng dạy khoá 15 ở Trường Công
Chánh trước 1975. Tài liệu có ñược nhờ các tin
tức trên LTAHCC và thông tin của bạn Nguyễn
văn Hiệp (VN) nhưng còn nhiều thiếu xót,
mong quý thầy cô và các bạn bổ túc thêm.
Ba mươi bảy ñã năm trôi qua, có biết bao
nhiêu thay ñổi trong cuộc sống. Viết bài nầy,
tác giả hy vọng người ñọc cùng hồi tưởng về
quý thầy ñã mãn phần với lòng tri ân và cầu
chúc quý thầy cô còn sanh tiền ñược nhiều sức
khoẻ, hạnh phúc. Công ơn giảng dạy của quý
thầy cô lúc nào chúng em cũng luôn ghi nhớ./.
10/2012

Thầy Nguyễn Trọng Ba (hình của AHCC Sydney)
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Lá Thư Ái Hữu Công Chánh nhìn lại
ðồng Sĩ Khiêm
Sau khi nhận viết bài cho LT AHCC số 100
tui mới giật mình: ñúng là ñiếc không sợ súng!
Thật vậy, trong thời kỳ ñi học những bài luận
văn của tui không khi mô quá ñiểm trung bình;
lúc ñến tuổi o mèo thì thơ viết cho nàng dù cố
gắng lắm cũng không quá 1 trang với chữ viết
size 14! Nàng chê tui không biết mùi mẫn, con
người khô khan nên cho dze! Sau khi ñi làm
việc thì vì nghề nghiệp bắt buộc nên phải cố
gắng viết tờ trình cho trôi chảy mà phần lớn là
ñể xin thượng cấp duyệt y việc chọn nhà thầu
sau khi ñấu thầu công khai hay hạn chế, hoặc
mời thầu, hoặc chọn theo lối thuận thầu không
phải qua thủ tục ñấu thầu.
LT AHCC mà thọ ñến số 100 là một chứng
cớ hùng hậu của tinh thần tương thân tương trợ
của tập thể công chánh, nhất là khi tập thể phải
bỏ xứ ra ñi.
AH LK Thí, người có công ñầu trong việc
làm ra Lá Thư, trong các số 98/99 ñã có một
tóm lược về các Lá Thư kể từ số 1 ñến 99 nên
1
tui không nói thuội làm chuyện ‘mèo khen
mèo dài ñuôi’. ðiều ñáng nói là Lá Thư ñã làm
một chuyện khó thực hiện: bắc cầu liên lạc cho
các AHCC ở Âu Châu, Mỹ Châu kể luôn cả
Canada và Úc Châu, rồi mới ñây (qua số 98/99)
VN.
Sau khi ñã ổn ñịnh ñời sống vật chất tại các
quốc gia nơi mình ñịnh cư, các AH như ñàn
ong sau khi vỡ tổ bèn tìm cách tập họp lại với
nhau ñể hỗ trợ nhau về phương diện tinh thần,
trước là ñể biết ai ñi ñược, ai chưa ñi, ai ñi rồi
mà không thấy tới bờ tự do, và sau khi ñịnh cư
thì ai làm chi, còn hành nghề cũ hay chuyển
nghề theo nhu cầu cuộc sống mới. Thoạt ñầu
tiên LT số 1, ra lò tháng 3/76 do 2 AH Thí và
Trang làm ra với mục ñích lập danh sách những
cựu nhân viên bộ Công Chánh ñã ñịnh cư ở Mỹ
và Pháp; kế ñến là các kinh nghiệm thi EIT và
PE. Bài viết thì ñánh máy rồi thêm dấu bằng
tay! Trở về sau, kỹ thuật ñánh máy bài từ từ
tiến bộ ñể ñi ñến trình ñộ cao hiện nay nhờ máy
1

thổ ngữ Huế = nói theo.

vi tính và các softwares như Word, Word Star
& Word Perfect cộng với softwares ñánh dấu
tiếng Việt như VPS, VNI v.v. Nội dung các bài
viết thì lúc ñầu Lá Thư ñúng là một lá thư với
mục ñích giúp các bạn kinh nghiệm thi lấy
Chứng Chỉ Hành Nghề EIT và PE rồi sau ñó Lá
Thư, mặc dầu danh xưng vẫn giữ nguyên,
nhưng hình dạng ñúng là một Nội San với xuất
bản ñịnh kỳ hoặc 6 tháng 1 lần hay có nhiều khi
1 năm 1 lần với những chuyện ngắn, chuyện
tiếu lâm, những bài có tính cách kỹ thuật và
những hồi ký du hành trong và ngoài nước.
ðến số 82 (2004) thì Lá Thư ñánh dấu một tiến
bộ kỹ thuật quan trọng về phần dùng kỹ thuật
layout của Word ñể giảm phí tổn in ấn khi ñưa
cho nhà in. Qua ñến số 98 thì Lá Thư lại gia
nhập trào lưu “Mạng” và lập ra
http://www.ltahcc.com với kỹ thuật số giúp các
AH ñọc Lá Thư qua máy vi tính và xem hình
muôn màu thay vì ñen trắng khi in ra trong Lá
Thư gởi qua bưu ñiện.
Nói về bài vở các Ah ñóng góp ñể ñăng vào
Lá Thư thì số lượng tăng giảm bất thường; có
lúc các ban ñiều hành phải lên tiếng báo ñộng
vì bài vở có thể thiếu hụt. Nhìn chung chung thì
ai gởi gì thì ñăng nấy nhưng các AH ñiều hành
Lá Thư theo ñúng tôn chỉ của Lá Thư là “Giữ
cho còn có nhau” ñể tránh tranh luận có thể
ñưa ñến chia rẽ giữa các AH nên chỉ nhận ñăng
những bài “không phải là những nghiên cứu
khoa học kỹ thuật, không có tính cách chính trị
và tôn giáo và cũng không phải là những diễn
ñàn về văn chương”. Những bài ñáp ứng tôn
chỉ Lá Thư lại ñược thanh lọc theo tiêu chuẩn
do các ban ñiều hành ấn ñịnh và tui không có
chi tiết ñể bàn thêm. Lẽ tất nhiên Lá Thư chỉ có
chừng ñó trang giấy, nếu nhiều bài quá thì có
bài phải nằm trong danh sách “chờ” cũng như
ta bị rớt vô danh sách stand-by khi máy bay bị
overbooked!
Nói ñến pháp lý thì Lá Thư AHCC cũng chỉ
là một danh xưng do anh em ñặt ra ñể làm nơi
tập trung tinh thần tương trợ chớ thật ra LT
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cũng không hề ñược registered ñể có một số
ghi của Thư Viện Quốc Gia (Library of the
Congress). LT cũng không có trụ sở nhất ñịnh,
không có ban biên tập cố ñịnh; nó liên tục thay
ñổi nơi phát hành tùy theo sự xung phong “vác
bài ngà” 3 của vài AH; Khi thì nó ở Nam Cali,
khi thì Bắc Cali, khi qua Louisiana, khi ở vùng
Maryland/Virginia, rồi bây giờ lại về Nam Cali.
Lúc mới khởi ñầu tui là một trong những người
kêu gọi lập ra một hội Công Chánh cho có căn
bản pháp lý nhưng ý kiến này không ñược ña
số AH ủng hộ và càng ngày tui càng thấy ñây là
một ñiều hay vì LT sống theo tinh thần tương
trợ không cần pháp lý; vì có hội thì phải có
họp, có ban ñiều hành, có chủ tịch v.v. rồi cũng
vì bất ñồng ý kiến mà hội tan rả như nhiều hội
khác. Về phương diện tài chánh thì vì không
phải là hội nên cũng không có niên liễm, theo
tinh thần tương trợ các AH tự ñộng ñóng góp
kẻ ít người nhiều nuôi dưỡng LT cho ñến ngày
hôm nay. Tài chánh các số ñầu tương ñối chật
vật có khi thiếu hụt thì nhiều AH theo kêu gọi
ñóng thêm tiền ñể nuôi sống Lá Thư; nhưng về
sau nhất là sau khi qua MD/VA thì tài chánh
trở nên khả quan; tồn khoản luôn luôn ở số
thặng dư. ðây là một ñìều ñáng mừng và ñáng
khen vì các AH “vác bản ngà” ñã dùng kỹ thuật
vi-tính viết bài làm giảm chi phí trong lúc ñó
chi phí bưu phẩm luôn luôn tăng. Lẽ tất nhiên
các AH ñiều hành LT cũng cố gắng hết mình
kêu gọi các AH nào không muốn nhận LT hoặc
không còn muốn liên lạc hoặc vì lý do nào ñó
cho biết sự lựa chọn ñể giúp ban ñiều hành LT
giảm bớt chi phí gởi bưu phẩm.
Rồi theo trào lưu tiến hoá của ngành ñiện tử
ban ñiều hành LT số 98 ñã lập ra một website
http://www.ltahcc.com với mục ñích tập trung
về một chỗ tất cả các Lá Thư từ số 1.cho ñến số
hiện tại là số 99. Theo báo cáo trong LT số 98
thì các LT sau ñây ñã ñược nằm trong website:
Các số 1, 2, 9, 12, 13, 19 và 30 cùng các số mới
từ số 814.

Thật ñáng mừng vì ba lý do: 1- Các AH có
thể xem hình rõ ràng và có màu sắc (nếu có)
thay vì chỉ thấy toàn là bà con của anh Bảy
Hynos, 2- Các AH không muốn nhận LT gởi
bằng bưu ñiện có thể từ nay ñọc qua máy vitính hoặc giữ lại dưới dạng pdf những bài, hình
ảnh mà mình thích, và 3- tiết kiệm ñược bưu
phí. Tui hoan nghênh hết mình chuyện làm này
của các AH Văn, Luân, Thiệp, Duật, HMinh,
5
TMinh, Nam, Hùng, Thông và Lý. . Nếu, như
nói trên, LT ñược registered thì tui nghĩ là
ltahcc có thể ñược ghi nhận dưới dạng .org
thay vì .com. Hình như lệ phí ñiều hành ‘.com’
ñắt hơn ‘.org’. Tuy nhiên ‘org’ hay ‘com’ gì
cũng ñược miễn sao ta có ñược một website ñể
lưu trữ và liên lạc theo thời ñại máy tính là một
chuyện ñáng khen và ñáng mừng rồi.
ðể thể hiện tinh thần tương trợ, ngoài
chuyện ñăng tin mừng tin buồn, LT còn có mục
ngoài lề là thể hiện tinh thần Kính Lão ðắc Thọ
với một ban gồm có các AH xung phong ghi
nhận, làm và trao tặng Bảng Thượng Thọ cho
các AH với số tuỗi 85 trở lên.
Tới ñây tui hết chuyện nói rồi. ðể chấm dứt
tui xin nhắc lại ý kiến của tui trong LT số 99 là
chúng ta nên có một cái gì ñể tuyên dương
công trạng các AH ñã bỏ công ra sản xuất 99
LT từ năm 1976. Các AH ñã từng làm Bảng
Thượng Thọ xin vui lòng xung phong ra tay
giúp ñỡ ước tính chi phí ñể anh em ñóng góp
làm Bảng Ghi Công này.
Ghi nhận và cám ơn. Bài này tui viết khá
dễ dàng một phần lớn là nhờ website
www.ltahcc. Cám ơn các AH (tên ghi trên ñây).

2

Xin tạm dùng tiếng Anh thay vì dùng danh từ ñăng ký.
Một công việc làm cho người khác không ăn lương,
không ñược nhớ ơn v.v. Nói về Bài ngà thì ñây là một ID
của các quan ñời xưa kích cỡ to nhỏ tuỳ theo chức lớn
nhỏ (chừng 2in x 3in) và mỏng chừng 1/8 inch.
4
Tuy nhiên sau khi phát hành xong LT #99 thì vào trong
website ltahcc, chúng ta ðÃ thấy ðẦY ðỦ TẤT CẢ các
3

LT từ số #1 cho ñến #99, ñồng thời ñã có luôn NGUYÊN
BẢN cuốn Kỷ Yếu 100 năm Trường Công Chánh.
5
Xem bài Giới thiệu Trang Nhà http://www.ltahcc.com
trang 99-101.
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Sức Mạnh MỀM của MỸ
Tâm Nguyên
Mấy năm trước, lang thang trên mạng iNet
ñọc ñược tin nhà tỷ phú số 1 thế giới thời ñó là
Bill Gates, ñã cùng vợ là Melinda Gates tuyên
bố bỏ ra 40, 50 tỷ mỹ kim, thành lập Quỹ Từ
Thiện Bill và Melinda Gates, nhằm tài trợ cho
những công cuộc nghiên cứu khoa học, ngăn
ngừa bệnh Aids, chống lỗ hổng ozone, và hiểm

hoạ trái ñất nóng dần..., cũng như những việc
làm khác giúp dân khốn cùng ở các nước trên
thế giới... Hai ông bà tỷ phú này chỉ ñể lại cho
các con của mình, mỗi người mấy triệu (hình
như 3 triệu, sau ñó tăng lên 30 triệu MK).
Chẳng những cá nhân tôi, mà ñại ña số những
con người còn có chút nhân tính, chút lương
tâm..., ñều tỏ lòng tán thán việc làm cao cả và
hy hữu này của ông bà Gates.
Sau ñó một thời gian, lại ñược ñọc cũng
trên iNet, tin ông Warren Buffet - không nghe
tên bà vợ - cũng noi theo ông bà Gates, bỏ ra
90 hay 99% số tiền ông có ñược sau mấy mươi

năm làm ăn thắng lợi trên thị trường chứng
khoán, xỉu xỉu chừng 50 tỷ mỹ kim, góp thêm
vào Quỹ Từ Thiện của ông bà Bill Gates. ðồng
thời hai “ñại gia siêu giàu” này tìm ñến các siêu
ñại gia khác
trên
khắp
nước
Mỹ,
cũng như ở
các nước khác
trên thế giới
ñể
thuyết
phục họ góp
thêm cho Quỹ
này ñể làm
việc thiện.
Tôi
chỉ
nghe ñược tin một siêu ñại gia ở Tàu cũng
thuộc loại “chịu chơi”, ñồng ý gia nhập câu lạc
bộ này, hứa bỏ ra một số tiền lên tới bạc tỷ mỹ
kim. Riêng tỷ phú số một thế giới hiện nay
ñang ở Mê-xi-cô thì tôi chưa nghe nói ñã có
hành ñộng thế nào ñối với việc vận ñộng gây
quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates.
Sự việc này ñã gây trong tôi lòng khâm
phục sâu sắc. Bản thân mình, chỉ có vài ngàn
ñô trong sổ Tiết kiệm, mà cũng ngại ngùng khi
nghĩ ñến việc bỏ ra 1,000 thậm chí 100 mỹ
kim, giúp quỹ từ thiện, chống nạn ñói ở châu
Phi, cứu trợ nạn Tsunami ở Nam Á, giúp nạn
nhân bão lụt ở quê nhà, góp tiền giúp mổ mắt
cườm hay các bệnh nhân cùi ở VN....
Tôi nghĩ những gương “quên mình” giúp
người của các siêu ñại gia Mỹ ñã tạo nên “sức
mạnh mềm” của tên sen ñầm quốc tế, ñể nước
Mỹ ñược thế giới vinh danh, ngoài những biểu
hiện khác của xã hội Mỹ, của nền chính trị tôn
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các cơ chế chính trị tam quyền phân lập, bảo
ñảm cho người dân Mỹ ñược sống trong một xã
hội ổn ñịnh, an bình từ hàng trăm năm nay.
Chưa hết sự thán phục người dân Mỹ, với
tinh thần “vì người quên mình” của họ, mới
cách ñây hai hôm, vào ngày 03 tháng 11, 2012,
gia ñình cháu trai ñầu của tôi ñược vinh hạnh
ñón tiếp ông Bob, vợ là Kathleen và người con
trai út của ông bà tên Alex, mang tên Việt là
Minh – Ông bà Bob ñã qua ðà-Nẵng từ 15 năm
nay, mở tiệm ăn lấy tên là Bread Life ở vùng
lân cận bãi biển Thanh Bình.
Thoạt ñầu, ý nguyện của ông bà là mở một
trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, vô thừa
nhận, gồm các trẻ sinh ra ngoài ý muốn của cha
mẹ, hoặc do một phút yếu lòng của ñôi trai gái
tuổi ñời còn quá trẻ, hoặc do nghèo ñói quá
mức, cha mẹ không ñủ sức nuôi thêm một
miệng ăn, lại còn phải bươn chải kiếm ăn nên
không có thời giờ chăm sóc con cái.., là một
trong muôn ngàn lý do trong cuộc sống cùng
khổ, vượt quá sức chịu ñựng của con người.
Tuy nhiên ông bà ñã gặp “bức tường” nghi kỵ
quá vững chắc của cơ chế chính trị ñộc tôn, ñộc
ñảng nên ñã bị từ chối cấp phép xây dựng một
cơ sở xã hội như thế, ñúng theo ý ñịnh ban ñầu.
Có lẽ, trong thâm tâm các cán bộ ñảng uỷ, lo
ngại các trẻ em này sẽ dần dà bị nhồi sọ, lớn
lên tiêm nhiễm tư tưởng “phản ñộng”, biến
thành những “ñiệp viên” chống lại chính quyền
vô sản chăng?
Thế rồi, chính quyền ñịa phương ñề nghị
ông bà phương án khác: tập trung các thanh
thiếu niên nam, nữ bị cả câm lẫn ñiếc, mà gia
ñình cha mẹ ñã “chạy làng” không muốn nuôi
dưỡng thêm, giúp cho học nghề, tạo công ăn
việc làm ñể có thu nhập ñỡ ñần cho cha mẹ các
em, và xã hội khỏi phải nuôi các em!! Thật là
một ñề nghị quá ñỗi khó khăn, ai nghe qua
cũng dễ nản lòng, bỏ chạy không dám ngoái
ñầu nhìn lại !!

Tuy nhiên, với tinh thần “bác ái” cao cả
hiếm có, ông bà cũng chấp nhận phương án
này, có nghĩa là thành lập một cơ sở “làm ăn tự
túc”, tổ chức một nhà hàng bán thức ăn của Mỹ
ñể vừa có tiền trang trải chi phí ñiều hành, vừa
giúp các em có công ăn việc làm, có ñồng
lương tối thiểu. Nỗi khó khăn lớn nhất là các
em vừa câm lại vừa ñiếc, không nghe, không
nói ñược. Mọi ñiều truyền ñạt, dạy dỗ cho các
em ñều phải ra dấu, với ngôn ngữ thường dùng
cho người câm ñiếc thường thấy trong các
chương trình truyền hình ở Mỹ, ở Canada. Tất
cả lời nói ñều chỉ dùng dấu hiệu bằng tay. “Khó
khăn nào rồi cũng vượt qua”, với ý chí và tình
yêu thương tha nhân của hai ông bà từ nhỏ ñã
ñược nuôi dưỡng trong xã hội ñề cao ñức bác
ái.
Thời gian sống tại ðà Nẵng, hai ông bà có
mang theo hai cháu trai của mình. Cháu lớn dạy
tiếng Anh cho một trường trong thành phố; về
nhà thì giúp việc nhà hàng cho ông bà mà
không lấy thù lao. Ở Việt Nam vài năm, cháu
này gặp cô gái ðại Hàn dạy ñàn dương cầm ở
Hà nội, và sau ñó kết quyên cùng nhau. Hiện
nay, hai vợ chồng trẻ này có việc làm tốt ở
Thượng Hải, và ngỏ ý rất muốn trở lại Việt
Nam sinh sống vì rất thích khí hậu nắng ấm
quanh năm ở Việt Nam.
Cháu trai nhỏ lúc qua Việt Nam chỉ mới 5
tuổi, ñược ghi tên theo học trường mẫu giáo
cùng các trẻ em Việt Nam trong khu phố, cho
ñến lớp 10. Nhờ ñó, cháu nói và viết tiếng Việt
rất giỏi, nhưng giọng nói tiếng Mỹ cũng chẳng
khác người Mỹ ở chính quốc. Hơn hai năm
qua, Alex Minh trở lại Mỹ ñể chuẩn bị theo học
ñại học ở Springfields, Missouri là nơi ông bà
Bob có nhà cửa và một cháu gái có chồng ñang
sinh sống ở ñó. Riêng ông Bob, một vài năm
phải trở lại Mỹ, ñể ñược các bác sĩ ở bệnh viện
cựu chiến binh (VA) – Fayetteville – Arkansas
khám sức khỏe, cho thuốc ngừa bệnh. Khi ông
bà trở lại Mỹ, thì có người phụ tá cũng là người
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Bà Liên (K' leen) kể lại, những năm ñầu,
nhà hàng thường vắng khách; người Việt ngại
giá bán quá cao, nhưng sau này, khách của nhà
hàng có ñến 60 % là người Việt, vì giá cả cũng
khá “mềm”, nhiều món ăn Mỹ lạ miệng, và ñặc
biệt du khách từ các nước ASEAN ñến Việt
Nam ngày càng ñông, vì ñược miễn VISA trong
thời hạn 3 tháng!!
Một chuyện khá gọi là.vui: Alex kể lại lúc
ñi học tiểu học ở bên ñó, Alex ñã bị cô giáo lấy
thước khẻ vào tay vì không thuộc bài! Khi nó
kể lại cho ông bà Bob nghe, ông bà cũng nực
cười cho lối dạy trẻ của nước Việt ta, tuy vậy
cũng ráng “nhập gia tuỳ tục” thôi !!
Tôi hỏi Alex Minh, thế cháu có mang “khăn
quàng ñỏ” và ñược làm “cháu ngoan bác Hồ”
không? Cháu cười vui và nói: “thì cũng như các
trẻ em khác thôi, ñâu khác ñược !!”.
Bà K' leen lấy tên Việt là Liên, nói ñược
chút ít tiếng Việt thông dụng, còn Bob thì chỉ
nói tiếng Mỹ. Bà Liên cho biết bà ñã ñược mẹ
dạy nấu ăn từ lúc 5 tuổi, nên rất khéo nấu các
món ăn Mỹ. Khách hàng ñến ăn ñều khen ngợi,
ngon tuyệt !!
Gia ñình ông bà thỉnh thoảng ñi “tham
quan” vùng cao nguyên Trung phần, các tỉnh
Kontum, Pleiku, Ban mê thuột, Dalat..., và
chụp rất nhiều hình các thắng cảnh, các sinh
hoạt của dân miền Thượng ở các vùng trên.
Alex Minh là thông ngôn xuất sắc của ông bà
trong những chuyến du ngoạn như thế. Ông bà
còn có dịp ra tận các tỉnh cao nguyên miền Bắc,
như Lai-Châu, ðiện Biên, thành phố Sa-pa...,
cũng như nhiều tỉnh miền tây Nam phần VN.
Tôi nói với ông: “Ông là người Mỹ mà biết
nước Việt Nam nhiều hơn tôi và các con tôi!!”
Bob và Liên cũng như toàn gia ñình theo tôi
biết có lẽ thuộc Giáo hội Tin Lành Mỹ (hệ phái
nào tôi không tiện hỏi), có nhiệm vụ rao giảng
Tình Thương yêu rộng lớn (ñức Bác Ái) ñến
với loài người, bất kể những khó khăn, ranh

giới do con người vì cố chấp nòi giống, chủng
tộc, ñịa danh quốc gia..., mà dựng nên. ðức
TIN mãnh liệt của họ ñã phá vỡ mọi ngăn cách
ñịa lý, chính trị, chủng tộc, tật bệnh... Theo
thiển ý, chính những người như Bob, như
K'leen..., thuộc thành phần trung lưu, có cuộc
sống rất bình dị, ñã cùng với những “siêu ñại
gia” Bill Gates, Warren Buffet và rất nhiều
công dân khác của nước Mỹ, những nhà bác
học lừng danh, những doanh nhân tài ba, những
nông dân cần cù với ñầu óc sáng tạo..., từ ngày
lập quốc ñến nay và có lẽ còn mãi mãi, ñược
nuôi dưỡng bằng “Sức Mạnh Mềm” trong tinh
thần dấn thân, với nền giáo dục khai phóng,
nhân bản và Dân Chủ, Tự Do..., ñã làm nên
nước Mỹ hùng cường bậc nhất trên thế giới.
*****
Ghi Chú: quý AH có thể vào youtube ở ñề
mục:“vietnamtrongtimtoi.com” ñể xem phỏng
vấn ông bà Bob & K'leen tại nhà hàng của ông
bà ở ðà Nẵng.

Câu hỏi khó trả lời

Nếu bạn giàu có bất thần, bạn
muốn làm việc gì mà bây giờ bạn
chưa làm ñưọc?
Nếu bạn ñưọc ban tặng một thứ
trên ñời, ngoài tiền bạc ra, thì bạn
chọn cái gì?
Nếu cha mẹ bạn là một danh nhân
trong lịch sử thì bạn chọn ai?
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Con ðng Máu L a
Tôi là Huỳnh Mộng Tuyên, ra trường khoá
1964, ngành Công Chánh. Làm việc ở Tổng
Nha Kiến Thiết hai năm, rồi ñược ñưa ñi làm
Trưởng Ty một thị xã mới thành lập là Cam

Ranh. Vào năm 1968 thì phải kiêm nhiệm luôn
Ty Kiến Thiết Nha Trang. Năm 1972 Cam
Ranh không còn phát triển nữa, tôi xin về làm
Trưởng Ty Kiến Thiết ðà Lạt, và ñược anh
Nguyễn Bộ trao cho kiêm nhiệm luôn Trưởng
Ty Công Chánh Tỉnh Tuyên ðức. Khi ñó
Trưởng Khu Công Chánh ðà Lạt là anh Hoàng
ðình Khôi, người ñàn anh tử tế mà tôi có cảm
tình và quý mến nhất trong ñời ñi làm. Anh
Khôi ñã giúp ñỡ và hổ trợ hết mình. Tại Tổng
Nha Kiều Lộ thì có anh Nguyễn Xuân Hoàn,
cũng hết sức tử tế và giúp ñỡ.
Sau 1975 phải quay trở về lại ðà Lạt theo
thông cáo của Ủy Ban Quân Quản. Làm việc
lại cho các công ty xây dựng, cầu ñường của
nhà nước mới. ðến năm 1979 kiếm cớ xin nghỉ
việc ñể về lại Sài gòn. Vào làm cho Câu Lạc
Bộ thành phố Sàigòn (tức Cercle Sportif cũ)
Năm 1986 xin nghỉ việc, ra làm tư, vẽ mẫu thời
trang cho cơ sở may mặc, rồi làm thầu xây cất.
Năm 2010 nhờ con gái bảo lãnh qua Mỹ. Hiện
ñang sống ở thành phố Westminster, Nam
Californnia.

Huỳnh Mộng Tuyên kể

Vào khoảng cuối tháng 3 năm 1975, thị xã
ðà Lạt ñã hoang mang lắm rồi. Nhiều gia ñình
ñã di tản, rủ nhau chạy về Sài Gòn. Các viên
chức cũng ñã cho vợ con ñi máy bay về Sài
Gòn trước. Tôi ñiện thoại cho anh Hoàng ðình
Khôi xem có quyết ñịnh gì không? Anh báo
rằng bên Tỉnh ñã ra lệnh ở lại tử thủ. Tối ñó, tôi
lái xe chạy một vòng qua phố Hoà Bình ðà Lạt
xem sao. Thật là ớn lạnh. ðèn ñóm tắt hết tối

om om. Có mấy người ñem thịt, gà, và hột gà
ra bán, ai trả tiền bao nhiêu cũng ñược, mà
không có tiền thì cho không. Chúng tôi vẫn chờ
lệnh bên Tỉnh, cho ñi mới ñược ñi. Mỗi người
mang sẵn một cái bị, ñể phòng khi nguy cấp mà
mở ñường máu xuống Phan Rang. Dự ñịnh ñi
theo con ñường xe lửa răng cưa. Tối hôm ñó
anh Khôi ñiện thoại báo rằng, người ta ñã ñi hết
trơn rồi, mình cũng phải lo di tản gấp. Buổi
sáng, tôi và anh Khôi hẹn nhau khởi hành, anh
Khôi ñi ñường xuống Sông Pha. Tôi thì bị lính
chận lại, ñuổi lui ñể tử thủ. Tôi vòng qua ñường
21 B rồi qua ñèo Prenn, xuống ðơn Dương.
Cuối cùng anh em cũng gặp nhau tại ty Công
Chánh Phan Rang do anh Hà Công Hoè làm
Trưởng Ty. Anh Hoè tiếp ñãi rất tử tế, mời anh
em vô nghỉ ngơi. ðến nửa ñêm, thì có một
nhóm ngưòi xông vào chĩa súng, mà hỏi: “Mấy
anh làm gì ñây, ñi ñâu? Người ta ñã di tản hết,
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Khi ñó cây xăng Công Chánh bị ñập phá và ñốt
cháy phừng phừng. Tôi hoảng quá, giao chiếc
xe Peugeot của tôi cho họ. Còn chúng tôi thì
nhào lên xe Jeep gồm có anh Hoàng ðình
Khôi, Phạm Thái Nguyên và tôi, có thêm một
cô thư ký nào ñó tôi không nhớ. Chúng tôi chạy
về Phan Thiết. ðường về Phan Thiết cũng kinh
hồn. Súng nổ ñều bốp bốp. Khi xe qua mặt
nhau không bấm còi, mà bắn súng chỉ thiên
nghe ñến ớn lạnh. ðạn lạc, người chết, máu me
tùm lum, một số quân nhân như phát ñiên, bắn
loạn xạ. ðúng là cảnh máu lửa kinh hồn mà tôi
chưa từng trải qua.
ðến thấu Phan Thiết có anh Hoàng ðình
Khôi, Bùi văn ðẩu, và tôi. Thấy anh Khôi xách
cái cặp khá nặng khó chạy, tôi cầm giúp. Chạy
ra bến tàu. Chợ Phan Thiết ñang cháy, súng nổ
ran trời. Khi ñó có anh Trình làm phó ty Công
Chánh Tuyên ðức. Anh Hoàng ðình Khôi thấy
chiếc ghe nhỏ thì lắc ñầu nói: “Tao có chết thì
chết trên bờ, chứ không chết dưới nước”. Trong
nguy cấp, dù ñang ôm cái cặp nặng của anh
Khôi, tôi vận hết nội lực, nhún chân mà nhảy
ñược một ñoạn khá xa, lọt vào chiếc thuyền.
Hú hồn, không rơi xuống biển. Anh Trình cũng
nhảy theo kịp. ðưa ra một chiếc ghe lớn, chở
hơn 30 người ñể ñi về Vũng Tàu. Nhưng chủ
ghe không chịu chạy, vì ñang giữa cơn bão lớn.
Khi ñó, một anh Thiếu Tá tại ðồng ðế rút súng
ra dọa, nếu không chịu ñi thì anh bắn. Anh hét
“Ra Khơi, Ra khơi” Chủ ghe hoảng sợ, nổ máy
ñi về hướng Nam. Tôi ôm chặt cái cặp. Sóng
lớn cao ngất, nhiều lần sóng phủ qua ghe, làm
chúng tôi ướt loi ngoi. Khi ñó, tôi sợ lắm,
nhưng lại vững tin rằng, mẹ tôi sẽ phù hộ cho
tôi ñược tai qua nạn khỏi. Tôi vốn là con một.
Trước khi ñi, tôi ñã vào bàn thờ, thắp nhang lạy
mẹ, và lấy tấm hình bà bọc vào trước ngực,
nhét thêm mấy lạng vàng.
Thấy sóng dậy ghê quá, tôi hỏi anh Trình là
dân Phan Thiết. “Có bao giờ anh Trình thấy
sóng lớn như thế nầy chưa?” Anh mếu máo nói

như muốn khóc: “Anh ơi, chưa bao giờ thấy
sóng ghê như thế nầy cả. Chắc anh em mình
chết giữa biển quá!” Sợ lắm, nhưng tôi cũng
ñâm liều, vì ñã lỡ rồi, bây giờ cũng chẳng biết
làm sao hơn.
Người lái ghe rất giỏi, giữa ñêm bão tố trời
tối om, sóng dậy ngất, chỉ nghe tiếng máy
phành phạch xen vào các ñợt sóng vỗ mạn
thuyền ầm ầm, mà biết ñường ñi không bị lạc.
ði mãi, ñi lâu lắm, cho ñến khi thấy xa xa một
ñốm sáng lấp lóe cuối chân trời. Tôi hỏi; “Cái
gì thế?” Chủ ghe cho biết ñã ñến Phước Tĩnh,
sắp ñến Vũng Tàu rồi. Lúc ñó tôi cũng không
biết Phước Tĩnh là ñâu cả. Thuyền ñậu lại, cứ
ngồi mà chờ. Khi trời mới hừng sáng, khoảng 5
giờ. Trên ghe có anh Bùi văn ðẩu ôm một bao
ñồ, người ta nghi là chủ tiệm vàng, ôm vàng
chạy. Còn có ñám quân nhân trẻ ñầu trọc lóc,
có lẽ họ là ñám quân dịch từ quân trường ðồng
ðế, trông họ cô hồn lắm. Tôi và anh ðẩu

nói nhỏ với nhau, nhảy xuống ghe mà chạy, ñể
tránh bị cướp bóc. Chúng tôi phóng lên bờ, té
lăn cù trên cát, và ñâm ñầu chạy trối chết. Quay
lại, thấy có mấy anh lính trẻ ñang rượt theo,
làm tôi sợ lắm. Khi ñó, còn sớm, phố xá còn
ñóng im ỉm. Chợt thấy một bà ñang quét sân,
tôi vừa chạy vừa hỏi lớn; “ðây là chỗ nào? Chỗ
nào vậy?” Bà sợ hãi, quăng chổi mà phóng gấp
vào nhà ñóng cửa lại. Tôi ñập cửa rầm rầm. Bà
ñứng trong nhà nói vọng ra: “ðây là Phước
Tĩnh”. Tôi hỏi: “Muốn về Sài gòn phải làm
sao?” Bà nói: “ðàng kia, có chiếc xe khởi hành
lúc 5 giờ rưỡi, các ông chạy ra mau ñi, không
thì hết xe.”
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Sài Gòn phải không? Chúng tôi chạy giặc từ
miền Trung về, ñi xe trả tiền ñàng hoàng, ñừng
sợ.” Khi thu tiền vé xe, thì tôi và anh ðẩu trả
ñàng hoàng, còn mấy anh nhóc trọc lóc, lính
ðồng ðế, không có một xu. Chủ xe ñòi ñuổi họ
xuống. Khi ñó, tôi nỗi máu anh hùng Lương
Sơn Bạc, nói lớn tiếng, làm như ñe doạ: “Tui
nói cho các bà biết, chúng tui là dân miền
Trung chạy loạn. Các em ñây bị ñi lính, rất
nghèo, không có tiền. Bây giờ thì tôi cũng hết
tiền rồi, nhưng các bà muốn, thì ghi ñịa chỉ cho
tôi, tôi hứa sẽ trả tiền sau. Không thiếu một
xu.” Khi nghe vậy, bà con trên xe cũng cảm
ñộng, ñem xôi, bánh ra mời chúng tôi ăn. Tôi
cho các bà biết, ñã nhịn ñói mấy hôm rồi. Có
một bà nói rằng, ñường vô Sài Gòn bị cấm rồi,
không về ñược ñâu. Nếu cần thì bà sẽ cho tạm
trú tại nhà ở Thủ ðức. Khi ñó, tôi chợt nhớ ra
có anh bạn làm Trưởng Khu ðiện Lực Thủ ðức
có thể nhờ vã ñược. ðến ngã ba Vũng Tàu, thì
tất cả phải dừng lại, không ai ñược ñi qua. Tôi
vào mượn ñiện thoại kêu: “Nầy Hiếu Trưởng
Khu. Biết ai ñây không? Huỳnh Mộng Tuyên
từ miền Trung chạy về ñây! Nhờ ñem xe ra ngã
ba Vũng Tàu rước tao, chứ người ta không cho
tao vô”. Bạn Nguyễn Trung Hiếu cho tài xế lái
chiếc xe công xa số VN ra ñón chúng tôi vô Sài
gòn.
Khi về thấu nhà, vợ con chạy lại ôm mà
khóc òa lên. Bấy giờ, tôi cũng còn lảo ñảo như
chưa hết say sóng. Tôi ñem cái cặp của anh
Khôi ñến nhà giao lại cho chị Khôi, chị khóc oà
lên, vì không biết anh Khôi giờ nầy sống chết ở
nơi nào. Tôi trốn sở, nghỉ ngơi ở nhà vài ba
ngày mới vô trình diện Bộ Công Chánh. Khi ñó
gặp anh Phạm Mạnh Chất, kỹ sư có nghề tay
trái bấm số tử vi. Tôi hỏi “Chất ơi Chất, buồn
quá, số tử vi của tôi có bị cái sao nào xấu
không, mà bỗng dưng ở trên triền cao rơi thỏm
xuống vực sâu mau vậy?” Chất chán nản, mặt
dài thòng, lắc ñầu: “Tui cũng không biết ra sao

nữa. Số tử vi chi mà kỳ quá ñi. Có lẽ cái ñại
họa nầy trong cơ trời không có anh ơi.” Tôi vào
gặp anh Trưởng Khu Huỳnh văn Nhu, thường
ngày anh nầy ăn mặc rất tươm tất ñàng hoàng,
chải chuốt, ñúng bộ. Thế mà hôm nay mặc
nguyên bộ ñồ nâu xập xệ, ñang dặn tài xế:
“Anh ra lau xe cho kỹ, và rồ máy thử, cho ñàng
hoàng, chứ “mấy chả” vô, mà rồ máy không
nổ, họ nghi mình phá hoại, thì chết cả ñám với
nhau ñó.”
Khi ñó tại Bộ, anh em ñi qua ñi lại, mặt
mày người nào cũng như mất hồn. Lúc nầy,
không biết do ai ñề nghị, Bộ Công Chánh cử tôi
làm trưởng phái ñoàn ñi cứu trợ ñồng bào di tản
tại Phú Quốc. Nhưng nghĩ ñến chuyến ñi biển
hiểm nguy từ miền Trung về mà còn sợ. Bèn
lên gặp ông Tổng Trưởng Nguyễn Xuân ðức.
Ông nói: “Tôi ñã chọn anh và anh Lâm ðốc
Thượng làm phụ tá cho tôi.” Tôi nghe mà khoái
tỉ, sướng rân, vì xưa nay làm Trưởng Ty là ñã
thấy khá rồi, nay nhảy băng lên làm phụ tá
Tổng Trưởng. Oai quá mà. Nghe mà ham lắm.
Tôi quyết ñịnh ở lại, không ñi ñâu cả. Biết ñâu
gặp thời, phất lên. (Rồi may ra có ñược hai ba
bà vợ nữa không chừng!!!) Ông ðức cũng cho
biết, Pháp ñã ñứng trung gian ñiều ñình rồi, sẽ
có chính phủ hoà hợp dân tộc.
Anh Hoàng ðình Khôi tìm tôi, ñưa cho tờ
giấy, bảo ñiền tên họ cả gia ñình vô. Anh sẽ
nộp cho Cố Vấn Kiều Lộ Mỹ. Họ sẽ thông báo
ngày giờ và ñịa ñiểm bốc ñi. Tôi ñiền kỹ và
giao lại cho anh Khôi. Khi nầy tôi có gặp anh
Nguyễn Quý Toàn, là em của anh Nguyễn Quý
Hảo, rủ ñi, nhưng tôi không theo.
Lúc về Sài gòn, tôi ở tạm nhà ông bố.
Nhưng cô em nuôi không bằng lòng. Ông bố
tôi nước mắt rưng rưng nói rằng, thôi con cũng
không nên ở chung, ráng kiếm chỗ khác ở tạm.
Sau ñó, tôi ñược ông Lê Minh Chánh cho mượn
căn biệt thự tại Quận Tư mà ở.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thật là may mắn lạ lùng, chiếc xe Peugeot
của tôi bị lấy mất tại Phan Thiết, ñược anh Võ
Dõng tìm ra, và ñem lại trả cho tôi. Nhờ vậy,
mà ñầu tháng 6/1975 nghe theo lệnh của chính
quyền mới, tôi quay về lại ðà Lạt. Tôi về trình
diện khu Công Chánh Cao Nguyên. Các anh
như Hoàng ðình Khôi, Phạm Thái Nguyên và
ñông ñảo anh em cũ ñều quay lại cả. Thực sự
thì nhiều người cũng muốn ở lại Sài Gòn,
nhưng không dám cãi lệnh của chính quyền
mới.
Hồi ñó, nếu nhận ñi Phú Quốc cứu trợ ñồng
bào tị nạn, hoặc chạy theo anh Nguyễn Quý
Toàn, thì chắc tôi ñã có thể ñi thoát ra khỏi Việt
Nam vào cuối tháng tư năm 1975 và tránh ñược
35 năm khổ nhọc với “Xã Hội Chủ Nghĩa ưu
việt”. Nhưng ñời ngưòi như có số mệnh, ba
mươi lăm năm sau, tôi cũng ñược ñi Mỹ bằng
máy bay, sống ñời thong dong hạnh phúc tự do.
Bây giờ, mỗi ngày tôi ôm sách ñi học, sống
lại cuộc ñời học trò như thời mới lớn. Học tiếng
một, học văn phạm, học nói, học viết. Tôi chăm
học, và thấy vui như ngày xưa khi mới học vỡ
lòng. Thì giờ tôi dành ưu tiên cho việc học và
chăm lo bảo tồn sức khỏe trong tuổi già. ðều
ñều mỗi ngày tôi thức dậy từ 4 giờ 45 sáng. Từ
5 giờ cho ñến 6 giờ thì tập Yoga. Lúc 6 giờ làm
thức ăn sáng và chuẩn bị thức ăn bới theo cho
buổi trưa. Khoảng 7 giờ ñi bộ ñến trường, cũng
làm một công hai việc, thể dục luôn. Vào học
lúc 8 giờ cho ñến 11 giờ 45. Nghỉ trưa và ăn
trưa cho ñến 12 giờ 30 thì vào học lại cho ñến 2
giờ 15 tan học. ði bộ thể dục về ñến nhà lúc 3
giờ. Ngồi thiền tử 3 giò ñến 3 giờ 30. Từ 4 giờ
cho ñến 6 giờ học ôn lại những bài vở ñã học
trong ngày. Từ 6 giờ cho ñến 8 giờ tắm rửa, ăn
uống, vui với cháu, nghe tin tức thời sự. Ngồi
vào bàn học lại từ 8 giờ cho ñến 11 giờ ñêm thì
ñi ngủ. Mỗi tuần 5 ngày như vậy. Thứ bảy và
chủ nhật thì ñi chơi với vợ, con, cháu, hoặc

trồng cây, chăm sóc hoa, ñọc thêm sách bằng
tiếng Anh cho vui và cũng có lợi về sinh ngữ.
Bạn bè nói rằng những năm ñầu xa quê
hương buồn lắm, nên có nhiều người xuống
tinh thần, muốn quay về lại Việt Nam. Thay ñổi
ñời sống khi ñã già, thì chẳng khác nào con cá
vớt ra khỏi nước, làm sao mà khỏi buồn.
Nhưng thì giờ tôi không ñủ ñể học, thì lấy ñâu
mà buồn.
Cũng có vài bạn nói rằng, già rồi thì học chi
cho mệt vậy. Trường hợp tôi, tìm ñược nguồn
vui khi ñi học, như ñược sống lại thời thơ ấu.
Không ñi học thì thôi, ñi học phải cho ñàng
hoàng, bài vở hoàn tất tốt ñẹp, mình già rồi mà
học hành bê bối thì chẳng ra cái gì cả. Nếu ñã
chọn ñời sống ở ñây, thì cũng phải biết nghe và
nói cho tàm tạm, sao cho ñừng như câm ñiếc
mới thấy không ngán thiên hạ. Tôi cũng ngạc
nhiên thấy trong lớp có nhiều người qua Mỹ ñã
20 năm, mà trình ñộ tiếng Mỹ rất thấp, học rất
kém. Có nhiều chuyện tức cười lắm, ví như khi
cô giáo bắt viết chính tả, tôi thấy một số người
vốn kém cỏi, nhưng viết chính tả lại không có
lỗi nào cả. Sau tôi mới biết, họ chép sẵn những
bài ñã học, rồi khi cô giáo ñọc bài nào, thì rút
bài chép sẵn ra mà nộp. Không biết cô giáo có
biết cái mánh nầy hay không, mà thỉnh thoảng
cô nhảy băng vài câu, hoặc bỏ luôn ñoạn cuối.
Mấy ông nầy không biết, cứ rút bài ñầy ñủ ra
mà nộp. Nhưng cô giáo cũng tế nhị lắm, không
bêu rếu xỉ vả ai bao giờ, chỉ cho ít ñiểm và nói
riêng, nói khéo là anh học cho anh, chứ không
phải học cho ai khác. Bây giờ ñi học thấy vui,
cũng như giải trí mà có lợi, thì cứ làm.
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ISTANBUL – ðÔI BỜ
ÂU – Á
Tây ñất nước Thổ, giá 980 Euros hay $1,300
Trần ñức Hợp

Trước ngày khởi hành sang Paris, tôi ñã lựa
chọn sẵn hai thành phố mà mình sẽ ñến ñể tìm
hiểu về ñời sống và sinh hoạt của người dân ñịa
phương, ñó là thành phố Cairo, Ai Cập và
thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh Vũ Thư Hiên ở Paris cũng muốn ñi
thăm viếng dịp này, nhưng vào giờ chót anh bị
trục trặc giấy tờ thông hành, nên không ñi
ñược, và tôi ñã ñơn thân ñộc mã ñi Turkey.
Tình hình xã hội và chính trị bất an ở Ai Cập vì
ñang trong mùa bầu cử và thay ñổi vị Tổng
Thống dân sự ñầu tiên, sau một thời gian dài
với chế ñộ ñộc tài, và quân ñội nắm chính
quyền từ thời Nasser, 1950…
Phái ñoàn gồm 25 du khách người Pháp và
tôi là du khách không rành ngôn ngữ và văn
hóa Pháp lắm, chỉ nhớ lõm bõm vài chữ tiếng
Pháp từ thời còn ñi học Trung học Pétrus Ký ở
Saigon, vì Pháp văn chỉ là sinh ngữ 2, còn Anh
văn mới là sinh ngữ chính của tôi.
Những người du khách Pháp họ rành sáu
câu khi ñi du lịch, nên sau khi ñi Tour 8 ngày
và 7 ñêm
vòng quanh
khắp
ñất
nước Thổ,
họ sẽ nghỉ
xả hơi và
dưỡng sức
thêm
7
ngày, tại những khu nghỉ mát hay Resorts cao
cấp ở quanh vùng biển Aegeans, nằm ñối diện
với Hy Lạp, trước khi trở về nước Pháp.
Tour du lịch thăm viếng ñất nước Thổ bao
gồm vé máy bay ñi và trở lại Paris, với 8 ñêm
và 7 ngày, khách sạn thuộc lọai 3 sao, ăn uống
100% gồm: sáng, trưa, tối; xe Bus di chuyển

USD cho 1 phòng riêng cho 1 người. Thời
gian bay từ Paris ñến phi trường thành phố
Borum khoảng 3:45 giờ. Visa vào Thổ hay con
tem dán vào Passport là 20 Euros hay $25 USD
cho mỗi người. Người Tour Guide ñịa phương
Thổ, nói rành rẽ tiếng Pháp, ñã ñợi sẵn bên
ngoài cổng phi trường với danh sách cầm sẵn
trên tay. Thêm 2 tiếng ngồi trên xe Bus ñể ñưa
về khách sạn của thành phố nghỉ mát Kusadasi,
nằm phía Bắc, lúc 11:00 PM, và ñồ ăn tối ñã
ñược dọn sẵn. Sau ñó chúng tôi ñã ñi vào một
giấc ngủ thật ngon, ñể sáng sớm hôm sau sẽ
khởi hành sớm ñể ñến Istanbul, khoảng 7 tiếng
lái xe.
Cảnh
trí hai bên
ñường rất
ñẹp và thơ
mộng của
vùng biển
ðịa Trung
Hải
với
những di tích cổ xưa dọc bên ñường, hay những
di tích lịch sử ñã có từ 6,000 ñến 8,000 năm
trước Thiên Chúa (BC). ðây là chiếc “nôi”
phát triển của nền văn hóa cổ ñại của con người
trước khi Chúa Jesus giáng sinh, và nơi này ñã
có nguồn gốc ñi trước nền văn hóa Trung Hoa,
chỉ xuất hiện khoảng từ 5,000 năm mà thôi.
Cổ

thành
nổi
tiếng
Ephesus,
16
Km nằm ngay
sát thành phố
Izmir, là nơi
sanh ra và lớn
lên của ðức

Co thanh Ephesus
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Bethlehem, thuộc nước Do thái ngày nay và bà
ñã hạ sanh chúa Jesus tại ñây. ðức Giáo Hoàng
Benedic XVI cũng ñã ñến viếng thăm, cầu
nguyện, và chụp hình lưu niệm tại ñền thờ ðức
Mẹ Maria tại cổ thành Ephesus này, Thổ Nhĩ
Kỳ, năm 2010. Ngoài ra còn có cổ thành Troy,
ngày nay là thành phố Canakkale, nơi con
ngựa gỗ và huyền thoại Hy lạp với nàng Helen
xinh ñẹp ñã tạo chiến tranh giữa xứ Sparta và
dân thành Troy, qua phim ảnh “Troy” do tài tử
Brat Pitt trong vai Archilles và Eric Bana trong
vai Hector của màn bạc Hollywood năm 2004.
Nói ñến Istanbul, thành phố lớn nhất của
Turkey với dân số 13.5 triệu người, một thời là
thủ ñô Constantinople của ðế quốc Ottoman
rộng lớn, ñã thống trị và ảnh hưởng trên 600
năm (1299-1922), trải dài từ Tây Ban Nha ở Âu
Châu ñến tận Trung Á, và Ấn ñộ của Á Châu,
với ñỉnh cao ở thế kỷ 16, 17 và Sultan
Suleiman “Magnificent”, là người ñã xây dựng
những lâu ñài, hoàng cung, ñền thờ Hồi giáo
nguy nga và tráng lệ mà không nơi nào trên thế
giới có thể so sánh ñược, cả về tầm vóc, kiến
trúc, văn hóa, nghệ thuật,và mỹ thuật,…
Thế nhưng, quyền lực của ðế quốc
Ottoman ñã dần suy thoái do sự thống trị và
toàn trị (ñộc quyền), do tham nhũng, tranh chấp
về quyền lực, cùng sự nổi dậy của từng lớp
người dân bị trị, nghèo khổ, sự phân hóa-cách
biệt to lớn giữa người giàu (tầng lớp cai trị &
lãnh ñạo) và người nghèo (tầng lớp bị trị) ñã
ñưa ñến sự áp bức tàn bạo ñến với người dân,
qua bộ máy ñàn áp của những loài tay sai ƯngKhuyển hay Lang-Sói như: Công an, Cảnh sát,
Mật vụ, Lính kín,… và cuối cùng ñã ñưa ñến sự
sụp ñổ và suy tàn chế ñộ toàn trị của ðế quốc
Ottoman…ðây là một kinh nghiệm lịch sử quý
báu mà các lãnh tụ của các chế ñộ trên thế giới
ñều học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm trong việc trị
dân & an dân, vì mọi sự ñộc quyền, ñộc tôn,
thống tri, hay toàn trị,… ñều ñưa xã hội tới sự
thoái hoá, rỗng nát, hay tắc nghẽn không những

băng hoại cơ cấu toàn xã hội, mà ngay cả trong
cơ cấu ñảng trị nữa. Việt nam là một thí dụ ñiển
hình rõ rệt nhất và dễ thấy nhất hiện nay.
Istanbul có vị trí chiến lược nối liền hai lục
ñịa Âu Châu và Á Châu, thông thương giữa
biển ðịa Trung Hải và biển Hắc Hải, qua eo
biển Bosphorus Straight và biển Marmara. ðây
là thủy lộ quốc tế quan trọng cho những nước:
Nga, Ukraina, Rumania, Armenia, Bungary, và
các nước Trung Cận ðông,… lẫn Cộng ñồng
Âu Châu (EU) về giao thông, kinh tế, thương
mại, văn hóa, quốc phòng, chính trị, …Hàng
năm có hơn 50,000 tàu bè cỡ lớn trên 5,000
tonnes thông thương Bắc- Nam qua lại ban ñêm
trên thủy lộ này (ban ngày tàu bè phải vào ñậu
trong khu vực tập trung quốc tế phía Nam mũi
Golden Horn). Tầm ảnh hưởng của Istanbul
hiện rất rõ ràng và ngày nay Istanbul ñã không
ngừng tăng trưởng, phát triển và hằng năm
Istanbul có khoảng 7 triệu du khách ñến thăm
viếng, và ñặc biệt những du khách ñến từ South
Korea (ðại Hàn / Hàn Quốc/ Nam Hàn) ñã ñến
Turkey
qua
những
chuyến
bay
“Charter”
trực tiếp từ phi
trường
Seoul,
của thủ ñô Hán
Thành.
Khi
ñến
Istanbul
du
Blue Mosque
khách
thường
ñược ñưa ñến thăm viếng những di tích hay
kiến trúc rất ñẹp và to
lớn như các ñền thờ Hồi
giáo Blue Mosque, ñền
thờ Hagia - Sofia nay là
Viện bảo tàng, cung
ñiện Topkaipi ngày xưa
của các
Sultans, với
Topaki
nhiều phòng ốc trang trí
lộng lẫy, huy hoàng và khu hậu cung hay nội
cung “Harem”, nơi sinh hoạt của các cung tần,
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Hậu,…hay cung ñiện, lâu ñài Domahdoce, nơi
làm việc và tiếp ñón các phái ñoàn ngoại giao,
quốc khách của Tổng thống Mustafa Kelmal
Attatuk (1923-1939), hoặc khu chợ nổi tiếng có
mái che lớn nhất thế giới Grand Bazaar, với
5,000 cửa tiệm hay gian hàng, ñược xây dựng
từ năm 1455-1460, ñây là nơi tưng bừng náo
nhiệt và ồn ào nhất ở Istanbul.
Ngoàì ra, du khách cũng ñược du ngoạn
trên thủy lộ ñộc ñáo Bosphorus Straight trong
khoảng 2 giờ; chiếc du thuyền ñi dọc hai bên
bờ của eo biển tuyệt ñẹp và náo nhiệt với tàu
thuyền qua lại ñông ñúc như mắc cửi này, khởi
hành từ mũi Golden Horn (dưới chân cầu
Galata) tàu chạy chậm rãi qua những khu nghỉ
mát ñộc ñáo với những ñền ñài, dinh thự, cung
ñiện, vườn hoa, công viên với kiến trúc thơ
mộng và tráng lệ của thời kỳ Bazantine và
Ottoman, ñã phát triển rực rỡ sau thời kỳ La
Mã từ những năm 1200s ñến những năm 1800s
của những thế kỷ trước. Thuyền sẽ di chuyển
dưới hai chiếc cầu treo to lớn Bosphorus
Bridge (khánh thành năm 1973), và cầu Sultan
Mehmet
II
(khánh thành
năm
1988)
bên trên, và
khi quay trở
lại bến cũ, du
thuyền sẽ ñi
dọc bờ ñối diện, ñể du
khách có thể thưởng
thức trọn vẹn cả hai bờ Âu - Á, trong không khí
lộng gió, lãng mạn, trữ tình, và huyền bí của
Istanbul.
Cu Bosphorus

Hồi giáo Sunni ở Thổ Nhĩ Kỳ:
Ngày nay hệ phái Hồi giáo Sunni ở Thổ
chiếm ña số với 99,8% dân số theo ñạo Hồi,
trong tổng số dân toàn quốc là 80 triệu người.
Trong ñó 70% là Turkish và 18% Kurdish, và
12% thuộc các sắc dân thiểu số. Chỉ còn lại

0.2% hay 160,000 dân số theo ñạo Thiên Chúa
Giáo Coptics, Chánh Thống Giáo Oxthodox,
Thiên Chúa Giáo ðông phương…và ña số nằm
rải rác ở phía ðông Nam Turkey, gần biên giới
Syria.
Ở Thổ theo thống kê có khoảng 80,000 ngôi
ñền thờ Hồi giáo và riêng tại thành phố Istanbul
ñã có 7,000 ngôi ñền thờ này với những mái
vòm ñường kính rộng lớn và xung quanh là
những mái vòm nhỏ hơn. Bên ngoài là 2-4-6
ngọn tháp nhỏ “minaret” với ñỉnh nhọn cao vút
lên trời xanh và hướng về Thượng ðế là ðấng
tối cao của loài người (theo Hồi Giáo). Nơi ñây
có gắn những loa phóng thanh và phát ra những
lời cầu nguyện theo kinh Koran hằng ngày 5
lần (5AM, 10AM, 12PM, 3PM, 6PM), mỗi lần
5-10 phút lan tỏa ra những khu vực dân cư rộng
rãi ñể nhắc nhở tín hữu Hồi cầu nguyện và ñể
tâm thành kính Thượng ðế tối cao Allah ñang
ngự trị trên cao và họ tin vào ñấng tiên tri là
Giáo chủ Mohammeh (khác với Hồi gíao Shia,
họ tin vào ñấng tiên tri là Giáo chủ Ali).
Những nguyên vật liệu xây dựng những
thánh ñường Mosque có thể bằng gạch ngói,
vôi vữa, hay bằng nhôm kim lọai,… tuỳ theo
từng thời kỳ xây dựng cũ hay mới, nhưng tất cả
ñều có cùng một cấu trúc tương tự giống nhau,
và ñược thấy rải rác khắp mọi nơi trên ñất nước
Thổ rộng lớn.
Bên trong ñền thờ Hồi giáo ñược trải thảm,
ñược chiếu sáng bởi những ngọn ñèn chum toả
sáng từ trên cao xuống. Những hoa văn, chữ
viết ñược trang trí trên tường và những trụ cột
chính của kiến trúc. Nơi ñây ñặc biệt không có
ghế ngồi, cầu nguyện ngồi quỳ trên mặt thảm
và hướng về thánh ñịa Mecca, giày dép ñể bên
ngoài, nam và nữ chia ra hai khu cầu nguyện
riêng biệt. Du khách không phải cởi giày khi
viếng ñền thờ Hồi giáo, nhưng ñược phát miễn
phí 2 túi ny lon mỏng ñể bao bọc giày dép và
trả lại khi ra ngoài cửa.
Theo hành chánh, Thổ là một quốc gia Hồi
giáo ñã tách biệt và phân lập giữa Chính quyền
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quyền” nhưng ảnh hưởng rộng lớn và quan
trọng của ñạo Hồi còn rất mạnh trong ñời sống
xã hội hằng ngày ở khắp nơi. Các Imams hay
lãnh tụ Hồi giáo ñều có vợ con, và ñược trả
lương hàng tháng qua các quỹ Tôn giáo của
chính phủ. Còn các tôn giáo khác ñều ñược
Hiến pháp Thổ tôn trọng và bình ñẳng, nhưng
rất khó có thể phát triển rộng rãi như ñạo Hồi
ñang chiếm ñộc tôn tại nơi ñây.
Ngày nay, người Thổ ñã di dân và sinh
sống rải rác ở ðức rất nhiều, chiếm khoảng
10% trong tổng số cư dân ðức (trong số 80
triệu dân Cộng Hòa Liên Bang ðức). Ngoài ra
người Thổ sinh sống ở Hoà Lan, Pháp, Ý ðại
Lợi, Anh,…và di dân ñến rất nhiều quốc gia
trong khối EU (Cộng ðồng chung Âu Châu ).
Họ nay ñã không còn tin theo ñạo Hồi một cách
tuyệt ñối hay tuân thủ những giáo luật gò bó và
cổ nệ như xưa và tư duy hay ý thức hệ ñã
chuyển ñổi, Tây phương hóa, trở nên phóng
khoáng và cởi mở hơn so với những người Hồi
giáo ở trong nước Thổ ngày nay. Những ảnh
hưởng và thay ñổi này có thể thấy rõ ràng và
phổ biến ở những thành phố lớn như Istanbul,
thủ ñô Ankara, Izmus, Kusadasi,…tuy một số
nhỏ vẫn còn tin tưởng và tuân thủ những giáo
luật cổ xưa như cách ăn mặc che kín ñầu và
thân thể như hàng ngàn năm về trước.
Phụ nữ Thổ khi ra ngoài ñường phố rất tự
do, cởi mở, ăn mặc theo Tây phương, rất
“chic”, họ rất thích giao thiệp với du khách ñến
thăm viếng ñất nước Thổ, ñặc biệt nếu biết bạn
ñến từ California, USA thì sự nồng nhiệt và ái
mộ sẽ vượt hơn hẳn so với bạn ñến từ Paris,
hay từ những nước EU…
Sự hài hòa, kết hợp và giao thoa giữa
những sắc thái cũ & mới, cổ kính & tân kỳ,
truyền thống & hiện ñại… ñã ñược thấy phổ
biến ở khắp mọi nơi như bến cảng, tàu ñiện,
chợ búa, công viên, trường học, trên ñường
phố,… và cũng không ai thấy ñó là ñiều dị biệt
trong ñời sống hằng ngày trên ñất nước Thổ

ngày nay. ðây là một tiến bộ lớn, không phải
bất cứ quốc gia nào cũng có thể vượt qua và
thành công ñể mang lại sự thịnh vượng và hạnh
phúc cho người dân.
Xã Hội – Dân Chủ ở Thổ
Ngay từ khi nắm chính quyền từ vị Sultan
cuối cùng của Thổ, vị Tổng thống dân cử ñầu
tiên là Mustafa Kemal Attatuk ( 1923-1939) ñã
biến ñổi ñất
nước Thổ một
cách mạnh mẽ
và toàn diện.
Attatuk ñã cải
tổ toàn bộ hệ
thống
Hành
chánh,
Giáo
dục, Văn hóa,
Truyền thống,
Y phục, Tục
lệ,…và ñã phục hồi nền kinh tế của Thổ bị lụn
bại, tụt hậu, và thất thế sau sự thua trận và phải
trả nợ chiến tranh với sự tham chiến của Thổ
thuộc phe bại trận trong ðệ I và ðệ II thế
chiến. Ngày nay Thổ gia nhập khối Nato nhưng
không nằm trong khối EU vì sự chống ñối của
Hy lạp và Pháp, và là ñồng minh quan trọng
của Mỹ ở vùng bán ñảo Balkans, ñối ñầu với
khối Nga xô, Syria, Iran trong khu vực.
Ngày nay Thổ là quốc gia theo chế ñộ Dân
chủ-Nghị viện Hồi giáo, với hơn 60 ñảng phái
(theo thống kê, May 2009, của Bộ Nội vụ Thổ)
trên trường chính trị, Tổng Thống và Hội ñồng
National Assembly do dân trực tiếp bầu lên,
không phải như trò hề rẻ tiền của các chính phủ
“ðảng cử - Dân bầu”, hay lá phiếu của cử tri
ñược xem như “tờ giấy lộn” như cách nói của
người Hà nội ngày nay.
Kinh tế của Thổ ñược xem như là một trong
những nước thành công và là một trong 10
nước mạnh nhất Châu Âu. ðặc biệt kỹ nghệ du
lịch phát triển mạnh mẽ và tiền ñầu tư ñến từ
những quốc gia Anh, Pháp, ðức, Nga,…mang
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trúc như khách sạn, khu nghỉ mát Resorts,
ñường xá, cầu cống, phi trường, bến cảng, giao
thông, môi trường, y tế, giáo dục,…khiến vùng
ñất ñai Anatolya phía Tây của Thổ, ñối diện
vùng biển Aegean với Hy Lạp ñã không ngừng
thay ñổi và phát triển.
Du
khách
không
thể bỏ
qua
những
khu
thăm
viếng ñặc biệt ñã ñược ghi là những nôi Văn
Hoá của Thế giới như Khu Pamukkale với
những lâu
ñài bông
tuyết
trắng tinh
như bông
gòn
do
cấu
tạo
của những
mỏ
Calcium và Phosphate từ dưới lòng ñất phun
trào và cấu tạo thành từ hàng ngàn năm qua,
ñền thờ lịch sử Ephesus, Khu ñất cổ
Cappadocia với những hang ñộng, nhà thờ
Thiên Chúa Giáo cổ ñào khoét trong hang núi.
Trên ñường du hành, người Tour Guide Thổ ñã
sắp xếp ñể du khách có cơ hội thăm viếng khu
triển lãm kỹ nghệ dệt thảm bằng tay truyền
thống của Thổ và những tấm thảm rất ñẹp,
bằng tơ lụa sẽ gửi ñến tận nhà qua hệ thống
Shipping nếu du khách ñồng ý mua, và tuyệt
ñối không có sự kèo nài hay làm phiền hà nếu
khách không mua thảm. Ngoài ra, kỹ nghệ áo
khoác ngoài bằng da thú dành cho phụ nữ với
hai mặt kiểu cọ hoàn toàn khác nhau ñẹp và mỹ
thuật cũng chiều chuộng du khách lắm tiền
ñược biểu diễn trên sàn “Cat Walk” ñã làm mê

mẩn không ít những du khách có tiền nhưng
không có dịp mua sắm ở những nơi sang trọng
trên thế giới như Paris, New York, London, hay
Milano. Họ ña số nhắm vào khách hàng phụ nữ
là giới chịu “chi” vì món hàng có thể lên ñến
vài ngàn “ñô” là chuyện thường và ñể nâng cao
sự sang trọng vẻ ñẹp của phái nữ…
Trong phim ảnh, “Midnight Express” ñược
ñóng ở ñảo Malta vùng biển ðịa Trung Hải,
năm 1977 ñã ñoạt ñược 3 giải thưởng Oscars,
với Billy Hayes là diễn viên chính và phim
ðiệp viên 007 nổi tiếng “From Russia with
Love” với tài tử Sean Connery va gần ñây “007
Skyfall “với tài tử Daniel Craig, trình chiếu ñầu
tháng 11 năm 2012, ñã cho thấy những phong
cảnh tiêu biểu của thành phố Istanbul này.
Ngày nay Thổ theo hệ thống Kinh tế thị
trường tự do với kỹ nghệ chiếm 28%, dịch vụ
& thương mại chiếm 62%, nông nghiệp chiếm
9% tính theo GDP, hay tương ñương với 26%,
48%, và 25% tính theo tỷ lệ dân số.
Marmaray Project & Phát triển Istanbul
Tuy ñã có 2 chiếc cầu treo nối liền hai bờ
Âu - Á, và hệ thống tàu - phà ñi lại dầy ñặc và
thường xuyên, nhưng với mật ñộ dân số ngày
càng gia tăng và phát triển, Hội ñồng thành phố
Istanbul & Chính phủ Thổ ñã chấp thuận sự
ñầu tư và phát triển ODA của Nhật bản và EU
với chi phí dự án 3.0 tỷ Mỹ kim ñể khởi công

xây dựng ñường hầm dài băng qua ñáy biển
Marmara, ñộ sâu 58 mét dưới mực nước biển,
gồm 11 ñơn vị beton ñúc sẵn / ñốt / ñoạn /
khúc, nặng 18,000 tons mỗi ñơn vị, dài từ 98.5
mét ñến 135 mét, có chiều dài tổng cộng dưới
lòng biển 1.4 Km.
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Rails và hệ thống xe lửa / Railways dài 76.3
Km với 40 trạm Metro Stations xây chìm hay
xây nổi, nối liền hai bên bờ Âu - Á. Ước ñóan
dự án sẽ hoàn tất năm 2013, sau 9 năm từ ngày
khởi công 2004. Sau khi hoàn tất, công trình
này sẽ ñược coi là hệ thống ñường hầm ở ñộ
sâu nhất thế giới nằm dưới ñáy biển.
Công trình xây dựng này cũng ñã bị gặp trở
ngại rất nhiều vì nằm trong vùng biển bị ñộng
ñất nặng, nếu bị cơn ñịa chấn lớn xô lệch, dự
ñoán hay ước tính theo các nhà chuyên môn về
ñộng ñất, có thể
xảy ra ở mức ñộ
7.5 ñộ Richter
trong thời gian
100 năm sử dụng,
thì toàn bộ ñường
hầm sẽ bị ngập
nước và rất khó
sửa chữa hay phải
làm lại toàn bộ từ
ñầu, dù rằng hệ
thống ñường hầm
có thể co dãn và
uốn lượn theo nhịp
chuyển ñộng sóng
ngang theo cơn ñịa
chấn và những thiết kế ñóng cửa hầm khi có tai
nạn trầm trọng xảy ra.
Không có một bảo ñảm hoàn tòan chắc
chắn 100 % nào cho sự an toàn tuyệt ñối nếu
“bà mẹ của trời ñất” bỗng nổi cơn gió bụi,…
nói theo như thơ văn ngày xưa.
ðây là một công trình trọng ñiểm của
Istanbul và công trình này cũng ñã bị ñục khoét
trầm trọng bởi những con chuột tham nhũng,
hay những viên chức “Tài thì nông và ðức thì
mỏng”, hoặc do sự cấu kết quyền lợi, phe
nhóm, làm lũng ñoạn xã hội và sau ñó người
dân Thổ nhĩ kỳ sẽ phải trả nợ trong vòng 40
năm cho sự vay mượn vốn của quốc tế ñể hoàn
thành dự án này.

Ngày nay, ñất nước Thổ ñang ngày một
phát triển với một nền kinh tế hùng mạnh và
ñầy khởi sắc. Nhưng ñiều này phát xuất từ sự
cải tổ toàn diện của hệ thống chính quyền từ
Tổng Thống Attatuk từ năm 1923 và ngày nay
không ngừng hoàn thiện. Ông Attatuk và
National Assembly ñã sửa ñổi hiến pháp, bãi bỏ
những lễ nghi, phong tục, tập quán phụ thuộc
nặng nề vào tôn giáo Muslim ñã ăn sâu vào
lòng người dân từ hàng ngàn năm. Những sự
cải tổ này (Reforms, Changes, Modifications)
ñã ñem lại nền văn hóa tự do, cởi mở, coi trọng
sự lựa chọn của
người dân qua
lá phiếu trực
tiếp bầu cử
những dân cử
Hội ðồng Nghị
Viên.
Tổng
Thống Attatuk
ñã bãi bỏ chủ
nghĩa cực ñoan
dân tộc và ñộc
tài, ñảng trị ñể
quốc gia Thổ
Nhĩ Kỳ ngày
càng
hùng
mạnh
trong
tinh thần nhân ái và bao dung, thay vì hận thù
và nghi kỵ.
Trần ðức Hợp
San Diego, tháng 11 năm 2012
PS: Bài viết này không nhằm mục ñích
quảng cáo du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ chia sẻ với
bạn ñọc những ñiều tai nghe, mắt thấy trong
chuyến du ký thăm viếng ñất nước Thổ. Mọi ý
kiến xây dựng và bổ túc ñều ñược ghi nhận
chân thành của tác giả. Xin cám ơn.
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Giá trị của con người
Huỳnh Minh Trung
Có 2 loại giá trị mà người Tây phương gọi
là “giá trị loại 1” và “giá trị loại 2”.
Cả hai loại giá trị thứ nhất và giá trị thứ nhì
người ta kê khai ra ñược mỗi thứ có 18 loại
chánh, xin xem bảng kê dưới ñây.
Người hèn nhát, vì sợ thiệt mạng chẳng
hạn, bỏ qua giá trị về thể diện hay danh dự ñể
sinh tồn vì coi sự sống lớn hơn danh dự.
Người cam chịu tội bất lương vì coi lương
thiện chả có giá trị gì bao nhiêu.
Theo tôi hiểu thì ông Nguyễn Gia Kiểng,
một kỹ sư VN và là một nhà văn nổi tiếng, có
viết sách Bñại ý nói rằng, nếu tôi nhớ không lầm:
Con người trên trái ñất nầy ñều giống nhau.
Không có dân tộc nào thông minh một cách ñặc
biệt hơn dân tộc nào. Bằng cớ là có 2 triệu
người VN tỵ nạn cộng sản cùng khắp thế giới
ñã thành công ñáng kinh phục tại xứ người thì
ñâu phải là dân VN tồi tệ, mà là ngang hàng
với các dân tộc khác.
Dân VN trong xứ có tổng sản lượng quốc
gia tính trên ñầu người rất kém so với Mỹ
Canada và Úc hay Nhật Bổn (bằng lối 2% hay
3% ) mặc dầu xứ VN tài nguyên cũng nhiều.
Tôi còn nhận thấy là VN không tiến bộ
nhanh hơn là tại văn hóa. Và ñịnh nghĩa văn
hóa một cách ngắn gọn là sự quan niệm về giá
trị con người. Còn nữa, người VN cũng như
những dân tộc khác ñều có những giá trị như
nhau, không phải xứ nầy có giá trị nầy mà thiếu
giá trị kia, hay ngược lại, mà chính là ở chỗ
xem trọng lượng của từng thứ giá trị khác nhau.
Những nước tiến nhanh tiến mạnh là tại họ coi
một số giá trị nào ñó rất là quan trọng trong lúc
VN ta xem là kém quan trọng. Ngược lại, VN
ta xem một số giá trị khác quan trọng trong lúc
các dân tộc tiến bộ lại cho là kém quan trọng.
Chẳng khác nào con rùa thì phải ñi chậm, còn
con ngựa thì chạy nhanh, 4 chân dài thì chạy

mới mau, còn cái mu dầy thì không phải ñể
chạy ñua, mà là ích lợi gì khác.
Lễ phép và vâng lời ñược VN ta xem vô
cùng quan trọng nhưng Mỹ, Canada va Úc coi
là giá trị xoàng, chả có quan trọng gì, là loại giá
trị hạng bét. Họ cho lương thiện, thành tích,
tham vọng là những giá trị cao nhất, nhưng VN
ta lại cho là thấp nhất.
Xin xem bảng giá trị dưới ñây do Ông
Feather lập ra sau khi phỏng vấn 3000 học sinh
từ 11 ñến 17 tuổi của 5 nước khác nhau trong
ñó có Mỹ , Úc và Canada.
Vậy muốn tiến bộ bằng người ta thì phải
sửa lại tầm quan trọng của từng loại giá trị cho
giống với người ta. Tức phải thay ñổi văn hóa.
Thứ nhất là phải xem lương thiện là rất quan
trọng mới ñược, chớ mà xảo trá ,dối gạt, tham
nhũng thì chậm tiến hoài là cái chắc.
18 giá trị loại 1 kê sau ñây:
1-ðời sống thoải mái (Vie confortable)
2-ðời sống hấp dẫn (Vie excitante)
3-Cảm nhận hoàn thành nhiệm vụ (Sens de
l'accomplissement)
4-Một thế giới hòa bình (Un monde de paix)
5-Một thế giới ñẹp ñẽ (Un monde de beauté)
6-Sự bình ñẳng (Egalité)
7-An ninh gia ñình (Securité familiale)
l8-Tự do (Liberté)
9-Hạnh phúc (Bonheur)
10-Hòa ñiệu tâm hồn (Harmonie interieure)
11-Tình yêu bị hi sinh (Amour martyre)
12-An ninh quốc gia (Securité nationale)
13-Khoái lạc (Plaisir)
14-Cứu rỗi linh hồn (Salut de l'âme)
15-Tự trọng (Respect de soi)
16-Sự công nhận của xã hội (Reconnaissance
sociale)
17-Bạn tốt (Amitié vraie)
18-Sự tinh khôn (Sagesse)
18 Giá trị Loại 2 kê sau ñây:
1-Tham vọng (Ambitieux)
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TRANG 63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-Cởi mở (À l'esprit ouvert)
12-Trí thức (Intellectuael)
3-Có khả năng (Capable)
13-Hợp lý (Logique)
14-Tình cảm (Affectueux)
4-Vui vẻ (Joyeux)
15-Vâng lời (Obéissant)
5-Sạch sẽ (Propre)
16-Lễ phép (Poli)
6-Can ñảm (Courageux)
17-Trách nhiệm (Responsible)
7-Rộng lượng (Indulgent)
18-Tự kiểm soát (Auto contrôle)
8-Hữu dụng (Utile)
9-Lương thiện (Honnête)
10-Có óc sáng tạo (Imaginatif)
11 ðộc lập (Independent)
Xin tóm tắt kết quả nghiên cứu của ông Feather như sau:
Về giá trị loại 1:
Mỹ
Canada
Uć
1. Tự do
Tự do
Khôn ngoan
2. Hạnh phúc
Hạnh phúc
Tình bạn tốt
3. Tinh khôn
Tình yêu
Tự do
………………………………………………………………………………………
16. Thoát hiểm
Sự công nhận của xã hội
Công nhâDDn của xã hội
17. An ninh Quốc gia
An ninh Quốc gia
An ninh Quốc gia
18. Thế giới ñẹp ñẽ
Cứu rỗi linh hồn
Cứu rỗi linh hồn
Về giá trị loại 2
Mỹ
Canada
Uć
1. Lương thiện
Lương thiện
Lương thiện
2. Trách nhiệm
Trách nhiệm
Cởi mở
3. Tham vọng
Giàu tình cảm
Trách nhiệm
……………………………………………………………………………..
16. Lễ phép
Lễ phép
Lễ phép
17. Sạch sẽ
Sạch sẽ
Sạch sẽ
18. Vâng lời
Vâng lời
Vâng lời
Tuy biết rằng con rùa có những ñức tánh tốt
của nó, nhưng muốn chạy nhanh thì ta phải
chọn con ngựa. Muốn tiến bộ nhanh ta phải noi
gương những người tiến bộ, nhưng không bỏ
những ñức tánh tốt của dân tộc ta, mà cũng
ñừng coi nó quá quan trọng trong lúc các dân
tộc tiến bộ coi thấp hơn. Phải biết phân biệt ñâu
là mực, ñâu là ñèn ñể tránh xa hay ñến gần,
theo câu ca dao: Gần mực thì ñen, gần ñèn thì
sáng.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Giới trẻ VN
ta ngày nay chịu ảnh hưởng rất nhiều, rất lâu
của xã hội có nhiều tánh xấu như là dối trá, lưu

manh, xảo quyệt, tham lam, ñộc ác, ngay từ khi
còn thơ ấu, không thể một sớm một chiều mà
cải tiến ñược.
Trồng người mà, phải cần cả trăm năm lận.
Nhưng càng khó, sự thành công càng vinh
quang, chúng ta chớ nản lòng mà hãy cố gắng
lên.
Kính lời.
Huỳnh minh Trung
Montréal, Canada
23 Nov. 2012
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Chic áo mùa ñông
Bưu ðiện
Nhớ lại khi xưa lúc chân ướt chân ráo tới
miền ñất tạm dung nầy (Canada), ñiều vui
mừng là ñược tự do, ñoàn tụ gia ñình, còn bao
nhiêu thứ khác chưa hề nghĩ ñến!!! Lòng phấn
khởi nhìn ánh sáng bình minh như vừa ló dạng
nơi chân trời mới ñầy mây xanh cùng nắng
ấm!!!
Nhưng sự vui mừng của tôi chỉ trong một
thời gian ngắn ngủi, rồi một cuộc sống mới bắt
ñầu. Một cuộc sống khó khăn mặc dầu không
ñói, không khổ, nhưng với hai bàn tay trắng,
với ñàn con dại, túi thì trống rỗng, tóc ñã hoa
râm, vì bao năm dài lo nghĩ. Một mảnh ñời
xuôi ngược ñó ñây,
cuộc sống không giản dị vì ðông Tây cách biệt,
phong tục tập quán, hai nền văn hóa gần như
ñối chọi với nhau; cố gắng hòa ñồng như cá
ñang lội ngược dòng!!! Nhưng nhìn thấy tương
lai ñầy hứa hẹn của ñàn con, dù cho gian lao
cực khổ ñến ñâu cha mẹ cũng cam tâm gánh
chịu, ñây là nguồn an ủi vô biên của những bậc
làm cha làm mẹ.
Thế là hai vợ chồng tôi cùng quyết tâm bền
chí lèo lái con thuyền ñến nơi ñến chốn. Nhiều
lúc ngậm cay, nuốt ñắng, bao nhiêu là thử thách

ñang ñón chờ; và nhớ nhất là những ngày ñông
giá lạnh, ñồ mặc không ñủ ấm, khi ñi ra ngoài
lại là cả một vấn ñề! Xe thì không có, tiện tặn

ñến nỗi ñi xe buýt cũng không dám ñi, vì lúc ñó
một ñồng cũng rất quý. Hai vợ chồng tay xách
tay bưng khi ñi chợ, ñi trên tuyết không quen té
lên té xuống, thế mà ñi không biết bao nhiêu
chỗ, vì chỗ nào có bán ñại hạ giá là có hai ñứa
tụi nầy. Làm sao quên ñược những bữa cơm
ñạm bạc nhưng ñầy tình thương! Nghĩ lại ông
bà ta nói ñúng: "Hột muối cắn làm ñôi" ñầy
tình ñầy nghĩa còn hơn mâm cao, cỗ ñầy.
Nhưng rồi mọi khó khăn ñều vượt qua, nhờ
ơn trên phò hộ, gia ñình tôi sống ñược những
ngày tháng êm ấm...
ðịnh cư một thời gian, các con ñều lớn
khôn; ñiều ñáng mừng là chúng lo học nhiều
hơn là lo chơi...Học hành ñỗ ñạt xong, chúng
bắt ñầu tìm công ăn việc làm và ñây là ngày
sung sướng nhứt trên ñời của chúng tôi!
Tôi
nhớ
mãi mùa ñông
năm ấy, mà cho
ñến nay mỗi
khi nhớ ñến là
tôi khóc hồi
nào không hay:
Thằng con
trưởng có việc
làm, lãnh ñược
ít tiền là "làm
le" ñòi dẫn mẹ
ñi ñó, ñi ñây,
nào mua sắm, nào ñi tắm biển nơi miền Nam
Mỹ, ñể mẹ nhớ lại năm xưa khi còn ở quê nhà..
Bữa nọ, Trời bắt ñầu vào ñông, nó thấy tôi
mặc chiếc áo măng tô cũ gần mười năm về
trước mà nó xin cho tôi nơi bà Phước. Nó bảo
"mẹ ơi áo ñã cũ quá rồi, mẹ bỏ nó ñi". Tôi nhìn
con bảo "mặc dầu cũ nhưng nó ñể lại cho mẹ
bao nhiêu kỷ niệm khó quên; những ngày ñông
lạnh cóng xương, không có nó làm gì mẹ chịu
nổi với cái lạnh chết người nơi miền Bắc Mỹ
này".
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Nói thì nói thế, nhưng con rủ ñi mua sắm
thì vẫn thấy thích; nói ñến ñi chung với con là
ñã vui rồi, cũng cái vui mà ngày xưa mẹ thường
dẫn con ñi mua sắm, nay thì ngược lại.
Chiếc xe ñã cũ, xì xịt chạy không ngon chút
nào, khi vui thì chạy ñến lúc buồn thì ngừng,
lại khạc khói tùm lum, ñôi lúc lại còn nằm vạ.
Từ nhà ñến trung tâm thương mại ngưng không
biết bao nhiêu lần, lết ñược ñến nơi là mừng hết
lớn. Hai mẹ con dắt nhau tay trong tay, ñi dạo
hết tiệm nầy ñến tiệm nọ, ñây là thói quen của
tôi. ðến gần 6 giờ chiều mà vẫn chưa mua
ñược áo. Thường ngày, tôi chỉ biết vào
Woolco, trong ấy phần ñông cái gì cũng giá
$1.44 và nhiều lúc còn rẻ hơn nữa là khác, và
những tiệm bình dân giá rẻ khác mà thôi....còn
thằng con thì cứ dẫn mẹ vào những tiệm sang
mà từ ngày ở Canada ñến nay mình chưa ñặt
chân tới, ñừng nói chi là mua với sắm. Chiều ý
con cứ vào xem; vô tình thấy chiếc áo mùa
ñông vừa ñẹp lại vừa trang nhã, tôi bật miệng
kêu lên "Chà chiếc áo nầy ñẹp quá!". Tôi lại coi
giá, vừa nhìn giá cả là mình lặng thinh ñi chỗ
khác vì giá quá ñắt so với túi tiền của mình.
Thằng con hiểu ý mẹ liền lại xem - Áo nầy ñẹp
mẹ hử? Có vừa khổ của mẹ không? - Tôi trả
lời: "Vừa, ñẹp, ñơn sơ nhưng mà ñắt quá!
không có hạ giá, thôi ñi con, mình ñi về nghe,
Trời tối rồi". Vào mùa ñông Trời mau tối
lắm… Không nói không rằng, nó cầm chiếc áo
ñến quầy trả tiền. Tôi ngăn cản không chịu mua
vì giá ñắt; hai mẹ con kỳ kèo mãi. Một bà
người Gia nã ñại ñứng phía sau tôi nhìn hai mẹ
con chúm chím cười và hỏi: "phải mẹ cậu
không?". Thằng con gật ñầu. Bà bảo:" Mẹ cậu
có phước quá, có ñược ñứa con như cậu". Nghe
bà nói tôi cũng thấy vui trong lòng..
Xong xuôi vụ mua bán tôi cũng thấy vui vui
và sung sướng, không phải vì mua ñược cái áo,
mà vì thấy thằng con lúc nào cũng lo và thương

tôi như ngày nào nó còn bé. Cảm ñộng ở cái
tình cái nghĩa mà ñến giờ nầy nó còn tồn tại với
tôi, và nhớ lại câu mà lâu lâu nó hay lập ñi lập
lại: "Lòng hiếu thảo và sự biết ơn không phải
ñương nhiên mà có, mà do một sự giáo dục
hoàn mỹ mà ra, phải không mẹ?". ðược nghe
câu nói ấy của nó tôi cũng cảm thấy mát dạ rồi,
còn hơn uống mười thang thuốc bổ.
ðến lúc ra về là chiếc xe lại nằm vạ, rồ máy
không nổ ráng hì hịt chạy ñến gara gần ñó. Vừa
ñến nơi là chủ vừa ñóng cửa tiệm, thằng con lại
một phen năn nỉ, cuối cùng chủ thông cảm và
sửa cho. Lại một phen tốn tiền, tội cái là cậu
con nầy của tôi "tiêu tiền cẩn thận lắm". Tôi nói
với con: "Mua ñược chiếc áo cho mẹ kỳ nầy ñắt
quá, tốn biết bao nhiêu tiền!". Nó nói tỉnh bơ:
"Mẹ vui và mẹ vừa ý là tốn bao nhiêu cũng
ñáng giá. Con thấy mẹ vui là con cũng vui
lây… Tôi bảo: "chiếc áo có là bao, nhưng ñây
là tình là nghĩa, là lòng hiếu thảo của con ñối
với mẹ, mẹ vui là thế ñấy". Theo tôi nghĩ, cái
của cho nhiều khi không quý bằng cách cho.
Cho ñến ngày hôm nay tôi vẫn còn mặc
chiếc áo ñó, mặc dầu nó ñã cũ và phai màu,
nhưng tôi vẫn còn thấy thích và cứ muốn mặc
nó mãi, dù tôi ñã có chiếc áo khác cũng khá
xinh xinh.
Mùa ñông ñứng trước tủ áo, ñôi lúc nhìn
qua nhìn lại rồi cuối cùng cũng lấy nó mặc vào,
mặc dầu nó không còn hợp thời trang. ðối với
tôi nó ẩn chứa bao nhiêu kỷ niệm khó quên,
tình mẹ con mà tôi ấp ủ bấy lâu nay, và tôi chỉ
mong nó còn sống mãi nơi tim tôi cho ñến hơi
thở cuối cùng.
ðối với tôi trên ñời nầy không có gì quý
báu cho bằng tình mẹ thương con, tình con yêu
kính cha mẹ, mà tiền muôn bạc vạn cũng không
thể mua ñược.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XUÂN CM
Tùy Bút
Tô Hữu Quỵ
BPT: Tùy Bút này ñã ñược viết từ năm 1973, xin ñọc giả ñặt mình vào thời ñiểm ñó ñể có cùng cảm
hứng với tác giả.
Có ai hay mùa Xuân về trong cây lá, trong tiếng nô ñùa ñám trẻ trường xa, trong bước chân hấp
tấp của chị hàng rong lam lũ, trong nhịp tay muộn màng anh phu thợ xóm nghèo, trong ánh mắt thâu
ñêm chàng chiến sĩ canh chừng biên ải, trong mái tóc ñiểm sương bà mẹ già thân gầy trông ngóng tin
con.
Một năm qua rồi còn gì ñể nói? Còn gì ñể ước vọng trên tấm giấy "hoà bình" loang lổ thương ñau
khi phía bên kia ngày ñêm chuyên chở hận thù, xây ñắp mồ chôn tập thể?
Một năm qua rồi, có khi nào tôi ñược thanh thản tâm hồn, ñếm từng bước chân ñi trên hè phố ñể
suy tư về cuộc sống vội vã xô bồ, phồn vinh giả tạo khi nhiên liệu còn thừa thãi và khi thực phẩm còn
tràn ñầy.
Xuân lại về và một năm qua ñi, ñồng bào tôi và cả anh em bạn bè tôi nữa ñang còn ngã gục nơi
nơi không một lời nhắn gửi. Họ ñã chết, chết tức tưởi vì ngỡ rằng "hoà bình" ñã ñến và "lòng tin" ñã
thành.
Xuân về năm nay làm tôi nhớ lại chuỗi ngày ñã qua ñầy ý nghĩa, từ lật lọng ñiêu ngoa của phía
bên kia gieo rắc hận thù ly tán, ñến cuộc sống khổ sống hùng của phía bên này ñoàn kết bao dung.
Xuân về năm nay thế sự vẫn thăng trầm, Mẹ Việt Nam vẫn ñau khổ, và tim Việt Nam vẫn rướm
máu từng dòng...
Xuân về trên mái lá, Xuân về trên lầu cao, Xuân về giữa phố phường vang tiếng hoan ca. Và
Xuân cũng về trong ngõ tối u buồn, nhưng "hoà bình" ơi, lạc nẻo phương nào ? ... Cả thế giới nguyện
cầu, cả nước khắc khoải chờ mong…
"Hoà bình" ơi?
Sao không về với Xuân?
Vì ai?
Hỡi "hoà bình"!
TÔ HỮU QUỴ
1973
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Kỷ Niệm với
Ái Hữu Nguyễn văn Chiểu
Nguyễn Thiệp
Ghi chú của ban phụ trách: Trong tập thể Áí
Hữu Công Chánh, già hay trẻ, ñều gọi nhau
bằng Ái Hữu cho có tình hơn. Ban phụ trách ñã
sửa và cắt bớt nhiều ñoạn của bài nầy, vì quá
dài, nếu ñăng làm hai kỳ thì mất sự liên tục. ðã
có sự ñồng ý của tác giả.
Ái hữu Nguyễn văn Chiểu sinh năm 1927,
quê tỉnh Trà Vinh. Năm 1946 ñi tàu Pasteur từ
Vũng Tàu ñến hải cảng Marseille. Lên Paris
học lớp Toán ñặc biệt, thi ñậu vào trường Ponts
et Chaussées. Tốt nghiệp kỹ sư vào năm 1950.
Tại Việt Nam ñã giữ các chức vụ: Giám
ðốc Hoả Xa Trung Việt, Giám ðốc Thương
Cảng Sài gòn, Tổng Giám ðốc Thương Cảng,
Giám ðốc Hoả Xa Việt Nam.
Mất ngày 20/9/2007 tại Paris

và có rất ít giáo sư chuyên nghiệp. Ông Chiểu
thường lái chiếc xe “2 ngựa” Citroen (Citroen
deux cheveaux), màu lam xám, chiếc xe nhỏ tí

xíu, và trông xập xệ, ñơn sơ, mà nhiều người
gọi ñùa là xe lợp tôn. Khi ñó, ông làm Giám
ðốc Thương Cảng Sài-gòn, có nhiều phương

Ông là một người công chức thanh liêm,
tính tình bộc trực, không xu nịnh người quyền
thế, không sợ cấp trên, không bè phái, giữ ñược
cái tư cách của một kẻ sĩ. Sống trong một thời
chiến tranh, ly loạn, có nhiều ñiều bất ưng, làm
người trong sạch cũng rất khó, và có thể làm
cho một số người không ưa.
Tôi ñược biết Ái Hữu Chiểu khi ông dạy
môn bê-tông cốt-sắt tại trường Công Chánh vào
năm 1963. Thời ñó, ông luôn luôn mặc áo quần
trắng, làm tôi tưởng ông là sĩ quan hải quân,
ñược trường Công Chánh mời dạy học thêm.
Dạo ñó, ngoài các giáo sư chuyên môn mà Bộ
Giáo Dục Pháp cử qua dạy trong chương trình
viện trợ kỹ thuật, thì ña số giáo sư còn lại là
viên chức cao cấp của chính phủ tại các nha, sở

tiện, và có nhiều xe tốt, ñẹp, nhưng ông không
thích, chỉ khoái chiếc xe lợp tôn 2 ngựa mà
thôi. Ông tự lái lấy, không cần tài xế. Thường
các vị khác thì tài xế túc trực suốt ngày, có khi
cả ñêm nữa. Nhiều người cho rằng ông lập dị,
nhưng tôi thì nghĩ rằng ông giản dị, không ưa
se sua, khoe mẽ.
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lưng lại phía sinh viên, một tay ông cầm phấn
viết lên bảng, tay kia ông moi moi sau mông,
có lẽ ngứa, quên mất ñang ñứng trên bục giảng
bài. Anh Tuyên thường ñá chân tôi dưới gầm
bàn và nheo mắt cười, nụ cười tếu lắm. Về sau,
cứ nhắc ñến ông Chiểu, là chúng tôi cứ nhớ ñến
hình ảnh vui vui ñó.
Tiếng nói của ông thường lớn, hay nhấn
mạnh các câu. Nếu không quen nghe, thì tưởng
ông hơi gắt gỏng. Trong lớp học, ông thường
nói chuyện ñời với sinh viên. Ông ñưa ra những
lời phê bình về những cái chưa tốt trong xã hội,
mà không sợ bị tai hoạ, bị trù ếm. Chúng tôi rất
ngưỡng mộ cái khí khái ñó. Cũng như ngưỡng
mộ cụ Trần văn Bạch, dám chê là Tổng Thống
không biết chi về canh nông cả, hỏi những câu
vớ vẩn. Chúng tôi ngưỡng mộ cái ngang tàng,
không sợ trời ñất chi cả. Chứ chúng tôi biết rõ,
Tổng Thống ñâu cần có kiến thức chuyên môn
của một chuyên viên.
Trong một năm dạy, ông ñã hé cánh cửa
của môn học nầy cho chúng tôi nhìn vào, và chỉ
cho chúng tôi những ñiều căn bản thôi. ðủ ñể
sau nầy khi vào nghề, chúng tôi có một chút
vốn liếng sơ khai, ñể ñọc sách, và ñi sâu vào
chuyên môn, thực tập và thực hành.
Khi tôi vào làm việc cho Khu Kỹ Nghệ An
Hoà, tại ñường Hàn Thuyên, trước dinh ðộc
Lập, thì tôi ngạc nhiên thấy ông hay lui tới nơi
ñây, tôi tưởng ông ñến chơi thôi, tôi không biết
ông là một trong những Quản Trị Viên của
chương trình kỹ nghệ nầy. Vì ông không là một
cấp chỉ huy trong sở tôi làm, nên chúng tôi
thường nói chuyện với ông rất vui và tự nhiên.
Thời ñó tôi còn ñộc thân, tan sở không về
nhà ngay, thường ghé phố chơi, vào các tiệm
sách, ñi ăn, ñi xem chiếu bóng, ghé nhà bạn bè,
bà con, khuya mới về ngủ ñể hôm sau ñi làm.

Nhiều khi ñi qua ñường Hàm Nghi, và gặp ông
Chiểu. Ông kêu tôi ñi chơi, lên chiếc xe 2 ngựa,
ông lái ñi vòng vòng ñây ñó khắp phố. Ông
thường nói với tôi rằng “mình ñi ăn chực”, ý
ông là, ghé nhà bạn bè, gặp bữa cơm chiều, họ
sẽ mời, và mình xông vào mà “ăn chực.” Tôi
thì không ưa ăn chực, vì ngượng, vả lại ông ăn
nhà bạn của ông thì ñược, bởi ông có cái thân
tình với họ, còn tôi thì lạ hoắc, ăn chực nhà
người ta kỳ lắm. Nhưng chìu ông, tôi ñi theo,
mà trong bụng cứ cầu cho ñừng gặp bữa ăn, và
nếu có gặp bữa ăn thì mong người ta ñừng mời
chúng tôi. Ông ñưa tôi ñến nhiều nhà rất lớn, và
sang trọng trong Sài gòn, chủ nhân là những
người có tiếng tăm trong xã hội. Tuổi trẻ, tôi
cũng tự ái dàn trời, nên không nhân dịp ñó, mà
làm quen, mà kết thân ñể sau nầy nhờ vả. Tôi
chỉ xã giao và giữ một khoảng cách, vì không
muốn họ hiểu lầm là tôi muốn kết thân ñể cầu
cạnh họ. Cũng có thể ông Chiểu có hảo ý,
muốn cho tôi ñược quen với những người này,
nhưng tôi không biết. Rất nhiều khi không “ăn
chực” ñược, tôi mừng lắm, ông và tôi về chợ
Cũ, vào quán cháo cá góc Hàm Nghi và Tôn
Thất Thiệp leo lên gác lầu húp cháo. Khi ñó, tôi
còn ñộc thân, ăn uống ñâu mà không ñược, ăn
uống giờ nào mà chẳng xong, và cũng không
nghĩ ñến rằng, ông ñã có vợ, có con. Ăn no rồi,
về nhà ông làm sao mà ăn tối? Trả lời ra sao
với vợ ñây?
Ông thường cho tôi biết ông Bộ Trưởng nầy
không trong sạch, ông Tổng Giám ðốc kia
tham lam, bè phái. Tôi thường nghĩ là nhận xét
của ông ñúng.
Ông thường gọi những người ñang ở trong
vùng quốc gia, theo cộng, hay thân cộng là “côcô”. Ông nói với tôi về một số người mà ông
nghi là cô-cô. Khi ñó tôi không tin những
người ñó là cộng sản. Sau nầy, một số người
ñó, ñã bị chính quyền quốc gia bắt giữ một thời
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số khác, thì sau 1975, cũng lòi ñuôi cộng sản.
ði chơi, ông hay kể chuyện bên Pháp, Ông
kể cho tôi nghe nhiều lần về chuyện dân Do
Thái. Họ giàu lắm, nhưng rất hà tiện. Giàu thì
giàu, chứ mỗi ngày chỉ ăn bánh mì phết bơ mà
thôi. Con cái họ phải học hành chăm chỉ. Dân
họ thường nâng ñỡ nhau tận tình. Con nít Do
Thái thuờng ñược thầy Do Thái ñến nhà kèm,
học thêm hàng ngày, giảng bài cũ, và dạy bài
mới. Họ dạy cho nhau mà thôi. Có lần, thằng
bé Do Thái dẫn bạn về nhà, núp trong tủ áo, ñể
nghe giảng bài. Ông thầy bắt ñược thằng bé
núp trong tủ, ñạp vào bụng và mắng “Thằng
Tàu bẩn thỉu”. Người Do Thái chịu khó học
hành lắm. Làm nghề gì cũng ráng học cho thật
cao. Học cho ñến tiến sĩ mới chịu thôi. Bởi vậy,
họ nắm ñược rất nhiều ñịa hạt quan trọng của
thế giới, nhất là ngành tài chánh. Ngay cả bên
xứ cộng sản Nga Xô, dân Do Thái cũng rất có
thế lực trong ñảng Cộng sản.
Ông hay cho tôi mượn những loại báo kỹ
thuật, và chỉ cho tôi xem các loại cơ giới mới,
mà các xứ tiên tiến ñang sử dụng trong nghề
công chánh. Tôi cũng không chú ý lắm, nhưng
tôi nghĩ ông là người rất cầu tiến, và muốn ñem
kỹ thuật tân tiến áp dụng cho dân mình, cho
mau ñược theo kịp người.
Có một lần, gần toàn thể anh em kỹ sư
chúng tôi, 15 người, có xung khắc với anh
Giám ðốc tại khu kỹ nghệ An Hoà. Cuộc tranh
chấp cần có người hỗ trợ, dù chúng tôi ñoàn
kết, nhưng ở trong thế yếu, vì nhiều anh cũng
sợ cái “vòng kim cô” (ñi quân dịch) mang trên
ñầu. Ban Giám ðốc có thể loại tên ra khỏi danh
sách xin hoãn dịch, thì bị ñi lính ngay. Khi ñó,
tôi viết thư cho ông Chiểu, và yêu cầu ông, nếu
thấy chúng tôi sai thì ñừng binh, mà thấy chúng
tôi ñúng, thì ñừng bỏ (khi ñó ông Chiểu là một
Quản Trị Viên của khu kỹ nghệ nầy.) Dù chúng
tôi có ñúng tới mức nào ñi nữa, có lẽ với cương

vị của ông, ông cũng khó ra mặt binh chúng tôi.
Ông ñã giải quyết rất khéo léo và tế nhị. Sau
nầy nghĩ lại, tôi phục ông quá. Khi ñó, ông
Chiểu nhờ ông Tổng Giám ðốc của tôi, chuyển
tay cho tôi một món quà tặng. ðó là cái thước
tính (cái slide rule/règle à calcul). Ý như muốn
nhắn với ông nầy, nếu có trù ếm, thì cũng ñừng
cạn tàu ráo máng, vì còn có người biết ñến cái
chuyện nầy.
Cái thước tính nầy, có hình tròn như cái dĩa,
ñường kính chừng một tấc. Nó gọn và tiện lợi,

và sau nầy, khi tôi ñi tù cộng sản về, sử dụng,
làm mấy anh kỹ sư cán ngố miền Bắc rất ngán
cái dĩa “tiên tiến hiện ñại” nầy. Làm sao mà
không cộng trừ, nhân chia, lại “tính mau như
gió”. Mỗi lần xài cái thước tính nầy, thì tôi chợt
nhớ ñến ông Chiểu.
Một lần, ông Chiểu ñi tìm người ñể ñiều
hành một nhà máy tẩm dầu cây gỗ thông ở
miền Trung. Ông hỏi tôi có biết ai có khả năng,
và trong sạch thì giới thiệu cho ông. Ông hỏi
tôi có muốn ra ñiều hành công ty nầy không.
Tôi thẳng thắn từ chối, nói thật là ñang ở Sài
gòn, vui và yên thân, không tội gì ñi xa thủ ñô,
buồn lắm. Ông cười và ñồng ý là tôi nghĩ ñúng.

TRANG 70
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thoảng tôi cũng có gặp ông, ông cho mượn mấy
tờ báo kỹ thuật tiếng Pháp, và rủ ñi chơi quanh
quanh. Một lần, ông than là anh Trưởng Khu
Hoả Xa bị nghiệp ñoàn tố tham nhũng. Tôi biết
anh nầy, và nói với ông là nên ñiều tra kỹ, chứ
theo tôi nghĩ, thì anh nầy cũng là hạng người
trong sạch. Tôi biết anh ấy, và tôi thật tình nghĩ
vậy. Không biết lời nói của tôi có ảnh hưởng
ñến mức nào, nhưng sau ñó, mọi sự ñều êm
ñẹp.
Cũng có người nhờ tôi xin ông Chiểu cho
họ vài ân huệ ñặc biệt, tôi chối từ ngay, vì biết
ông thẳng tính, công bằng, và tôi cũng không
muốn ông làm ñiều sai trái.
Một lần khác, nhờ ông Chiểu mà tôi cứu
ñược một anh bạn khỏi ñi tù, vì tội làm thuyền
trưởng, mà ñể chiếc tàu thủy của Hoả Xa ủi vào
bãi cát, mắc cạn. ðây là một trường hợp gặp
chuyện xui của người thuyền trưởng.
Có lần ông khuyên tôi, cứ ở ngay thủ ñô, thì
mình còn giữ ñược cái thanh liêm ngay thẳng.
Về ñiạ phương, muốn thanh liêm cũng không
ñược. Vì nhiều Tỉnh Trưởng ép Trưởng Ty làm
những chuyện sai trái, không làm thì họ gây
khó khăn, mà làm thì kẹt, và ñôi khi còn phải
kết cấu với bọn tham nhũng mới sống sót ñược.
Tôi ghi nhận lời vàng ngọc ñó, ñể giữ mình.
Vì chiến tranh, và Việt Cộng luôn luôn phá
ñường, gài mìn, nên Công Ty Hoả Xa Việt
Nam vào lúc ông Chiểu làm Giám ðốc gặp
nhiều khó khăn. Phải kiên nhẫn lắm, mới ñiều
hành cho sinh hoạt ñược liên tục. Tàu bị trật
rầy do phá hoại như cơm bữa. Chắc ông Chiểu
cũng chán nản, nhưng không làm chi ñược hơn.
Chỉ một tên du kích, ban ñêm lẻn ra gài mìn
trên ñường rầy ở một ñoạn ñường vắng vẻ. Gài
mìn thì dễ, mà canh phòng thì khó. Không ñủ

nhân lực. Thế nhưng công ty Hoả Xa vẫn hoạt
ñộng cho ñến ngày miền Nam mất.
Tôi lại gặp ông Chiểu trong trường trung
học Gia Long, khi ñi trình diện “học tập cải tạo
một tháng” rồi về. Không ai nghi ngờ chi cả.
Có người than rằng, sao học gì mà lâu thế, ñến
những một tháng lận.
Trong trại tù cải tạo Long Thành, ông
Chiểu ở cùng nhà số 5 với tôi. Ông ở chung với
nhóm anh em Hỏa Xa. Nhiều buổi chiều, sau
khi ăn xong, tôi thường cùng ông ñi bộ ra
hướng hội trường, và nói chuyện thời sự. Ông
cũng không tin chi lắm về thời gian học tập chỉ
một tháng. Tôi thì nghi ngờ từ khi mới ra ñi,
nên ñã chuẩn bị cho mình sáu tháng. Hình như
ông Chiểu bị gã cán bộ quản giáo già tên là Trí
Dũng “chiếu tướng” hơi kỹ. Sau nầy, tôi nghĩ là
gã cán bộ muốn làm tiền. Nhưng ông Chiểu là
người trong sạch xưa nay, bây giờ dù có muốn
chạy tiền ñể ñược tha về, thì cũng không biết
nói làm sao, và e cũng không dám nói.
Nhiều lần tôi ngây thơ bàn với ông Chiểu,
là sau khi ra tù, tôi kiếm một chiếc xe vận tải,
giả vờ ñi buôn bán theo tuyến ñường ðông Hà,
Lào, rồi tìm ñường trốn qua Thái Lan. Khi ñó,
tôi chưa biết dưới chế ñộ Cộng Sản thì mọi việc
thương mãi ñều bị cấm ñoán, và việc ñi qua
Lào là chuyện mơ mộng, không tưởng. Tôi nói,
sẽ rủ ông cùng ñi, thoát khỏi chế ñộ nầy. Dù
sao, khi ñó mà nghe có con ñường thoát, thì
cũng lên tinh thần chút chút. Ông thường bàn
với tôi về chuyện ñóng thuyền buồm, dưới ñáy
nặng, trọng lực kéo xuống, giông bão không lật
ñược thuyền. Có lẽ, ông muốn ám chỉ chuyện
dong buồm ra khơi, chứ ở tù, thì bàn chuyện
chơi thuyền làm chi ?
Thường ngày ông ñã ít cười, khi ở tù, tôi
không thấy ông cười bao giờ. Khi nào cũng có
vẻ buồn bã. Có lẽ ông nhớ vợ, nhớ con, và
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TRANG 71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------buồn cho thân phận, như bao nhiêu người tù
khác. Hơn nữa, trong tù thời ñó ñói lắm, vì gia
ñình chưa ñược thăm viếng, bới xách. ðói vàng
mắt. Thấy ông buồn, tôi cũng thường nói
những lời an ủi, cho ông lên tinh thần. Chứ
thực tình, thì tôi cũng chẳng lạc quan gì, chỉ có
liều, ñến ñâu thì ñến, chết là cùng.
Tôi thường nói với ông rằng, thế nào chúng
nó cũng thả mình ra. Không ba năm, thì năm
năm, mười năm. Chứ nhốt hoài làm chi. Nghĩa
là có hy vọng một ngày kia sẽ hết tù tội. Không
buồn làm chi. Khi ñó tôi không rành tâm lý, an
ủi kiểu ñó thì chỉ làm cho người ta buồn hơn
mà thôi. Vì khi ở tù, ai cũng hy vọng, ngay
ngày mai ñược phóng thích, mà chậm lắm là
tuần sau, tháng sau. Nói ñến chuyện ba năm,
năm năm, mười năm, thì không phải là an ủi,
mà là làm mất tinh thần thêm. Khi ñó, tôi ñộc
thân, không phải lo lắng cho vợ con. Nếu có bồ
bịch, mà cô bồ có ñi lấy chồng, thì còn mừng
hơn nữa, vì cô khỏi phải liên lụy với một kẻ tù
tội như tôi, và tôi cũng khỏe thân.
Vì nhu cầu tái thiết sau chiến tranh, nên
Cộng Sản có chính sách cho chuyên viên ra tù
sớm, ñể sử dụng. Tôi ñược tha về sớm hơn là
tôi dự ñịnh. Khi ñó, tôi ñang chơi cờ tướng,
chơi cờ vào những lúc chúng nó ñọc danh sách
tha tù, ñể khỏi bồn chồn, khỏi nôn nao. Ai cũng
hy vọng ñược tha tù cả. Nếu không có tên mình
ñược tha, thì tiếp tục ván cờ, trí óc ñể trong ván
cờ, không có thì giờ mà buồn tủi thân phận.
Tôi bí mật gặp ông Chiểu, ñể nhận chuyển
cho ông một lá thư gởi về nhà. Lá thư ngắn,
gọn, nhỏ. Tôi vê tròn lại, bỏ vào ruột cây bút,
ñể tránh bị kiểm soát. Những anh em khác thì
nhắn miệng.
Sau tôi không lâu, ông Chiểu cũng ñược
phóng thích. Tôi có ghé thăm ông tại nhà. Lúc
nầy, ông có vẻ cẩn thận và lo lắng lắm. Nhiều

lần tôi khuyên ông nên ñi vượt biên, ông
thường nói rằng, vì nhiều người biết mặt ông,
khi ông làm ở Thương Cảng, và Hoả Xa, cho
nên ñi ñường là họ nhận ra ngay, không ñi
ñược ñâu. Tôi thấy ông cẩn thận là ñúng. ði
vượt biên phải liều. Không liều không ñược.
Cũng có thể ông có con ñường bảo lãnh qua
Pháp, chắc chắn, và ít nguy hiểm hơn.
Tôi hỏi mượn sách của ông, những cuốn
sách dạy về ñi biển. Ông có loại sách nầy, vì có
thời ông làm Giám ðốc Thương Cảng Sài gòn.
Những cuốn sách ñi biển của ông, tôi ñọc kỹ
lắm. Tôi mượn thêm sách ñi biển của người
xưa, từ thời Kha Luân Bố, ñể tính chuyện vượt
biển bằng thuyền gỗ. Nhờ sách của ông Chiểu
cho mượn, mà tôi làm ñược những cái hải bàn
rất lớn, chính xác và nhạy. Cái hải bàn trên
thuyền tôi ñi vượt biên, là hải bàn tôi tự làm
bằng tay, ñường kính 25 phân Tây. Tôi còn làm
thêm ñược những dụng cụ thô sơ của người ñi
biển ngày xưa, ñể xác ñịnh vị trí của thuyền, và
ño ñược tốc ñộ của thuyền bè, dù cho ñang khi
sóng gió, bảo tố. Thời ñó, có nhiều thuyền vượt
biên ñi ñã 7 ngày rồi. Thấy ñảo trước mặt, ñổ
bộ vào, lên bờ thấy khẩu hiệu giăng ñầy:
“Không có gì quý bằng ñộc lập tự do”. Thì ra
họ ñổ bộ lên ñảo Côn Sơn. Thuyền bị gió ñẩy
lui mà không biết. Bởi vậy, nên những dụng cụ
của tôi làm, khi ñưa cho vài thuyền trưởng sắp
lái tàu vượt biên, họ khoái lắm, và thường rủ tôi
ñi theo họ, khỏi ñóng tiền.
Tôi truyền nghề làm hải bàn cho một anh
bạn, anh nầy có cái cơ-xưởng-tiện nho nhỏ ở
Gia ðịnh, anh ñã chế hải bàn, bán cho dân vượt
biên, kiếm chác ñược khấm khá.
Khi ông Chiểu ñến ñược Pháp, ông có thư
từ cho tôi tại San Francisco. Chúng tôi liên lạc
thường xuyên bằng thư. Rồi tôi ñược ông cho
biết ñang ñi làm cố vấn kỹ thuật cho xứ
Mauritanie bên Phi Châu. Các xứ ñó, có xứ còn
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sơ khai lắm. Họ chưa biết dự trữ lương thực,
chỉ với tay hái trái trên cây và ñút vào miệng
thôi. Ông còn ñược dặn dò rằng, khi nào ñi
ñường mà xe bị hỏng máy, thì phải chạy trốn
tức thì. Vì có thể bị bắt làm thịt. Bên ñó, có
nhiều ông Bộ Trưởng còn là hội viên của hội ăn
thịt người. Tôi nói cho ông nghe, bên Việt Nam
có câu “Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ
ñốm”. Mình là Á Châu da vàng, thì thuộc loại
ngon hạng hai rồi ñó.
Tôi hỏi ông, ở Phi Châu buồn, làm chi cho
hết thì giờ? Ông nói, không có gì giải trí cả.
Chỉ nghe radio, ñọc sách, và nghiên cứu sấm
Trạng Trình. Ông ñi Phi Châu trong một thời
gian dài. Sau nầy bà Chiểu cho tôi biết, thời
mới qua Pháp, kiếm việc khó lắm, vì chưa có
quốc tịch, và dạo ñó ñang khan hiếm công việc
cho dân kỹ thuật. May nhờ một ông bạn học cũ
của ông Chiểu, ñang là Bộ Trưởng Bộ “Hợp
Tác” (Cooperation) viết giấy giới thiệu, mới
tìm ra công việc, ñể nuôi các con ăn học.
Thấy ông ñi làm xa xôi, cô ñơn và buồn,
nhiều lần tôi khuyên ông nên nghỉ việc. Về
Pháp ở với vợ con, sống thanh nhàn, nghỉ ngơi,
ở hoài bên Phi Châu uổng tháng ngày. Nhưng
có lẽ ông thích ñi làm, làm những việc có ích
cho xã hội.
Ông Chiểu là người con rất hiếu ñễ. Mỗi
năm, từ Pháp qua California, Mỹ quốc, thăm
mẹ già một lần, ở lại nhiều tuần với mẹ. Nhiều
lần ông qua Mỹ, chúng tôi gặp nhau. Ông
thường băn khoăn về quê hương, ñất nước, và
khi nào cũng nghĩ ñến, và muốn giúp những
nông dân nghèo khó tại Việt Nam, làm sao cho
họ bớt khổ. Ông muốn sáng chế ra những thứ
dụng cụ mới, cho nông dân ñi cấy, ñi cày, ñi
gặt khỏi phải cong lưng cả ngày trên cánh
ñồng. Ông ñưa cho tôi tài liệu về cái lò nấu
bằng năng lượng mặt trời, và yêu cầu phổ biến.
Tôi vẽ và viết lại cho gọn gàng, cũng có gởi về

bên Việt Nam ñể làm thí nghiệm. Nhưng vì
dùng năng lượng mặt trời, thì phải tốn mhiều
thì giờ mới nấu xong nồi cơm, hoặc thức ăn.
Bên mình, họ chỉ muốn ñốt lửa cháy phừng
phừng như lửa rơm, lửa củi mà thôi.
Ông có ghé San Francisco chơi với tôi, và
tôi tổ chức những bữa cơm thân mật hàn huyên
của các anh em Công Chánh biết ông. Tôi ñưa
ông ñi chơi quanh vùng Vịnh San Francisco.
Ông nói rằng, năm 1954 ông có ñưa mẹ qua
Mỹ thăm ông anh. Ông ñã ñi chơi Las Vegas,
San Francisco vào thời ñó. Hồi ñó, ñường xa lộ
tại California mỗi bên chỉ có một lằn xe chạy
thôi, chứ không phải nhiều như bây giờ. Las
Vegas cũng chưa ñược phát triển lắm, nhưng
cũng ñã thu hút ñược rất nhiều du khách.
Anh hai của ông tên Nguyễn văn Lễ, là một
trong những người Việt Nam ñi du học tại Mỹ
sớm nhất. Có lẽ vào thời 1946 hay 1947 chi ñó.
Ông nầy tốt nghiệp PhD về không gian, và làm
việc cho công ty nghiên cứu không gian, sau
qua làm cho hãng Hughes tại Los Angeles.
Thời ñó, anh của ông muốn ñi du học tại Mỹ,
mà Pháp không cho ñi. Ông nầy vào toà ñại sứ
Mỹ tại Việt Nam ñể nhờ họ can thiệp. Ông ðại
Sứ Mỹ khuyên ông nên ñi qua Pháp trước, rồi
từ Pháp ñi Mỹ thì dễ hơn. Ông ðại Sứ Mỹ tại
Việt Nam viết cho ông ðại Sứ Mỹ tại Pháp một
cái giấy giới thiệu. Khi ñến Pháp, ông anh của
ông ñược ðại Sứ Mỹ tại Pháp cấp giấy cho ñi
Mỹ. Ông Chiểu nói, anh của ông ñến Mỹ thời
ñó, có gặp ñược một nhóm người Việt Nam ñầu
tiên sống tại Mỹ, và ñược họ giúp ñỡ hướng
dẫn trong cuộc sống lúc ban ñầu. Họ là những
thuỷ thủ ñi trên một số tàu buôn của Pháp. Khi
Pháp bị ðức chiếm ñóng trong thời ñệ nhị thế
chiến, giữa năm 1940, thì mấy chiếc tàu nầy
không về Pháp nữa, mà chạy thẳng qua Mỹ.
Sau ñó, những người thuỷ thủ Việt Nam nầy
làm cho các công ty của Mỹ, chuyên ñi tiếp liệu
cho quân ñội Mỹ ñang chiến ñấu tại Thái Bình
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nhiều tiền, nhưng nghe nói về sau, ña số ñều
chết vì nát rượu. Họ buồn, cô ñơn, có tiền nhiều
không biết làm chi, chỉ phung phí và uống
rượu.
Bà Chiểu kể rằng, anh của ông Chiểu là ông
Lễ, ở trong nhóm khoa học gia nghiên cứu
phóng vệ tinh lên không gian. Vào thời ñó, vệ
tinh chưa phóng lên ñược vì sức ma sát với
không khí, làm vệ tinh nóng phát cháy. Khi anh
ông Chiểu ñang trình bày dự án chất liệu ñể
bọc vỏ vệ tinh cho nhóm khoa học gia không
gian, thì ông bị tai biến mạch máu não, quỵ
xuống bất tỉnh, chở vào bệnh viện cấp cứu. Hai
tháng sau, ông trở lại trình bày tiếp, cũng trong
lúc trình bày, có lẽ căng thẳng quá, ông bị tai
biến mạch máu não lần nữa. Lần nầy thì ñi
luôn. Ông nầy, ñã từng ñược bằng vinh danh
của Tổng Thống Mỹ, và của bác học
Openheimer.
Ông Chiểu rất say mê nghiên cứu sấm
Trạng Trình. Ông thường nói về sấm ký.
Những chuyện mà ông Nguyễn Bỉnh Khiêm
tiên ñoán trong tương lai. Như chuyện sấm ký
có nói ñến 55 ngày cộng sản chiếm ñược miền
Nam, 55 ngày trận chiến Biện ðiên Phủ. Sấm
ký cũng có tiên ñoán thời kỳ cộng sản thế giới
tan rã. Tôi cũng có ñọc sấm trạng Trình nhiều
lần, nhưng ñọc chơi như ñọc thơ, ñọc truyện,
chứ không tin.
Những năm trước, mỗi lần về Bắc
California, ông Chiểu tạm trú tại nhà một ông
chú. Nhưng sau nầy, khi vợ chồng người con
trai, cùng là bác sĩ nha khoa mở phòng chữa
răng tại Milpitas, thì ông về ở với con. Ông
Chiểu rất có tình gia ñình. Ngoài lòng hiếu với
mẹ, ông còn rất quan tâm ñến bà con. Ông
thường nhờ bà xã tôi, làm sao giới thiệu cho
người con ông chú một cô hiền hậu, dễ thương
lo làm ăn. Bà xã tôi thì nể nang, cứ dạ dạ, và có
tìm nhiều nơi. Nhưng có lẽ thời nay, các cô chỉ
muốn tự tìm lấy người họ thích, chứ không ưa
qua giới thiệu, mai mối. Bà xã tôi hơi ngán về

chuyện mai mối. Nếu duyên có thành, những
khi họ sống hạnh phúc, thì không sao cả.
Nhưng những khi gia ñình lục ñục, có chuyện,
thì họ kêu mình ra mà chửi. Trong ñám bạn bè
quen biết của tôi, có lẽ ông Chiểu là người
ñược bà xã tôi thương mến và kính phục nhất.
Khi về hưu, tôi thường ñi chơi xa, ít ở nhà,
nên không liên lạc ñược với ông Chiểu. Tháng
5 năm 2007 tôi dự ñịnh ñi Pháp chơi, có ý sẽ
ghé thăm ông bà Chiểu, nhưng ñược tin ông ñã
mất trong năm 2006 rồi. Ông Chiểu thọ ñược
79 tuổi. Mất vì bệnh suy tim. Bắp thịt tim
không làm việc. Bà Chiểu cho tôi biết, trước
khi ông Chiểu mất, ông mong nhận ñược thư
của tôi, ngày nào ông cũng hỏi có thư của tôi
gởi không. Khi ñó tôi ñang rong chơi ngày
tháng, ñi xa, nên không biết.
Trước khi mất, ông còn ăn uống biết ngon
miệng, ăn cả gà hấp gừng, thịt heo quay, và
nhiều món ngon khác. Bệnh vì cơ tim hoạt
ñộng yếu, chứ về tinh thần thì vẫn sáng suốt,
minh mẫn. Thể xác thì cũng không ñau ñớn.
Những giờ phút cuối cùng, mạch xuống thấp
lắm. Ông Chiểu bảo ñừng kêu bác sĩ, vì kêu
cũng không làm ñược gì, uổng những giây phút
quý báu cuối ñời. Phút nầy, ñể vợ chồng dành
cho nhau. Ông kêu bà lên nằm chung giường.
Bảo bà ôm ông ñi. Ông nói lời cám ơn bà ñã
cùng nhau chia sẻ suốt quãng ñời dài. Ông vuốt
má bà, và hôn bà.
Ông ñã dặn dò gia ñình rằng khi ông chết,
ñừng tang ma linh ñình, ñừng vòng hoa, ñừng
thăm viếng, ñừng cầu siêu kinh kệ, ñừng thông
báo bạn bè nhiều. Tang lễ hết sức giản dị. Chết
xong thì thiêu, ñem tro xuống hải cảng
Marseille mà rải xuống biển, vì nơi ñó ngày
xưa ông ñã ñi tàu thuỷ ñến Pháp du học, và ông
hy vọng, một phần của tro thân sẽ nhờ biển
ñem về với quê hương. Nơi ông vô cùng yêu
mến, mà gần như suốt ñời nghĩ ñến, muốn làm
sao cho dân mình ñỡ khổ.
Bà Chiểu nói, ông là một người ñộc ñáo,
chăm chỉ, khi nào cũng nghĩ ñến ñồng bào bên
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Bà nói ông ham học, thương vợ thương con.
Rất thành thật, không có chuyện gì bí mật với
vợ cả. Chuyện tốt, chuyện xấu, ñều nói ra. Bà
nói rằng, nhiều người cho ông Chiểu là gàn,
mát, sợ vợ. Nhưng không phải vậy. Ông Chiểu
không hề biết ñến tiền bạc. Lãnh lương về thì
giao cho vợ, không biết nhà có bao nhiêu tiền,
còn bao nhiêu tiền. Mỗi sáng, bà bỏ một ít tiền
vào túi áo ông. ðể ông tiêu. Nhiều khi thấy còn
nguyên, không tiêu gì cả. Ông không bao giờ
có nhiều tiền trong túi. Bà nói ông rất thanh
liêm. Khi ñang làm công chức, có chức vụ,
những người trúng thầu ñem tiền ñến cho, ông
nạt nộ, bảo ñem tiền ñi ra lẹ ñi, không thì lần
sau tôi không cho ñấu thầu nữa. Khi ñem ruộng
ñất ở quê cho người ta làm. Những bà già lặn
lội từ quê lên, ñem cho con gà trống thiến. Ông
nhất quyết không nhận. Năn nỉ quá, ông nhận.
Nhận xong thì nói với người cho gà rằng, bây
giờ con gà nầy là của tôi, tôi muốn làm chi thì
làm phải không? Vậy thì tôi tặng lại bà con gà.
Con gà nẩy là của tôi, tôi biếu bà, chứ không
còn là con gà của bà nữa. Bà nói muốn tỏ lòng
biết ơn? Nếu biết ơn, thì bà hãy trả tiền công
xứng ñáng cho người làm, giúp ñỡ nông dân.
ðó là trả ơn tôi. Người ta buồn bã xách gà ra
về.
Một chiều hè năm 2008, khi ñi qua hải cảng
Marseille, tôi nghĩ ñến ông Chiểu, và biết rằng
tro xác ông ñã hoà lẫn nơi ñây. Có hạt tro thân
nào trôi dạt về quê hương Việt Nam chưa? Tôi
tin là sẽ có, và có thể ñã có. Tôi dừng lại, nhìn
mông lung ra biển mà bồi hồi thương nhớ mênh
mang. Lòng cảm khái, tôi chỉ tay ra biển rộng,
ñọc lời thơ vừa chuyển qua trong ñầu rất mau
trong cơn xúc ñộng:
Ông Chiểu ơi,
Thế gian này mê ngủ,
Thức chỉ mình ông.
Ông trắng trong,

Bơi ngược giòng ñời nước ñục.
Ông xót xa, tan nát tâm lòng.
Ông sống lầm thời giữa quê hương ông,
****
Ôi mãi mãi thân phận long ñong,
Những người sinh lầm thế kỷ
Cỡi hoài hệ luỵ, tâm vướng, lòng vương,
E cũng lẽ thường…
****
Nắm tro xương ông.
Thương nhớ miền ñất mẹ,
ðã dạt về mấy hạt miền cố hương?
****
Bạn bè nghĩ: ông gàn, ông chướng,
Biết ñâu,
ða số thiên hạ là bất thường,
Dèm chê kẻ khí khái hiền lương,
****
Tôi ñến thăm ông, ông biết không?
Mênh mông biển rộng, sóng khơi lòng.
Vốc tay, nắm cát hoà xương thịt,
Tôi nhớ ông, và tôi gọi ông …
Ông bạn Tây già ñi cùng tôi, thấy tôi ñứng
chỉ tay ra biển mà lẩm bẩm ñọc thơ. Ông hỏi tôi
nói gì thế? Tôi trả lời là ñang chuyện trò với tro
xương của ông bạn tôi. /.
Thiệp.
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THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA, THẦY VÀ BẠN CŨ
Tạp ghi của AH Hà Minh Lý – Khóa 5 KSCC
Sáu năm trước, khi trở về Sài gòn ñể lo việc
lập gia ñình cho ñứa con trai út, tôi không có
nhiều thì giờ ñể tìm gặp lại các bạn học ngày
xưa, cho nên năm nay tôi quyết- ñịnh trở về một
lần nữa ñể gặp lại những người thân trong giañình, và một số bạn cũ từ thời học chung ở
Pétrus Ký và ở trường Công Chánh mà trên
dưới năm mươi năm nay chưa hề gặp lại.
ðáp chuyến bay của hãng hàng không
Turkish Airlines từ Lyon Pháp trưa ngày
10/04/2012, sau hai trạm ghé ở Istanbul và
Bangkok, tôi ñến Sàigòn vào chiều tối ngày
hôm sau và về nghỉ tại ngôi nhà gia ñình, nơi
tôi sinh trưởng gần 70 năm trước, ở vùng Cây
Gõ - Chợ-lớn, mà hiện nay còn hai người chị và
một cháu trai ñang cư ngụ.
1/ Gặp bạn cũ khóa 5-KSCC (1966)
Lần về này không có “nội tướng” ñi theo,
nên tôi sắp xếp mọi việc ñược ñầy ñủ và nhanh
chóng theo ý mình mặc dù thời gian ñi về chỉ
vỏn vẹn hai tuần thôi.
Người bạn ñầu tiên mà tôi gọi là Trần thanh
Tùng cùng ra trường khóa 5 KSCC năm 1966,
người bạn mà tôi ñã gặp với bạn Nguyễn thành
Phùng cũng ñồng khóa, 20 năm về trước
(1992), trong lần ñầu tôi trở lại VN sau khi vượt
biên, ñể ñi công tác ở Hà-nội cho hãng Danto
Rogeat nhằm thỏa thuận mở một công ty liêndoanh với một xí-nghiệp ở Hà-nội. Lúc ấy cả
hai bạn Tùng và Phùng có sức khoẻ tốt và ñều
may mắn có việc làm, mặc dù xã hội ñầy khó
khăn sau biến cố 1975.
Hai mươi năm ñã trôi qua thật nhanh. Lần
này bạn Tùng cho biết sức khoẻ ñã kém nhiều,
và nhất là ñang vướng căn bệnh làm cho hai
chân bị run khiến ñi ñứng lựng chựng, phải có
người theo bên cạnh ñể vịn thì mới khỏi bị té.

Sau khi hàn huyên và an ủi bạn qua ñiện thoại,
tôi từ giã và hứa sẽ sắp xếp công việc ñể ñến
thăm người bạn kém may mắn này.
Sau ñó tôi gọi Nguyễn thành Phùng và
Nguyễn thanh Liêm. Với Phùng thì lần này tôi
gặp lại sẽ là lần thứ ba, vì sau lần gặp lại ñầu
tiên vào năm 1992 thì cách ñây sáu năm, tôi có
mời và cả hai vợ chồng Phùng ñã ñến dự tiệc
cưới của con trai tôi, nên tôi nghĩ có lẽ không
thay ñổi mấy so với lần trước. ðối với tôi,
Phùng lại là cầu nối với một số bạn bè cũ ở
Pétrus Ký, vì chúng tôi tuy học khác ban ở trung
học, nhưng ñậu Tú Tài 2 và ra trường cùng một
năm (1961), lại có chung một số bạn cũ vẫn liên
lạc nhau qua e-mail. Nghe tôi ngỏ ý muốn gặp
các bạn này, Phùng cho biết sẽ cố-gắng liên-lạc
các bạn cũ và sắp xếp việc họp mặt.
Chỉ riêng Nguyễn thanh Liêm là một trong
số ít bạn ñồng khóa mà tôi chưa bao giờ gặp lại,
kể từ ngày chia tay nhau dưới mái trường Công
Chánh năm 1966 cho ñến nay ñã là 46 năm, nên
tuy nói chuyện qua ñiện thoại thì vẫn còn nhận
ra giọng nói của Liêm và chỉ có thể hình dung
lại gương mặt ngày trước của người bạn ít nói
và có lẽ là hiền nhất khóa, chứ chưa ñoán ñược
dung nhan của bạn mình ngày nay ra sao, vì
mới ñó mà ñã qua gần nửa thế kỷ rồi. Có ai nghĩ
là thời gian lại qua nhanh quá như vậy.
Qua năm ba câu hỏi thăm nhau, Liêm cho
biết hiện vẫn còn làm việc dù tuổi tác cũng ñã
thất tuần như ña số các anh em khác, và hiện có
nhà ở vùng Chợ-Lớn, nói ra mới biết là cũng
không xa ngôi nhà gia-ñình mà tôi ñang ở tạm,
nên Liêm hẹn hôm sau sẽ ghé thăm sau khi ñi
công trường về.
Còn một bạn nữa là Dương ngọc Chí, ở
Việt-Nam (Nha-trang) mà tôi cũng chưa gặp
mặt từ lúc tốt nghiệp xong. Tôi có gọi hai lần
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vì sao.
Hôm sau Liêm ñi xe gắn máy ñến với cái
mũ an-toàn trên ñầu, nếu không hẹn trước thì
chắc khó nhận ra. Liêm ngày nay cũng không
khác xưa bao nhiêu, vẫn dóc dáng nhỏ người và
gương mặt có phần tròn trịa và phong trần hơn
thời sinh-viên do mỗi ngày còn phải ra công
trường bằng xe gắn máy ñể kiểm tra. Liêm hiện
ñang có văn phòng nghiên-cứu tư, chuyên thiếtlập họa - ñồ và tính bê-tông cốt sắt cho các công
trình ña số ở thành-phố Sài-Gòn. Cũng ñã có vài
công trình khác ở miền Trung và Bắc. Từ mấy
chục năm nay, chỉ chuyên tính bê-tông cốt sắt
cho các công-trình lớn nhỏ khác nhau, nên bạn
Liêm ñã quen thuộc hết các tiêu-chuẩn, qui
trình, qui-phạm trong lãnh vực này, từ phươngpháp của Pháp lúc còn học ở trường CôngChánh rồi ra làm việc cho ñến trước năm 1975,
sau chuyển qua phương pháp của Nga, rồi bây
giờ lại áp dụng phương pháp của Mỹ! Có thể
nói hiện nay Liêm là một “chuyên gia” ñiêu
luyện về bê-tông cốt sắt của Việt nam khó có ai
sánh kịp.
Tuy có nghề-nghiệp ổn ñịnh như vậy, nhưng
về mặt tình cảm riêng tư, thì ñược biết Liêm vẫn
còn “cu-ky“ chưa có ai “nâng khăn sửa cà-vạt”
cả, không biết có phải tại bạn kén chọn quá hay
không nên giờ này mà vẫn chưa tìm ra ñược triâm, trong lúc bạn bè ai cũng ñã lên chức “Ông”
cả rồi. Không ñi sâu hơn vào ñời tư của Liêm,
chúng tôi chỉ trao ñổi nhau những tin tức về ñời
sống, công ăn, việc làm của nhau từ ngày ra
trường, rồi biến cố của ñất nước, mỗi người mỗi
nơi. Sau ñó Liêm cáo từ ra về và nói sẽ nói
chuyện lại với Phùng ñể sắp xếp một bữa gặp
mặt nhau ñông ñủ hơn nhân dịp tôi về Việt nam
lần này.
Ngay tối hôm ñó Liêm gọi lại tôi và bảo hai
hôm nữa sẽ ñến ñón, vì Phùng ñã liên-lạc ñược
một vài anh em bạn cũ thời Pétrus Ký ñang rỗi
rảnh, cũng ở tại Sài-gòn ñể họp mặt chung với

nhau; còn nhiều bạn khác vì ở xa hoặc bận nên
không thể ñến ñược.
Sáng sớm ñúng ngày hẹn, Liêm gọi cho tôi
và báo là sẽ ñến ñón tôi sớm hơn dự ñịnh, vì
chương trình có thay ñổi một chút là sẽ ñi thăm
bạn Tùng ở bệnh-viện trước, rồi sẽ gặp nhau ở
trường Pétrus Ký sau. Tôi rất ngạc nhiên, trong
lòng hơi lo âu không biết có gì hệ trọng không,
vì mới nói chuyện hôm kia với Tùng còn ở tại
nhà mà, qua ñó Tùng chỉ nói về cái bệnh run
chân, ñi ñứng khó khăn thôi chứ không nói bệnh
gì khác. Liêm bảo chỉ nghe Phùng nói lại là
ñược người nhà của Tùng cho hay như thế khi
Phùng ñề cập việc ñi họp mặt gặp Lý vừa ở
Pháp về.
ðang ngồi nghỉ trong sân ñể chờ bạn ñến,
thì Liêm ñã dừng xe gắn máy ngay trước cổng.
Không ñánh mất thời gian, chúng tôi ñi thẳng
ñến nhà Phùng trong cư xá Lữ-Gia, Phú Thọ. Vì
Liêm là “thổ công” của ñất Sài-gòn này từ lâu
nên mặc dù ngoài lộ lúc nào xe cũng như mắc
cửi mà chỉ khoảng hai mươi phút sau là Liêm ñã
lái xe ñến nhà Phùng rồi, trong khi tôi vẫn còn
chưa nhận ra ñược, mặc dù thời còn sinh-viên
Công-Chánh, cư xá này tôi khá quen thuộc do
lúc ấy các bạn ñồng khóa như Tùng, và Võ
thắng Toàn (hiện ở Montréal Canada) ñều có
nhà cha mẹ ở ñấy cả. Mấy chục năm ñã qua ñi,
biết bao nhiêu là thay ñổi. Ngay cả khu Trung
Tâm quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, tôi cũng
không nhận ra ñược vì chung quanh ñã bị bao
bọc bởi các nhà xây cất bừa bãi sau biến cố năm
1975.
Phùng mời chúng tôi vào nhà tạm nghỉ chân
ñể trong khi ñó chuẩn bị một gói quà nhỏ ñi
thăm Tùng. Như tôi ñã ñoán trước, Phùng cũng
không thay ñổi mấy so với lần gặp trước cách
nay sáu năm. Cũng dáng người cao, giọng nói
và cười không thay ñổi nên dễ nhận ra ngay.
Chuẩn bị xong, Phùng, Liêm và tôi ñi hai xe
gắn máy trực chỉ ñến bệnh-viện Trưng Vương
không cách xa nhà của Phùng là mấy. Sau khi
gởi xe, lên tầng lầu và ñến trước cửa phòng nằm
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chúng tôi liền ñưa vào thăm. Tất cả ñều vui
mừng khi gặp lại nhau sau bao năm xa cách,
nhưng ngoại cảnh lúc bấy giờ không cho phép
bạn bè diễn ñạt những câu chào hỏi thân mật
một cách tự nhiên và ồn-ào như của tuổi trẻ
ngày xưa ñược, vì trong phòng còn có một bệnh
nhân nữa nằm trên giường bên cạnh với các
thân nhân ngồi vây quanh. Việc thăm hỏi trước
tiên của chúng tôi là vấn an sức khoẻ của người
bạn mình. Tùng cho biết ñã bị căn bệnh run
chân, ñi ñứng không vững này cũng ñã lâu, và
phải vào bệnh viện ngay sau hôm nói chuyện
ñiện thoại với tôi ñể bác sĩ khám lại và làm một
số xét nghiệm bổ túc thêm, sau ñó bác sĩ cho
biết là do ảnh hưởng của dây thần kinh (?) và
chỉ cho một số thuốc uống, và sẽ ký giấy cho
xuất viện ngay trong sáng nay. Nhìn thấy Tùng
ốm yếu trong bộ pyjama, ñeo kính cận sậm
màu, lại thêm bộ râu biếng cạo, thoạt ñầu tôi
không nhận ra ñó là người bạn cũ của gần năm
mươi năm về trước vui vẻ, yêu ñời hay thích
ñàn guitare và cùng ở trong nhóm làm chung
“projet” thời còn là sinh-viên Công-Chánh. Gặp
lại Tùng trong hoàn cảnh này ai nấy trong
chúng tôi cũng cảm thấy xót xa cho số phần
không may mắn của bạn mình.

ở phương ðông, người ở trời Tây, còn làm việc
hay ñã nghỉ hưu, v.v. Còn biết bao nhiêu
chuyện khác ñể nói cũng chưa hết, nhưng thời
giờ qua nhanh, rồi anh em cũng phải bùi ngùi
chia tay nhau sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ-niệm,
cũng vừa ñúng lúc con gái của Tùng trở lại với
giấy xuất viện của người cha trên tay.
Phùng và Liêm ñã chia tay xuống trước. Vì
quên mang theo một bản sao của tờ “Lá Thư
Công-chánh” cho Tùng nên Phùng phải chạy trở
về nhà ñể lấy, còn Liêm thì ñi lấy xe. Con gái
Tùng và tôi ñi kèm theo Tùng ñến cầu thang
máy ñể xuống tầng dưới. Tùng phải vịn vai tôi
và lê từng bước một vì không giơ chân lên cao
ñược, dáng ñi run run và lựng chựng giống như
một ñứa bé ñang tập-tễnh những bước ñi ñầu
ñời, ñi chừng hai ba thước lại phải dừng lại nghỉ
ñể lấy thăng bằng. Lúc này tôi mới cảm nhận
hết cái nổi ñau mà bạn mình ñã vẫn phải chịu
ñựng từ bao nhiêu năm nay rồi. Từ giường bệnh
xuống chỗ ñón taxi không hơn trăm thước mà
cũng phải mất gần nửa giờ mới ñến nơi. Lát sau
con gái Tùng trở lại với một chiếc Taxi ñược
phép ñậu ngay trước bậc thềm của bệnh-viện.
Sau khi giúp bạn ngồi vào trong xe rồi, tôi ñi ra
cổng thì Phùng và Liêm ñã ñứng ñó chờ tôi với
một bản copie của tờ LTCC (không nhớ số
mấy), tôi lại mang trở vào ñưa cho Tùng và tiễn
chào bạn lần cuối, không quên những lời an ủi,
chúc bạn sớm bình phục và hẹn một dịp khác
gặp lại, mà trong lòng vẫn còn thấy xót xa cho
người bạn cũ không may vướng phải “căn bệnh
quái ác này”.
2/ Thăm trường và bạn cũ Lycée Pétrus
Trương Vĩnh Ký (1961)

Dịp này chúng tôi chỉ kể sơ lược cho nhau
nghe về sinh hoạt của những người bạn cũ mà
mình còn biết hay ñã gặp, kẻ mất người còn, kẻ

Rời bệnh-viện Trưng Vương, Phùng, Liêm
và tôi chạy xe ñến thẳng trường trung học
Trương Vĩnh Ký, nơi mà Phùng và tôi hơn năm
mươi năm trước ñã mài ñũng quần xanh áo
trắng với biết bao kỷ-niệm của tuổi học trò.
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thì sát ngay bên trái cổng chính, một căn nhà
nhỏ dành cho những nhân-viên “bảo vệ” ñã
ñược dựng lên làm che ñi phần nào tầm nhìn
vào tiền sảnh của nhà trường. Việc xây dựng
căn nhà bảo vệ này cùng với các nhà nhỏ lợp
mái tôle ñể làm chỗ giữ xe cho các công nhân
viên nhà trường trông ñã không hài hòa với kiến
trúc chung lại thêm những rào cản lượm thượm
ngay trong sân trước của trường, thật ñáng tiếc
vì ñã làm mất ñi phần nào vẻ ñẹp và nét trang
nghiêm, cổ kính của mái trường nổi tiếng nhất ở
miền Nam, mặc dù cũng ñã có những cố-gắng
trang trí như ñặt thêm những chậu bonsai ở hai
bên lối ñi chính vào tiền sãnh .

Từ cổng chính nhìn vào dãy nhà ngang dưới
tháp ñồng hồ bảng hiệu trường Pétrus Trương
Vĩnh Ký (LPK) ñã bị che khuất ñi bằng một
bảng hiệu mới là Trường Trung học Phổ Thông
Chuyên Lê Hồng Phong (LHP) mà ngày nay là
một trường hỗn-hợp nam nữ, chứ không còn là
trường nam như thời chúng tôi theo học. Nói
chung tất cả kiến-trúc tổng thể của trường vẫn
còn nguyên vẹn, nhưng bên trong sân trường,
bức tượng hiện nay không phải là bức tượng của
Cụ Trương Vĩnh Ký nữa !

Sau khi xin phép nhân-viên «bảo vệ» ñể
vào gặp Thầy Sơn, người trách nhiệm vănphòng liên-lạc các cựu học sinh của hai trường
LPK và LHP, cả ba chúng tôi ñi thẳng vào cánh
phía trái của trường và ñến ngay phòng ñầu tiên
dùng ñể làm phòng liên-lạc các cựu học sinh.
ðã ñợi sẵn chúng tôi có Nguyễn viết Sơn,
Nguyễn văn Tịnh và Nguyễn thanh Bá, cả ba
sau khi ñậu Tú-Tài ñều theo ngành giáo. Sơn thì
có một thời trở lại dạy ở LHP nên giờ ñã nghỉ
hưu mà vẫn còn chịu khó «ăn cơm nhà vác ngà
voi» ngồi giữ cái văn-phòng liên-lạc này, mỗi
ngày hai giờ vào buổi sáng, ñể thỉnh thoảng có
một vị «cựu» nào ñến thì chỉ dẫn những ñiều
cần muốn biết như danh sách học sinh các lớp
từ trước ñến nay, các kỷ-yếu, các bài viết của
một số thầy cô v.v. Văn phòng cũng có chưng
ñể bán một số quà lưu-niệm như nón béret hay
mũ casquette có in hàng chữ LPK hoặc LHP, áo
thun ngắn tay, phù hiệu vv ñể gây quỹ khiêm
tốn cho văn-phòng (Các ái - hữu Công-Chánh
nguyên cựu học sinh LPK, nếu có dịp về thăm
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v..v có thể liên-lạc với văn-phòng này).
Sơn và Phùng lên ñệ nhị cấp theo ban Anh
văn, còn Bá và Tịnh học chung với tôi ở ban
toán sinh-ngữ Pháp từ lớp ñệ tam lên ñệ nhất.
Phùng ñậu tú tài xong thì thi ñậu vào thẳng
trường Công-Chánh, còn tôi theo học ở ðại học
Khoa học, lấy chứng chỉ Toán-Lý-Hóa (MPC)
rồi mới dự kỳ thi bổ túc vào năm thứ hai cho cả
ba ngành Công-Chánh, ðiện và Công nghệ và
gặp lại Phùng.
Sau khi mua giúp cho văn-phòng liên lạc
cựu học sinh một ít quà lưu-niệm, tất cả 6 anh
em chúng tôi ra trước sân trường và nhờ Liêm
(không phải cựu LPK) chụp vài tấm hình kỷniệm. Vì ñã quá trưa rồi, cả bọn chúng tôi chạy
xe ñến quán ăn «Con Cò» nằm phía sau trường
LPK, nơi ñây các bạn cũ của hai trường ñã thết
tôi một bữa tiệc hội ngộ sau vừa hơn nửa thế kỷ
mới gặp lại, nhất là các bạn cũ LPK. Biết bao
nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn của mỗi anh em
trong suốt năm mươi năm qua, nhất là giai ñoạn
sau 1975, ñem ra kể cho nhau nghe, nói hoài
cũng không dứt. Nhưng thời gian qua nhanh và
cũng không thể ngồi chiếm chỗ nơi quán ăn quá
lâu, nên cuối cùng anh em ñành phải chia tay
nhau và hẹn một ngày tái ngộ.

ðể kết thúc một buổi trưa còn nắng ấm của
Sài-gòn, Liêm hỏi tôi có muốn ñi xem khu ñôthị mới Phú Mỹ Hưng không thì Liêm sẽ sẵn
sàng ñưa tôi ñi một vòng cho biết, sẵn ñó sẽ chỉ
cho tôi xem một số các công trình do Liêm ñã
và ñang làm. ðúng là một ñề-nghị hay vì tôi ñã
nghe nói nhiều về khu nhà giàu mới này mà
chưa có dịp ñi, nay có người bạn thân tình ñưa
ñi và giải thích nhiều hơn thì còn gì bằng.
Thế là Liêm lại ñèo tôi phía sau xe gắn máy
và làm một chuyến «thị sát» bất thần khu ñô thị
mới phát triển sau này của Sài-gòn, bắt ñầu từ
cầu mới Nguyễn tri Phương, qua cầu chữ Y (ñã
ñược tu sửa lại), ra tới cầu Tân-Thuận mới (xây
song song với cây cầu cũ) rồi chạy thẳng ñến
khu Phú Mỹ Hưng. ðây là một khu nhà mới
ñược xây dựng trên vùng ñất sình lầy Nhà Bè
ngày xưa. Vì mới ñược xây dựng sau này nên
ñường sá rộng rãi hơn Sài-gòn cũ, khu Phú Mỹ
Hưng có nhiều cây xanh bóng mát và nhà cửa
gồm toàn loại biệt thự theo kiến trúc tây phương
cùng một số cao-ốc vài chục tầng của các
doanh-nghiệp ngoại quốc hoặc các chung cư
cao cấp, do ñó nó có dáng dấp của một khu của
một thành-phố tây-phương nào ñó chứ không
phải Sài-gòn.
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Liêm chạy xe dọc theo ñại lộ ðông-tây hướng
về phía Chợ-lớn; ngang mỗi nơi mà tôi thấy xa
lạ so với khi xưa Liêm ñều tận tình chỉ dẫn và
giải thích rành rọt, và sau ñó ñưa tôi về ñến tận
nhà. Tôi chia tay và cảm ơn người bạn ñã hết
lòng ñưa ñón, chỉ dẫn suốt một ngày dài, trong
lòng rất cảm phục cái khả năng chuyên nghiệp
vẫn còn ñóng góp cho xã hội của bạn mình.

3/ Thăm thầy Bùi hữu Lân
Qua tuần sau, chỉ còn ít ngày nữa là tôi phải
trở về Pháp thì vào buổi tối ngày 17 tháng 04,
Liêm gọi tôi và hỏi có nhớ Thầy Lân dạy tụi
mình môn Thủy lực học (Hydraulique) không;
ai chứ Thầy Lân thì trong ñám chúng tôi ai mà
không nhớ cái dáng ñi và giọng nói rặt tiếng
Huế của Thầy. Liêm bảo cách ñây vài hôm có
liên-lạc với Thầy và ñã xin hẹn ñược ngày hôm
sau sẽ có một số học trò cũ của thầy ñến thăm
trong ñó có Lý từ Pháp về, hiện ñang có mặt ở
Sàigòn và Thầy Lân rất vui mừng nhận lời.
ði vào trong khu biệt thự, khi ngang qua
những nhà nào do chính tay mình tính toán về
phần kết cấu (structure) bê-tông, thì Liêm chạy
xe chậm lại hoặc dừng hẳn ñể giải thích thêm
cho tôi biết những ñặc ñiểm của từng nhà, hay
những phương án kỹ-thuật nào ñã áp dụng ñể
thay ñổi những chi tiết ban ñầu của kiến trúc sư

Trưa hôm sau, Liêm ñi xe gắn máy vào ñón
tôi tận nhà ñể ñến nhà của anh Lê chí Thăng,
một ái hữu Công Chánh ñàn anh ở trong cư-xá
ðô-thành cũ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với anh
Thăng không lâu thì Phùng cũng ñến nơi vì ñã
có hẹn trước rồi.
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gần như là ẩn dật một mình trong ngôi nhà cổ
này có lẽ không sửa sang từ lâu lắm rồi, với
những bức hoành bằng chữ nho nơi bàn thờ tổtiên tranh tối tranh sáng, với bộ tràng-kỷ thật
xưa chất ñầy sách vở từng chồng ñủ loại, có lẽ
ñó chỉ còn là thú tiêu khiển duy nhất của Thầy.
Hôm ñến thăm Thầy Lân, chúng tôi có cái
may ñược gặp Cô từ San Jose (Mỹ) về nên trước
khi chia tay ñã nhờ Cô chụp cho cả bọn chung
với Thầy vài tấm ảnh kỷ-niệm.
Anh Thăng bảo chúng tôi ñể xe gắn máy tại
nhà anh và mời cả bọn cùng lên ô-tô của anh
ñến nhà Thầy Lân cho tiện và khỏi phải sợ lạc
nhau. ðường phố Sài-gòn giờ này ñủ loại xe
tranh nhau mà chạy trong cái không khí ñã nóng
bức lại thêm bụi bặm và khói xe rất là ngột ngạt
khó thở. Do có tài xế lái nên chúng tôi ñỡ phải
bận tâm ñến dòng lưu-thông chung quanh.
Nhà Thầy Lân nằm ở mặt tiền ñường Bạchðằng Gia - ðịnh gần Lăng Ông Bà Chiểu nên
không khó tìm. ðích thân Thầy ra mở cửa vui
vẻ ñón chúng tôi vào. ðã lâu lắm nay mới nghe
lại ñược giọng nói tiếng Huế rất êm dịu của
Thầy. Mặc dù tuổi ñời ñã chồng thêm gần nửa
thế kỷ nữa, và hình vóc có gầy hơn xưa rất
nhiều, nhưng trông Thầy ñi ñứng vẫn còn khoẻ
và trí óc vẫn còn minh-mẫn. Thầy hỏi thăm từ
sức khoẻ, gia ñình, ñến công ăn việc làm, của
từng anh em một. Riêng phần tôi, nghe Liêm
báo trước là ở Pháp mới về, Thầy rất mừng và
hỏi thăm rất nhiều về tình hình xã hội chính-trị,
kinh-tế hiện nay của Pháp, thỉnh thoảng «xổ» ra
vài câu bằng tiếng Pháp, sau ñó lại nói về vài
kỷ-niệm ngày xưa lúc Thầy còn học trường
Ponts et Chaussées ở Paris, hay những nơi nổi
tiếng ở Pháp mà Thầy ñã viếng, như thể ñã lâu
lắm rồi nay mới có dịp có người ngồi nghe ñể
Thầy ôn lại một thuở vàng son của thời sinh
viên du học.

[Ghi chú thêm: AHCC nào ñã từng quen biết thầy
BHLân, nếu có dịp về SG và muốn liên lạc gặp lại,
có thể ñiện thoại qua số +(84) 83 84 16 332].
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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Chuyện Vượt Biên của tôi
(hay: Công năng của Thần Chú Phật ðảnh)

Vũ trụ chứa vô vàn ñiều bí ẩn mà khoa học
chỉ mới khám phá, hiểu biết ñược một chút ít.
Chỉ xét nội trong con người thôi, biết bao
nhiêu kỳ diệu của các cơ phận, chức năng của
các giác quan - ñặc biệt là bộ óc của con
người - mà khoa học ñến nay mặc dù ñổ ra biết
bao nhiêu tiền của vẫn chỉ hiểu biết một chút ít
cơ cấu, vận hành của nó. Mỗi một chúng ta
trước vũ trụ mênh mang, có thể ví như con
người tiền sử ñứng trước máy vi tính, trước
màn ảnh tivi, hiểu sao ñược sự vận hành của
máy móc bên trong, huống hồ biết cách sử
dụng các khóa, các icons… ñể có thể sử dụng
các máy móc hiện ñại này trong việc gửi Email, tra cứu tài liệu, ñọc tin tức, in hình
ảnh…?
Tôi nghĩ, các Chú (gọi là Thần Chú) của
các tôn giáo, của ðạo Phật hay của ðạo Thiên
Chúa (với chữ: Amen ngắn gọn) có thể xem
như những “mật mã”, những “lệnh” hay sau
này là các “icons” trên màn ảnh vi tính. ðánh
máy thật ñúng “lệnh” hay bấm ñúng “icons”,
thì cả một lô những ứng dụng, bài vở, tin tức sẽ
hiện ra trên màn ảnh vi tính ñể chờ ta sử dụng.
Ta có thể rong chơi trong các trang web, liên
lạc thư tín, chuyện trò với bạn bè khắp nơi trên
thế giới trong nháy mắt bằng các chương trình
E-mail, PPS, Skype, Youtube, Facebook,
Twitter…
Dễ hiểu hơn chút nữa, có thể ví các Chú
như những mã số trên ‘remote control’ của tivi;
chẳng hạn, ở Toronto, Mississauga ai muốn
xem ñài CNN thì bấm số 33, cả một loạt tin tức
từ khắp nơi trên thế giới sẽ hiện ra; muốn xem
ñài thời tiết Canada thì bấm số 23, sẽ biết chỗ
nào nóng, lạnh, ở ñâu mưa, nắng hay có tuyết

rơi trong ngày hay trong tuần, hoặc dự báo
thời tiết trong tháng.
Những vị “thượng thông thiên văn, hạ ñạt
ñịa lý” biết rõ các “lệnh”, các “icons” hay
các “mã số” của vũ trụ kỳ bí, chỉ bày cho ta
cách sử dụng. Ai thực hành ñúng cách, cũng
giống như ñánh máy “lệnh” cho vi tính không
sai sót, bấm “remote control” ñúng số, thì
người ñó sẽ thấy ñược kết quả “như ý sở cầu”.
Dưới ñây, tôi xin kể câu chuyện vượt biên
của tôi vào tháng 3 năm 1983 mà tôi nghĩ , chỉ
có cách giải thích như là kết quả của một sự
nhiệm mầu, sau thời gian trì niệm Chú Phật
ðảnh Tôn Thắng ðà-la-ni. Chú này ñược ghi
trong quyển kinh mỏng mang cùng tên và ñược
Ngài Văn Thù Bồ tát dạy cho biết là công năng
rất lớn ñối với ai chí tâm, chí thành trì niệm.
Xin mời ñọc những hàng chữ dưới ñây ñể
biết rõ ñầu ñuôi câu chuyện của bản thân
người viết…
Những ai ñã từng sống dưới chế ñộ CS Việt
Nam sau năm 1975 - ñặc biệt là người dân
thuộc tỉnh Bình Trị Thiên - ñều có thể thấy rõ
giai ñoạn 1978 – 1983 là những năm cùng khổ,
cơ cực nhất về vật chất lẫn tinh thần. Vật chất
thì thiếu ăn, thiếu mặc. Tinh thần thì phải tham
gia trò hề “ñảng cử dân bầu”, phải dự các buổi
học tập chính trị ở khu phố, nơm nớp lo sợ ñổi
tiền và hằng ngày vào mỗi buổi sáng tinh
sương, ñã bị ñiếc tai với tiếng loa rền vang lải
nhải ở ñầu phố…
ðất nước ñi vào ngõ cụt, ngày càng tối tăm
hơn sau khi VC xâm lăng Cao Miên. Hậu quả
là hàng quân ñoàn binh lính Trung Cộng tràn
qua các tỉnh cực Bắc VN (1979), ra sức tàn phá
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bài học cho VN. Rồi sự phong tỏa của quốc tế
ñối với VN bởi sự chiếm ñóng Cao Miên. ðối
với những ai có chút ít kiến thức và kinh
nghiệm sống qua các chế ñộ, thì cảm giác thật
chán chường, xem ra chẳng còn lối thoát.
Trong hoàn cảnh ñen tối mà nguy cơ kéo
dài chưa biết ñến bao giờ, tôi cảm thấy thất
vọng tột cùng. Gia ñình ñông con, hầu hết ñang
ở ñộ tuổi ñi học. Mặc dù hai cháu trai lớn ñã
tốt nghiệp ðại học Bách Khoa Phú Thọ rất ñắc
dụng vào thời ñiểm ñó, nhưng vẫn không thể tự
túc trong cuộc sống với mức lương chết ñói.
Một số người có máu mặt ở thành phố Huế
liều thân vượt biển ñã bị bắt giữ. Thành phố
dậy lên tin ñồn ông Bách - một bác sĩ khá nổi
tiếng ở Huế - bị công an phát hiện khi núp
trong khoang thuyền chở rong từ Kim Long về
hướng Thuận An trên ñường vượt biển.
Năm 1979, tôi có lần vào tận Long Xuyên,
Cần Thơ ñể xin chuyển công tác với lý lịch ñã
từng có kinh nghiệm về hệ thống sông ngòi
miền Nam Việt Nam trong thời gian gần 1 năm
nghiên cứu tại Ủy ban Quốc tế sông Mekong ở
Bangkok. Vả lại tôi có bạn bè cũ ñang làm việc
ở hai nơi này giới thiệu. Tuy nhiên kết quả ñều
bất thành vì không có hộ khẩu ở ñịa phương.
Chưa kể các ñiều kiện vu vơ khác mà cán bộ
Trưởng phòng Tổ chức Ty Thủy Lợi Cần Thơ
ñã hỏi tôi: - “Anh có uống ñược nhiều rượu
không?” Tôi thành thật trả lời chỉ nhấm nháp
chút ít. Anh ta ñã cho biết: “Làm công tác thủy
lợi ở thôn quê Nam bộ, cần biết uống rượu
nhiều mới ñược”. (Tôi nghĩ, nếu trả lời tôi là
‘bợm rượu’ thứ thiệt, hẳn ông ta có thể cho
rằng: “Uống nhiều rượu dễ bị biến chất, bê tha,
không xứng ñáng làm cán bộ Cách mạng”.
Lưỡi không xương, nhất là lưỡi cán bộ Tổ
chức, ai mà không phải ñảng viên CS? Chẳng
qua người ta kỳ thị cán bộ ‘ngụy’ ñó thôi,
nhưng không lẽ nói trắng ra?)
Trong một chuyến ñi vào Nam khác ñể xin

việc vào ñầu năm 1982, tại Sở Thủy Lợi Sàigon, cán bộ Tổ chức nói như ñi guốc trong ruột
mình:
-“Anh vào làm một thời gian chắc rồi cũng
tìm ñường vượt biên chứ gì? Nhiều người như
anh trước ñây ñều thế cả”. Một lần khác xin
việc ở ðồng Nai (Biên Hòa), Giám ñốc Sở
Thủy Lợi ñã chấp thuận ñơn, có khá nhiều hy
vọng, vì Ty này ñang rất cần cán bộ kỹ thuật
cho các dự án Sông Bé, Trị An, ... nhưng vài
ngày sau ñó Tổ chức Sở cho biết không “làm
thông” vấn ñề hộ khẩu với Tổ chức Tỉnh ñược.
Trước thất vọng não nề sau chuyến vào
Nam này, tôi trở lại Huế với tâm trạng buông
xuôi, ñến ñâu hay ñó vì ñã tận lực rồi. Ông anh
rể của tôi - khá thâm hậu về Tử Vi - coi kỹ lá
số cho tôi và nói: “ Số cậu lạ lắm, việc chi mà
không trù, không tính thì kết quả tốt, còn tính
toán kỹ thì lại bất thành. Phúc cư Hợi, có Liêm
Tham toạ thủ, ñược Khoa Quyền Lộc hội chiếu
và ñặc biệt, có sao Thiên không ở ñó sẽ giúp
hoá giải tác hoạ của sao‘tù’ Liêm Trinh”. Thôi
thì, cứ phú... cho ‘số mạng’ vậy.
Mấy hôm sau, tôi ñến thăm người bạn thân
là anh Võ B., trước năm 75 làm Chủ sự Nhân
viên tỉnh Thừa thiên. Gặp tôi, hỏi biết kết quả
chuyến ñi Nam xong thì anh vào bàn thờ lấy ra
tập vở mỏng loại 32 trang ñưa cho tôi và nói: “
Có bản kinh Phật ðảnh Tôn Thắng này, anh
ñem về nhà trì niệm 108 biến, hy vọng sẽ linh
ứng.”
Tôi lật qua mấy trang ñầu, thấy chữ viết tay
của anh Võ B. nói về do lai của Chú này. Kinh
kể sự tích vị thiên tử (con của vị trời ðế Thích,
tầng thứ 2 trong 28 tầng trời của vũ trụ, theo
giáo lý nhà Phật) có tên là Thiện Trụ ñang vui
chơi thỏa thích thì thấy cành hoa ở mũ bị héo
tàn, báo hiệu ñiềm sắp hết phước ở cõi Trời và
sẽ bị ñọa lạc. Thiện Trụ buồn khổ vô cùng, tìm
vua Cha ñể hỏi sự việc. Vua Trời ðế Thích chỉ
có thể soi thấy mấy trăm kiếp, không thấy rõ sự
việc xa xưa hơn, nên cùng ñi với Thiện Trụ ñến
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nhiều kiếp rất lâu xa về quá khứ, Thiện Trụ do
cúng dường bữa ăn cho một vị Duyên Giác
(giác ngộ lý nhân duyên) nên ñược sinh lên cõi
Trời hưởng phước báo. Mặt khác, vì ñã có
những lời chửi rủa nhiếc mắng mẹ mình là con
vật nọ, con vật kia ..khi bà bới bữa ăn trưa ra
trễ, do Thiện Trụ làm ruộng cực nhọc, bụng ñói
cồn cào…Vì nhân xấu này, Thiện Trụ sẽ bị ñọa
trong vòng ác thú, ñịa ngục nhiều kiếp. Nghe
thế, Thiện Trụ khóc lóc thảm thiết ñến chảy
máu mắt, hết lòng cầu xin ðức Phật chỉ dạy
cách thức ñể thoát ñược tai kiếp. Trước lòng
chí thành của Thiện Trụ, ðức Phật ñã chỉ bày
cho vị Thiên tử trì tụng Chú Phật ðảnh Tôn
thắng này. Sau ñó, nhờ chí tâm trì tụng Chú
này mà tuổi thọ của Thiện Trụ ñược kéo dài,
tiếp tục hưởng ñược phước báo ở cõi Trời,
thoát khỏi khổ nạn.
ðem quyển kinh về nhà, tối hôm ñó tôi
quyết ñịnh trì tụng Thần Chú này với lòng chí
thành. Tắm rửa sạch sẽ xong, khoảng sau 10
giờ tối mỗi ñêm, khi con cái trong nhà ñã ñi
ngủ, tôi bận áo ñen dài của thân phụ (quá cố)
ñể lại, lên nhang ñèn trước bàn thờ Phật, nhất
tâm trì tụng chú này. Bài chú dài trên dưới 100
khổ, toàn âm phạn ngữ rất khó ñọc cho suông
sẻ, nhất là trong những buổi ñầu: “Nam mô ba
ga pha tê. Sạt hoa tát răn lô ky gia. Bơ ra di vi
ti sắc tra da. Bút ñà da ba ga pha tê. Tát ñi da
thá ..” ñại khái như vậy. Khi trì niệm Chú, tôi
tập trung quán tưởng mình ñang ở trong ñịa
ngục trần gian chịu nhiều bức bách về thể xác
và tinh thần, chỉ mong ñược giải thoát khỏi
cảnh ‘ñịa ngục’ này. Làm như thế ñủ 108 biến,
tôi mới hết trì tụng.
Tháng Ba năm 1983 tôi ñi Sài-gòn thăm
cháu trai ñầu lòng (KS/XD -1978) ñang làm
việc ở Công ty Xây Dựng Phú Nhuận. Trước
ñó, cháu ñánh ñiện tín ra Huế cho biết ñã xin
Chủ nhiệm Công ty nơi cháu công tác, cho tôi
một việc làm. Khi lên ñường vào Nam, tôi thật

tình không hề có ý nghĩ vào ñó ñể vượt biên
mà chỉ có ý ñịnh vào xin một việc làm ñể chờ
thời cơ vượt biên, dù sao cũng dễ dàng hơn ở
Huế. Hình như có một huyền lực nào ñó, thúc
ñẩy tôi tự nhiên ñi thăm mồ mả tổ tiên ở quê
nhà, bà con xa gần từ Huế ñến ðà Nẳng…thăm
cả những bà con khá xa mà từ sau tháng 3-75,
tôi không ñược gặp.
Vào tới Sài-gon gặp con, tôi mới ñược cho
biết sắp vượt biên, có ñường dây của cháu T. kêu tôi bằng Cậu, cháu ngoại ông Chú ruột tôiñứng ra tổ chức... có thể mươi hôm sau sẽ lên
ñường. Tôi tìm gặp cháu T., nói rõ hoàn cảnh
mình, hiện không có ‘cây’ nào trong người ñể
ñóng góp vào việc tổ chức. Cháu cho biết:
‘Cậu ráng kiếm thêm vài người, mỗi người góp
3 cây cho ñủ sở hụi là cậu có thể ñi miễn phí.’
Ngay sau ñó, tôi chạy ñôn chạy ñáo mấy
nơi quen mà tôi nghĩ là có ñiều kiện nhất:
- một là TKT., con rể của ông Chú ruột tôi,
- hai là bạn ñồng môn, anh NTC, trước 75
làm Trưởng Ty Kiến Thiết Huế,
- ba là anh BHT, trước 75 làm Tổng Giám
ðốc ðiền ðịa, bạn ñồng môn và cùng nhà trọ
vào những năm 1954 - 56 ở Saigon.
1) Chỗ tôi ñặt hy vọng nhiều nhất là TKT.
Vợ chồng T. có cháu trai lớn là TKD. sắp nhập
ngũ, ñang nôn nóng vượt biên ñể khỏi ñi Cao
Miên. Tôi ñến nhà T. vào khoảng 7:30 tối. Khi
nghe có người bà con tín cẩn tổ chức vượt biên
thì rất muốn cho cháu D. ñi. Tuy nhiên, hai vợ
chồng này rất tin bói toán. Sau khi bàn với
nhau, T. vội vã bận áo quần, lấy xe ñạp ñèo tôi
ñến nhà ông thầy coi quẻ bên cạnh trường ñua
ngựa Phú Thọ. ðến nơi, thấy ông ta ñang nằm
trên võng. Có lẽ T. là khách rất quen, nên ông
ta ngồi bật dậy ngay. Sau khi hỏi tuổi người tổ
chức và tuổi của cháu D. thì ông phán một câu:
“ði ñược, nhưng là ñược vào tù ñó”. Chỉ nghe
chữ “vào tù” là T. rút lui ngay, nói với tôi:
“Thôi anh ơi! Ông thầy nói thế, tôi thấy phiêu
lưu quá”.
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thấy ông thầy này thiệt là hay, ñúng ra là rất
“khéo nói”, lui cũng xuôi mà tới cũng thuận.
Giá như ñi không lọt, bị công an bắt vào tù, thì
hẳn là ông thầy nói ñúng quá. Nếu ñi lọt, thì
rốt cuộc cũng sẽ bị Lực Lượng Duyên Phòng
(Task Force) thuộc quốc gia mình ñổ bộ lên,
ñưa vào trại cấm ở một thời gian ít ra 4, 5
tháng (có nhiều người phải chờ ñến 5, 6 năm).
Thời gian này chỉ ñược ñi lại trong khu vực
vòng rào của trại cấm. Không phải tù thì là
gì?]
2) Sau ñó, trên ñường về nhà bác L. - nơi
tôi tạm trú khi ở Sài gòn - tôi ghé nhà anh NTC
ở khu Nguyễn Thiện Thuật, ñể tiếp tục kế
hoạch như dự tính. Hai vợ chồng anh C. cho
biết, ñã ñóng ‘cây’ cho người ta, tháng sau
thằng con ñầu (bạn của con trai thứ của tôi) và
em trai của nó sẽ lên ñường. Sau hai thất bại
trên, chỉ còn vợ chồng anh BHT.là niềm hy
vọng cuối cùng.
3) Tôi ñến nhà anh BHT vào khoảng gần
trưa ngày hôm sau. Tiếp chuyện tôi, vợ chồng
anh cho biết, có con gái ở Mỹ ñã làm giấy tờ
bảo lãnh cả năm nay, nên chỉ chờ ñược phép ñể
ñi thôi. Ở lại nói chuyện về tử vi và dùng cơm
trưa với vợ chồng anh BHT, xong từ giã anh
chị ra về, với tâm trạng thất vọng não nề.
Chiều hôm ñó, tôi gặp lại cháu T. ở nhà bác
L.. Sau hai ngày ‘kiếm mối’ bất thành, tôi ñề
nghị T. cho tôi ñi, sau này ñến nơi tôi sẽ trả ñủ
cho T.. Nhưng cháu T. rất chân tình, nói: “Cháu
biết cậu cũng kẹt, thôi thì cậu ráng kiếm cho
cháu 2 chỉ cho thằng H., ñể nó lo công việc.
(H. là người ở Cổ Cò, Bến Tre - cùng T. ñứng
ra tổ chức, lo việc mối lái với công an và tiếp
liệu. H. ở lại VN không ñi, dự tính nếu có bất
trắc thì lo “chạy” cho bà con gặp nạn).
Tôi thưa chuyện với hai bác L., ñể mượn 2
chỉ vàng. Bác gái cho biết không có, vì ñã ñóng
cho 2 cháu H. và S. trong chuyến ñi này nên
hết sạch.Sau ñó bác gái chạy qua Dì Th. mượn

giúp tôi. Tôi yên chí chờ ngày báo tin lên
ñường. Nhưng lòng không khỏi băn khoăn suy
nghĩ, Mẹ thì già yếu như ngọn ñèn trước gió,
con cái ñông chưa làm ñược việc gì, nếu vượt
biên bất thành thì tai hại sẽ rất lớn cho toàn bộ
gia ñình. Vì vậy, tôi nghĩ ñến Kh. - cháu trai
thứ hai – tốt nghiệp ðHBK Phú Thọ, ñang làm
ở Công Ty ðiện Lực Sài Gòn. Nếu Kh. ñi
ñược, chắc chắn tương lai rực rỡ hơn nhiều. Dù
rủi ro bị bắt thì ảnh hưởng cũng ít tai hại hơn
tôi. Hỏi ý Kh., nó cũng rất mong ñược ra ñi.
Vào thời buổi ñó, vượt biên là ước mơ lớn của
mọi thanh niên. Người dân có câu: “Cột ñèn
nếu biết ñi, cũng sẽ vượt biên”.
Sáng hôm sau, tôi lên Biên Hòa thăm Bố
Mẹ vợ sắp cưới của Kh. và bàn việc cho Kh.
cùng ñi với anh hai nó là B..Tôi ñặt vấn ñề hai
vợ chồng nó sẽ cùng ñi, thì ông Sui nhất ñịnh
không chịu, vì nghe nạn cướp biển hoành hành
rất ñáng ngại ñối với phụ nữ. Tôi lại ñề nghị
xin lo giúp thủ tục kết hôn gấp cho 2 cháu ñể
có hôn thú mang theo, sau này bảo lãnh vợ
qua, cũng không ñược chấp thuận - vì thủ tục
ñăng ký kết hôn phải mất ít ra 10 ngày…Thế là
tôi nói thôi thì ñể cho Kh. ñi, sau này hẵn hay.
Nếu nó vượt thoát ñược, sẽ bảo lãnh vợ chưa
cưới qua sau, chắc cũng không khó khăn lắm.
Ngày giờ ‘lên ñường’ ñược thông báo là
chiều hôm sau. Gần giờ khởi hành, có tin báo
hoãn lại 2 ngày vì có sự trục trặc chi ñó. Tôi
hẹn Kh. ñến nhà bác L. ñể ñi, nhưng phút cuối
chẳng thấy Kh. ñến, nên tôi phải lên ñường.
***
Tay cầm bao cát cũ, trong ñựng mấy ñồ
nghề thô sơ của thợ nề, tôi ñóng vai chú thợ ñi
xây lăng mộ cho bà con ở Phước Hải, cây số
83 (?) trên ñường Sàigon - Vũng Tàu. Cùng
chuyến xe chở khách, có hai chị em của Hồng
và Sơn ngồi ở băng ñối diện, nhưng tôi giả lơ
như không hề quen biết. Khi tới nơi quy ñịnh,
xe rải người dọc xóm Phước Hải; tôi ñược dẫn
vào nhà ém, trong ñó có khoảng 6, 7 người ñến

TRANG 86
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tuổi, khóc lè nhè làm cho ai nấy ñứng tim.
Nghỉ lại ñó một lát, sau khi cơm nước
xong, tất cả ñược lệnh di chuyển
qua phía bên kia ñường lúc gần 9
giờ ñêm. ðịnh tối hôm ñó sẽ
‘ñánh’. Một lát sau, nghe tiếng
xe hơi từ hướng Vũng Tàu chạy
lên, ñèn pha loé sáng, nhóm tổ
chức ñoán là xe công an ðồng
Nai, nên tất cả chạy ra vườn sau
nhà núp giữa các vồng khoai vun
khá cao. Chờ xe qua xong, chúng
tôi trở lại nhà ém, và ñược thông
báo chuyến ñi bị hoãn lại qua tối
hôm sau. Nghe tin loáng thoáng
hình như chuyện xăng dầu gặp
trở ngại vào phút chót. Ngủ một
ñêm với tinh thần khá căng thẳng. Ai cũng lo
ngại càng chờ ñợi lâu càng dễ bị lộ.
Suốt ngày hôm sau, trong phòng ém rộng
vào khoảng 3m x 3 m bằng phên tre ñan, có
ñến 20 mạng người chen chúc nhau. Trời rất
nóng nực, tuy vậy chẳng ai dám gây tiếng ñộng
lớn, ngay cả ho hen, nói năng.... Thế nhưng
chẳng ai bịt miệng ñược cháu bé, nó cứ khóc
từng cơn, vì khát sữa hay vì nóng nực, chật
chội. Một ông cỡ tuổi trung niên, bộ dạng to
cao, chịu không nổi tiếng khóc của trẻ con nên
làm ầm lên, la mắng bà mẹ trẻ không chịu dỗ
con. Mọi người thiếu ñường van lạy ông ta,
ông mới nguôi giận và bỏ ra sau vườn. Ai nấy
ñều thót ruột khi thấy ông ta mở cửa ñi ra, chỉ
sợ hàng xóm thấy, báo cho công an VC thì
‘rách’ việc (sau khi ñến ñảo, tôi mới biết tên
ông là Nguyễn v. H., ðại úy Cộng hòa, cải tạo
mới ñược tha về mấy tháng)..
Vào khoảng 11 giờ ñêm hôm ñó, chúng tôi
lặng lẽ sắp hàng một, nối ñuôi theo nhau ra
bến, xuống thuyền ñể làm cuộc hành trình vượt
biển… Sau 6 ngày ñêm lênh ñênh trên biển cả
mênh mông không thấy bến bờ, cuối cùng

chúng tôi cặp bến ở Trenganu, một tỉnh trung
bộ nước Mã Lai. Lòng vui sướng vô cùng, kể
từ nay thoát khỏi tù ngục cộng sản, chúng tôi
bắt ñầu cuộc phấn ñấu chuẩn bị
cho những ngày sắp tới, nhưng
cũng dự ñoán sẽ có nhiều khó
khăn trước mặt ñang chờ ñợi
mình.
Nghĩ ñi nghĩ lại, tôi không
biết vì sao mình ñược cái may
mắn kỳ diệu này, bởi vì trong số
59 người trên chiếc ghe máy cỡ
3.8 m x 10.50m ñó, chỉ có mình
tôi ở xa nhất, từ Huế vào và
không nghĩ là vào Saigon ñể
vượt biên. Ngay cả vợ con, chị
em ruột thịt trong gia ñình tôi,
ai cũng không ngờ ñược là tôi
ñã vượt biên thành công chỉ trong lần một, coi
như ‘miễn phí’, trong khi biết bao nhiêu người
khác ñi nhiều lần, tốn kém vô cùng nhưng
không thoát ñược. Với những người khác cùng
chuyến ghe này, tất nhiên không ai ở trong
trường hợp của tôi, nên họ có thể viện dẫn một
nguyên nhân nào khác. Riêng với tôi, chỉ có
cách giải thích ñó là sự mầu nhiệm của Chú
Phật ðảnh Tôn Thắng ðà-la-ni và sự chí tâm
cầu nguyện của tôi trong thời gian trì niệm
Thần Chú này! Bởi vì, tự thâm tâm tôi hiểu rõ,
ñó là cách duy nhất tôi có thể hy vọng vào ñể
giúp mình và gia ñình vượt qua khổ nạn của
chế ñộ chính trị tàn khốc mà tôi ñã kinh qua
trong 8 năm, từ 1975 ñến 1983 sau khi ñã ñi
gần khắp Miền Tây ñể mong tìm kiếm một thời
cơ.
Tất nhiên, sẽ có người không tin ở chuyện
thần bí, cho rằng…do may mắn hoặc gặp thời
mà thôi. Thử hỏi may mắn và thời cơ do ñâu
mà có vậy? Con người có ai tự tạo ra ñược
may mắn và thời cơ cho mình không? Nếu tự
tạo cho mình ñược thì biết bao vị tài trí vô
song, nắm trong tay quyền lực, tiền tài…ñã tạo
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Tổng thống Kennedy ñể cho bị ám sát? Hitler
ñể cho bị thua trận phải tự tử? Xa xưa hơn, tài
trí như Khổng Minh rồi cũng ñành chịu không
xâm nhập Trung Nguyên ñược? Hạng Võ phải
tuẫn mình trên dòng Ô Giang với người ñẹp
Ngu Cơ?
Tôi không bài bác quan ñiểm của họ, vì
lòng tin ở mỗi người do nhiều nguyên nhân cấu
thành, vốn khác biệt nhau. Tuy nhiên, có một
ñiều tôi cần xác quyết ở ñây là câu chuyện tôi
viết ra hoàn toàn chân thật do tôi ñã trải
nghiệm trong cuộc ñi tìm Tự Do và Lẽ Sống
cho bản thân, ñồng thời thực hiện trách nhiệm
của người chủ gia ñình ñối với con cái mình,
chứ không phải là chuyện hư cấu, do trí tưởng
tượng phong phú mà vẽ vời ra.
Tâm Nguyên
(Canada, tháng 01 năm 2006)

Lượm Lặt
* Có ba thứ không dấu ñưọc ai: Nghèo, ho, và
tình yêu. (Châm ngôn ðức)
* Tại sao bạn không chịu cưới cô hàng xóm
xinh ñẹp, giỏi dang và hiền lành ? Bởi vì biết
quá rõ cô ấy, không còn gì bí mật ñể mà mù
quáng tưởng tượng về cô ta.
* Khi bạn vô cùng tức giận ai, hãy viết cho họ
một lá thư, nói hết cái tức của bạn, không nể
nang gì cả. Viết cho ñã nư. Nhưng ñừng gởi
cho họ.
* Khi biết một kẻ mất việc, sa sút, túng thiếu,
hãy bí mật gởi cho họ một món tiền, ñừng cho
họ biết ai gởi.

* Khi leo lên thang cao ñóng cái một ñinh, hãy
mang theo thêm vài cái dự phòng.
* Hãy cám ơn Trời ñã không ñáp ứng tất cả
mọi cầu xin của bạn trong quá khứ. Nghĩ kỹ
xem, nhờ vậy mà nay bạn ñã thoát ñược nhiều
ñại họa.
* ðôi khi vợ chồng cũng nên rủ nhau cùng ñi
bộ dưới mưa dầm gió bão, thú lắm.
* Nếu ngưòi nào ñó ñối xử không tốt với mình,
thì cũng nên xem lại, mình ñã làm gì ñể họ ñối
xử cách ñó.
* ðừng than van thời tiết xấu. Thời tiết nào
cũng có cái ñẹp, cái hay của nó. Có thể cũng
nhờ ñó, mà bạn biết hân hoan hơn với những
khi thời tiết tốt.
* Không có một người ñàn bà nào xấu về ngoại
hình cả. Vì xấu ñẹp không có tiêu chuẩn nhất
ñịnh. Có thể với kẽ nầy, thì họ ñẹp như tiên
nga, nhưng với kẽ khác thì xấu hoắc, và kẽ xấu
hoắc với ngưòi nọ, mà là tiên nga của người
kia. Bởi vậy cho nên cô nào, dù ốm, mập, cao
thấp, cũng lấy ñươc chồng cả. Bà nào cũng là
tiên nga của ông chồng.
* ðừng bao giờ hỏi một người ñàn bà bụng to
bao giờ sinh con. Vì có thể bà ta không mang
bầu.
* ðừng uống thuốc trong bóng ñêm, dù biết
chắc ñó là thuốc gì.
* ðừng nổi cáu với ngưòi kêu ñiện thoại bán
quảng cáo. Lịch sự với họ. Họ cũng ñang làm
công việc kiếm cơm.
* Hãy tìm vui trong công việc thường nhật của
mình
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Ở Lại Cùng “Bác ðảng” Trên Miền Cao Nguyên
Sau ngày tan tác.
ðầu tháng 6/1975 nghe theo thông cáo của
chính quyền mới, tôi quay về lại ðà Lạt trình
diện khu Công Chánh. Các anh Hoàng ðình
Khôi, Phạm Thái Nguyên và ñông ñảo anh em
cũ ñều quay lại cả. Thực sự thì nhiều người
cũng muốn ở lại Sài Gòn, nhưng không dám
liều. Sợ cãi lệnh, lôi thôi với chính quyền mới.
Bí Thư Thành Ủy Tuyên ðức là Tám Cảnh
kêu tất cả nhân viên cũ thuộc các ngành KỹThuật và Y-Tế họp, yêu cầu ở lại ñể phục vụ
“Cách Mạng”, và cho học tập tại chỗ. Tám
Cảnh hỏi các anh Công Chánh có biết mang tội
gì với cách mạng không? Anh em ngơ ngác nói
không biết. Y nói ñùa rằng, các anh có tội sửa
ñường, cách mạng ñào phá ñường, các anh lại
cứ sửa ñường hoài cho Ngụy nó ñem quân vào
ñánh phá Cách Mạng. Nhưng ñó là tội nhẹ thôi.
Khi ñó thì ai cũng có tội cả.
Thời ñó, tỉnh Tuyên ðức cần mở những con
ñường vào các vùng rừng sâu, nối vào các khu
kinh tế mới. Trong ñó, các lực lượng Fulro và
“phục quốc” còn hoạt ñộng mạnh. Họ thường
phục kích, bắn sẻ giết nhiều bộ ñội. Dân các
vùng kinh tế mới nầy toàn là người ngoài Bắc
vào, có lẽ ñông nhất là người Nghệ An, Hà
Tĩnh. Họ ñược chia ñất, dựng nhà. ðất ñây vừa
mầu mỡ, mỗi gia ñình ñược nhiều mẫu. Có lẽ
ngoài Bắc mà có chừng ñó ñất, thì ñã bị liệt vào
thành phần ñịa chủ, khó tránh ñược nạn ñấu tố.
Các kỹ sư miền Bắc vào nghe ñến Fulro thì rét
lắm, không dám ñi công tác làm ñường nầy.
Chỉ có tôi và Trình cùng mấy anh Công Chánh
cũ ñi mà thôi. Mở tuyến ñường rất nguy hiểm.
Như ở Nam Ban bị giết chết ñến 17 người. Có
lẽ Fulro thấy anh em công nhân ñội nón cối,
tưởng là Việt Cộng, nên bắn. Hồi ban ñầu, ñám
công nhân rất ưa nón cối, có lẽ ñể cho chính
quyền ñịa phương tưởng là cùng ‘cách mạng’
ñỡ hống hách, chèn ép. Khi ñó thì dù nguy
hiểm, tôi cũng ráng ñi, vì nghe nhiều anh em

Ký sự của Huỳnh Mộng Tuyên
Công Chánh ñi học tập cải tạo sau sáu tháng,
một năm, cũng chưa ñược về, mà cũng không
biết bao giờ mới ñược tha về. Mình cũng sợ lỡ
họ ñưa ñi cải tạo thì cũng mệt. Tôi cũng mở
ñược rất nhiều tuyến ñường dài 30 hoặc 40 cây
số. Có anh Bửu Duy bị giết chết cả gia ñình.
Thời ñó, tôi không bao giờ ñội nón cối, chỉ ñội
nón an toàn màu vàng, và cũng tránh ñi xe
Jeep, xe nhỏ. Thường ñi bằng chiếc xe ban ñất,
và cũng ñể ño chiều dài con ñường và cắm cột
mốc. Cứ làm dấu lên bánh xe, ñếm số vòng mà
suy ra ñể ño ñường và ghi chú, nơi nào cần làm
mương, nơi nào cần làm cầu. Anh Trình lái xe
ban rất giỏi. ðường loại nầy có nền ñất ñỏ. Cầu
thì dùng cây thông bó với nhau, ñược siết lại
bằng dây cáp sắt. Sao cho xe chạy qua ñược thì
thôi. Loại cầu nầy, Công Chánh mình thì không
thấy, nhưng rất thông dụng trong các ngành
khai thác gỗ rừng. Dân kinh tế mới ngoài Bắc
vào họ chịu khổ rất giỏi. Ban ñầu họ khai thác
măng tre, nuôi súc vật, trồng trọt rau rang. Chỉ
cần mấy mùa là họ ñã tự túc lương thực ñược
bằng khoai sắn, và sau nầy họ trồng cà phê
kiếm ñược lợi tức rất khá, nhiều gia ñình xây
nhà ngói.
“Chú Thuấn” Thủ Trưởng như Vua.
Thời mà công việc mở ñường ñã xong,
nguy hiểm vì Fulro và kháng chiến ñã bớt ñi rất
nhiều, thì các anh kỹ sư miền Bắc nhào vào
lãnh các công tác cùng chức vụ. Tôi ñược
chuyển về công ty Công Trình Xây Dựng. Thủ
trưởng là “chú Thuấn”, một ñại úy phục viên
(giải ngũ) lớn tuổi, có lẽ cũng trên dưới 50, gốc
miền Nghệ Tĩnh, y là ñảng viên. Y không biết
chi về kỹ thuật cả. Bởi vì ‘hồng’ hơn ‘chuyên’
là cái căn bản của Xã Hội Chủ Nghĩa. Ở ñây tôi
lo hết về kỹ thuật và tổ chức công việc cho tất
cả công ty. Vợ con Chú còn ở quê. Vài năm về
thăm nhà một lần. Gọi bằng ‘Chú’ là ñể tỏ lòng
tôn kính, như người ta kêu “bác Hồ” là “Bác”.
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khôn ngoan ñiếu ñóm vào thời ñó. Trước năm
1975 anh làm công cho một khách sạn. Bà chủ
hay sai ñi mua phở, mua hủ tiếu. Anh thường
lấy tiền túi ñể mua thêm thịt cho vào tô. Bà chủ
bằng lòng lắm. Vì khi nào tô anh mua cũng ñầy
thịt ngon, trong khi tô do anh quản lý mua thì
thịt xác lèo tèo. Bà tưởng anh quản lý xén bớt
tiền mua phở, và nghi ngờ. Sau ñó bà chủ cho
anh quản lý nghỉ việc và ñôn anh Y lên làm
quản lý, vì tin rằng anh nầy thật thà, không cắt
xén. Khi miền Nam thua trận, khách sạn bị
trưng dụng, anh Y thất nghiệp. Thời ñó ai
không có công ăn việc làm chính thức, thì bị
cưỡng bách ñi kinh tế mới. Anh Y sợ, chạy
chọt, xin vào làm cho công ty “Công Trình Xây
Dựng” của nhà nước ñể bám trụ lại thành phố.
Công ty nầy, vừa làm ñường, vừa làm nhà, và
làm hằm bà lằng. Anh Y muốn lập công xin
vào tổ bốc vác, nặng nhọc lắm. Anh ta làm việc
hết mình, cố gắng tỏ ra hăng hái phục vụ ñể giữ
việc. Anh nói ‘ñảng ta’ tất cả xuất phát từ giai
cấp công nông lao ñộng mà lên, muốn ñi lên,
anh phải khởi sự từ ñó. Vợ anh Y bày một
chiếc xe bán phở cạnh hông sau chợ ðà Lạt.
Anh Y khéo léo lấy lòng thủ trưởng. Mỗi
sáng ñến làm việc, ñem theo một tô phở, mà
thịt, nước lèo và bánh phở ñể riêng. ðể thủ
trưởng bồi dưỡng, cho có sức mà công tác tốt,
xây dựng tốt xã hội chủ nghĩa, cho mau thành
công, nước giàu dân mạnh. Anh nói rằng, thủ
trưởng là người ñứng ñầu ngọn gió, lao tâm
khổ trí, lại ñã mất sức nhiều trong những năm
gian khổ ñánh Mỹ cứu nước. Thủ trưởng cần
bồi bổ ñể có nhiều máu huyết, gia tăng sức lực.
Những tô phở ngon, có nhiều thịt, ñã nâng anh
Y dần dần lên ñến chức “tổ trưởng công ñoàn”.
Thành một cánh tay mặt của chú Thuấn.
Một hôm anh Y ñến công trường, mặt mày
xám ngắt, buồn xo, và nói là có lẽ sắp bị ñẩy ñi
kinh tế mới rồi. Vì sáng nay ñi ngang qua chợ
ðà Lạt, anh thấy một băng vải to lớn, dài, giăng
ngang qua mặt tiền chợ ghi câu: “Con bò có

một cục u. Những người buôn bán thì ngu hơn
bò” Như vậy thì xe phở của vợ anh có thể bị
dẹp, không có phở cho thủ trưởng mỗi sáng, thì
anh cũng sẽ mất việc ở ñây, và sẽ bị ñuổi ñi
kinh tế mới, ñói khát và con cái thất học.
Chú Thuấn thủ trưởng xa nhà quanh năm,
nhưng dường như ít nhớ vợ, vì ñã có hai con
mụ mập, phốp pháp, da thịt chắc nịch và tươi
mát chăm sóc, phục vụ. Một chị là trưởng ban
tiếp liệu kiêm ‘chị nuôi’ nấu ăn cho toàn cơ
quan trong chế ñộ ăn tập thể. Mỗi bữa, chị ñi
chợ, do tiền của anh em công nhân ñóng góp.
Nhưng chị cũng khéo léo ngắt ra một ít, khi thì
mua chút bánh hỏi thịt nướng, khi thì mua bánh
trái, về dâng thủ trưởng bồi dưỡng. Nói là chú
năm nay cũng ñã lớn tuổi rồi, mà ăn theo anh
em công nhân thì làm sao chịu nổi ñể dẫn dắt
công ty. Mỗi bữa ăn, chị ñể dành miếng ngon,
to, nhiều, dọn riêng cho thủ trưởng, có nhiều
chất tanh, chất béo, chất xanh. Cũng ñể thủ
trưởng thêm sức khoẻ mà phục vụ công tác.
Không biết chị nói công tác nầy là công tác
nào, chứ bà chị nuôi nầy ngày nào cũng vào
làm giường, giặt áo quần, lau chùi phòng cho
thủ trưởng, mà thời gian thì bất kể ngày ñêm.
ðám công nhân ít ai dám thóc mách ñể ý mà
xầm xì bàn tán chuyện riêng của chị nuôi và
chú thủ trưởng.
Một chị thứ hai, ñược thủ trưởng cất nhắc
lên làm “bí thư ñoàn thanh niên”. Chị nầy da
thịt dày cộm, ngực như mang hai trái dừa căng
cứng, mông ñại bàng, ñi lắc lư uốn éo như rắn
lượn. Mấy anh thanh niên cứ nhìn trộm chị mà
nháy mắt với nhau. Chị thường hay ñè chú thủ
trưởng xuống mà cạo gió trong phòng riêng của
chú, cạo khắp người, càng cạo thì thủ trưởng
càng bệnh thường xuyên hơn. Chị nói ngày xưa
ở trong rừng sâu, nhiều gió ñộc, cho nên phải
cạo gió nhiều, cạo ñều ñều. Dù ñược bồi dưỡng
bằng phở hàng ngày do anh Y mang lại, và
ñược chị nuôi dành cho thức ăn bổ béo, nhưng
thủ trưởng cũng bơ phờ, ñau lưng, có khi thấy
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------như rạc cả người ra. Chú thủ trưởng sướng như
ông vua nhỏ.
Trong xã hội chủ nghĩa, liên hoan ngày Tết
là chuyện quan trọng không thể bỏ qua, phải
chăm lo cho tập thể công nhân lao ñộng. Cơ
quan trừ lương toàn thể công nhân, ñể mua một
con bê, nuôi lớn và vỗ béo cho buổi liên hoan
ngày Tết. Hai công nhân ñược cắt cử ñi chăm
sóc riêng cho con bò, dẫn ñi ăn, cắt cỏ, mỗi
ngày tắm rửa sạch sẽ. Việc của hai công nhân
nầy do toàn công ñoàn làm bù. Chú thủ trưởng
nói con bò nầy của tập thể, không riêng của ai.
Vậy tất cả công ty, phải có trách nhiệm cũng
như bổn phận chăm sóc nó. Chú nói, chú ñã có
kinh nghiệm làm bò. Thời gian ở bộ ñội, chú ñã
từng hạ không bết bao nhiêu con bò rồi, ñếm
không hết. Có người hỏi: “Làm sao chú? Lấy
súng xỉa cho nó một phát chứ gì?” Chú xì một
tiếng và trả lời lớn: “Bậy nào. Bắn chi tốn ñạn.
Chỉ cần lấy cái búa, gõ vào giữa hai cái sừng
nó, thì gục ngay.”Anh em tin tưởng vô cùng.
ðến ngày làm tiệc liên hoan, con bò ñã to
lớn, da thịt căng mập nhờ ăn cỏ rừng. Tất cả
công nhân ñứng quanh sân, nhìn chú ra tay hạ
con bò. Chú dặn lớn tiếng: “Anh em ñây, ai gầy
ốm, ai thiếu sức khỏe, thì hãy chuẩn bị một cái
ống ñu ñủ mà hút huyết bò. Máu nầy bổ lắm,
chú ñã có kinh nghiệm, ngày xưa Tây nó lấy
máu nầy làm rượu bổ ñấy.” Một ñám chừng
chục người, tin tưởng, tay cầm sẵn ống ñu ñủ
ñứng chờ. Chú xuất hiện, hiên ngang ñi thẳng
ñến gần con bò ñang bị cột giữa sân. Chú nói:
“Không cần búa lớn, chỉ cần cái búa vừa nầy
thôi là ñủ. Làm gì cũng phải có cái ‘thế’ của
nó.” Chú dong tay lên cao, rồi dáng xuống ñầu
con bò cái bốp. Con bò lắc lắc cái ñầu mà
không gục. Chú dáng thêm hai búa nữa, bò vẫn
ñứng yên, và ñầu lắc nhanh hơn. Chú búa tới
tấp vào ñầu con bò. Nó rống lên một tiếng lớn,
và vùng vẫy, bứt dây bỏ chạy. ðám công nhân
ñứng xem hốt hoảng sợ bò ủi, la hét, xô ñạp
nhau chạy tán loạn, sút giày văng dép. Có mấy
chị té bò càng ra sân cỏ. Nhiều người lao thẳng

vào phòng, ñóng kín cửa. Chú thủ trưởng cũng
quăng búa bỏ chạy. Nhiều tiếng la hét “Bò
ñiên, bò ñiên!” Khi thấy con bò ñã chạy xuống
lưng ñồi, chú hô lớn: “Mấy anh thanh niên hãy
rượt theo con bò. Mấy anh khác mang theo
súng AK mà hạ nó. Phải bắn cẩn thận, ñừng
bắn vào nhau.” Cả ñám ñi lùng tìm con bò. Hồi
lâu, thấy nó ñang ñứng gặm cỏ trong rừng, mấy
anh bộ ñội cũ, thường khoe là thiện xạ ñưa
súng nhắm bắn, nhiều tiếng nổ dòn, mà không
trúng con bò. Nó lại bỏ chạy. Cuối cùng con bò
cũng bị hạ. Khổ cho ñám thanh niên phải cột
dây ì ạch ‘dô ta’ kéo về nằm trên sân. Nó vẫn
chưa chết, nằm mở mắt thao láo, miệng thở phì
phò. Chú thủ trưởng hạ lệnh cho một thanh
niên cầm cây búa tạ bổ xuống ñầu nó. Hai phát
búa, làm cái xương ñầu vỡ vụn trào óc ra. Chân
nó dẫy mấy cái rồi xuội lơ. Chú cầm con dao
dài và nhọn, ñâm thọc vào tim bò, ngoáy thành
một cái lỗ. Mấy anh cầm sẵn ống ñu ñủ nhào
ñến hút máu. Máu phụt tùm lum. Máu phun ướt
ñỏ miệng mồm, mặt mũi, tay chân, áo quần,
trông họ nhớp nháp máu me như một lũ quỷ.
Chú thông báo, con bò nầy sẽ làm ba món
cho toàn thể công nhân viên. Lòng nấu cháo,
thịt ăn thui, xương thì hầm. Chú ñã có kinh
nghiệm nên ñiều khiển anh em thui bò. Chú hô
hoán, chỉ chỏ, thui bên nầy, bên kia. Sau một
hồi, con bò nhớp nháp kinh khủng như bị chết
cháy, chỗ thì nứt nẻ, chỗ cháy ñen, chỗ còn
lông vàng.
Bộ ñồ lòng ñược ñem nấu cháo ngay cho
toàn công nhân ăn trong chiều hôm ñó. ðói và
thiếu chất thịt từ lâu, anh em công nhân ăn
uống tận tình, húp cháo xì xụp, hỉ hả.
Chú thủ trưởng nói: “Muốn hầm xương thì
phải ăn hết thịt, mà giờ nầy ñã chiều rồi, xẻ thịt
ra, ăn không hết, ñể lại ngày mai chuột bọ nó
mó vào, mất vệ sinh. Tổ mộc ñâu, ñem ñặt bò
lên cái bàn lớn, ñóng khung lưới chung quanh
mà bảo quản. Ở ñây chuột bọ nhiều, yêu cầu
công ñoàn quyết tâm bảo quản con bò ñể ngày
mai mới xẻ thịt. Không ai ñược ñụng vào cả.”
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khuya hôm ñó tôi về nhà, ñang ngủ say, thì
nghe tiếng gõ cửa. Tôi hỏi: “Ai ñó”- ðáp: “Tôi
là Y ñây”. Tôi mở cửa, thì anh Y ñưa cho tôi
một bọc lớn. Tôi hỏi: “Chi vậy?” ðáp: “Thịt
bò" - “Bò ñâu vậy?”- “Con bò ñược xẻ ra rồi” “Thủ trưởng ñã bảo không ai ñược ñụng ñến
kia mà!” - “Chú thủ trưởng ra lệnh xẻ thịt” –
“Sao vậy?”- “Sợ chuột bọ nó leo vào, mất vệ
sinh. Chia riêng cho ban chỉ huy, mỗi người
mấy ký. ðừng nói cho ai biết nghe.” Tôi ñem
mấy ký thịt bò vào treo lên giàn cao, trong lòng
cũng vui mừng. Thời ñại tiến mau, tiến mạnh
lên xã hội chủ nghĩa, thì lòng người nhỏ bé lại.
Hôm sau, cả công ty xúm lại ăn thịt bò tái.
Thịt thì ñêm qua ñã bí mật chia chác gần hết
cho các chức sắc, chỉ còn hầu như da với
xương. Mấy anh thanh niên ngây thơ vui cười
kháo nhau: “Con bò trông to thế, mà hoá ra
chẳng có bao nhiêu thịt cả. Xương nhiều, mà da
cũng nhiều. Thôi thì chúng ta ăn xương bổ
xương, ăn da bổ da.”
Chú thủ trưởng có nghe mà cái mặt tỉnh bơ.
Tôi thì cười thầm trong bụng.
Thằng Tuệ bán máu.
Công trường ñến ñâu cũng nghe dân chúng
trong vùng than phiền mất chó. Con chó ñối với
dân tộc thiểu số, là một tài sản kha khá. ðể họ
bán kiếm tiền, hoặc hạ thịt khi hội hè. Thế mà
mất chó, dân chúng bất bình lắm. Người ta nghi
công nhân của công trường ăn cắp chó. Công
trường bị dân chúng nghi kỵ và ghét lắm. Thủ
trưởng phái anh trưởng Công ðoàn ñiều tra.
Sau một thời gian, người ta báo cáo rằng, anh
Tuệ thường hay ăn thịt chó, nấu với mắm ruốc,
nên người hôi hám lắm. Mỗi lần ăn thịt chó
xong, thì hắn nghỉ việc, nằm nhà ngủ khì liên
miên mấy ngày. Công ðoàn Họp, ñem Tuệ ra
kiểm ñiểm và hù dọa, bắt anh ấy thành thực
khai báo với Cách Mạng, may ra ñược khoan
hồng. Tuệ sợ quá, phải khai thật là anh ñã lấy
mấy cái thùng phuy, lượm xương bỏ vào bên
trong làm mồi. Con chó miền Thượng thường
ñói khổ còn hơn người, phải tự lùng sục thức

ăn như giun dế chuột bọ, phải tự túc lương
thực, lâu lâu mới ñược quăng cho một ñuôi
khoai, khúc sắn còm cõi. Người cũng chưa ñủ
no bụng, lấy ñâu ra cho chó ăn. Khi con chó
chui vào thùng ăn xương, anh lật thùng lại, ban
ñêm ñem ra suối tù mù làm thịt, gói lòng, thịt
vào cái bao ñem về nhà, kho với mắm ruốc mà
ăn. Ăn thịt mà thôi, chứ làm chi có cơm ñể ăn
với thịt. Cứ nằm nhà ăn cho hết con chó mới
thôi. Người ta hỏi tại sao vậy? Tuệ giải thích
rằng, hắn ăn như vậy ñể có nhiều máu, rồi lên
thành phố bán máu, lấy tiền về giúp bố mẹ bị
mù loà cả hai. Bố thì mù hoàn toàn, mẹ cũng
mù nhưng còn lần ra vườn vun xới ñược mấy
vồng khoai sắn, khổ và ñói lắm, nên Tuệ phải
có tiền giúp cho bố mẹ. Lương công nhân thì ít,
chưa ñủ nuôi thân, lấy ñâu ra mà giúp gia ñình.
Nghe vậy, ai cũng cảm ñộng cho ñứa con có
hiếu. Tôi ñề nghị cơ quan phải tìm ra một cách
nào ñó, ñể giúp Tuệ kiếm thêm tiền, phụ giúp
bố mẹ tạm sống ñược.
Vào dạo nầy, mấy anh “Cách Mạng” ñã
nhận ra “làm theo sức hưởng theo nhu cầu” là
con ñường dẫn ñến nghèo ñói mau nhất. Cái
thời làm việc tập thể, thì ai cũng tà tà cho khoẻ
cái thân gầy, cái bụng ñói. Chắc ai còn ở lại sau
1975 cũng ñã nghe bọn con nít ra rả hát bài ca
“cải lời” của bài hát “Tình ðất ðỏ Miền ðông”
rằng: “Cây cuốc cong, thì mong cây cuốc gãy,
cây cuốc gãy thì khỏi phải ñi cày… Tổ quốc ơi,
ăn khoai mì ngán quá, kể từ ‘giải phóng’ vô
ñây ta ăn ñộn dài dài, kể từ ‘người Bắc’ vô
ñây, ta ăn ñộn toàn khoai..” Bởi vậy, nên ñã
bắt ñầu chính sách trả lương theo sản phẩm
hoàn tất. (Nghe ñâu cũng chỉ lén lút áp dụng,
chứ không hợp với chủ trương của nhà nước).
ðào ñất, làm ñường, thì cần dụng cụ tốt mới
làm ra ñược nhiều khối lượng. Mà dụng cụ thì
hư mòn, cuốc cùn, xuổng gãy, không ai có thì
giờ mà sửa chữa. Tôi ñưa nhận xét rằng, muốn
làm mau, sản xuất ñược nhiều, thì phải có dụng
cụ tốt, sắc, ñược bảo quản ñúng mức. Bởi vậy
tôi ñề nghị lập ra một tổ rèn ñể tu bổ dụng
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ñảm trách công việc. Rèn thì phải có than củi.
Cho anh Tuệ nầy ñược phụ việc tổ rèn. Tuệ nói
hắn có nghề ñốt than, có thể nhìn màu của khói
ñể biết than ñã ñược tốt hay chưa. Tuệ ñào
những cái lò, như cái nấm mồ, ñi ñẵn củi rừng
chất vào, lấp lò và ñốt. Cơ quan quy ñịnh cho
Tuệ mỗi ngày phải ñem nạp bao nhiêu ký than,
còn dư ra, thì có thể ñem bán mà giúp bố mẹ.
Bắt Tuệ phải cam kết từ nay không ăn cắp chó
và bán máu nữa. Hắn mừng và cám ơn sáng
kiến ñó lắm. ðể ăn mừng Tuệ trở về với ‘chánh
nghĩa’, anh Ý ñem vào lò rèn hai lít rượu ñế, và
một thau ‘xí quách’ xương bò nấu phở, làm
một bữa tiệc ‘rửa tay thôi bắt chó’. Vợ anh Ý
có chiếc xe bán phở tại chợ ðà Lạt.
Nhờ ñó mà Tuệ có thể nuôi ñược bố mẹ
trong thời buổi khó khăn. Tôi làm ñược chuyện
nầy, thấy trong lòng vui lắm, vì cũng ñã giúp
cho một người con hiếu thảo làm ñược việc tốt.
Chia nhau ñói khổ.
Từ 1975 ñến những năm ñầu thập niên 80
ñời sống vô cùng khó khăn. ðồ ñạc bán ăn hết,
không còn gì. Bà xã tôi thỉnh thoảng chạy về
Sài gòn theo cô em ñi bán chợ trời. Cũng kiếm
ñược ít tiền, mua thịt cá về cho con ăn, chúng
mừng ra mặt. Thời gian ñó ñói khổ khốn ñốn
vô cùng
Bấy giờ tôi trồng cây su su, và nuôi mấy
con vịt xiêm, giống nầy thường tạp ăn. Những
trái su su hư, ế không bán, không ăn ñược, thì
ñem băm cho vịt ăn, riết rồi coi bộ bọn vịt cũng
sợ su su luôn. Cứ cho ăn một thứ hoài chắc
chúng cũng ớn ngấy. Bọn vịt nầy cũng gầy gò,
xơ xác, ốm ñói. Mình là người còn chưa ñủ bo
bo ñộn cho no bụng, lấy ñâu mà cho vịt. Những
khi gần Tết, cần phải vỗ béo chúng, ñể bán hay
làm thịt, thì mình phải nhín ra chút bo bo mà
bồi dưỡng cho chúng. Tết làm vịt, mời anh em
ñến nhậu chơi, ñể công việc dễ dàng hơn.
Tôi nuôi thêm một chuồng thỏ nữa. Việc
tăng gia sản xuất là chính sách của nhà nườc,
nhà nào cũng phải chấp hành. Hội phụ nữ

thường xông vô nhà, khám xem mình nuôi con
gì, có theo ñúng chính sách của nhà nước
không. Nuôi ñược, mà muốn ăn cũng sợ. Khi
nào làm thịt, thì phải hô hoán lên là nó bệnh,
chết hoặc sắp chết. Lỡ con cái ñến trường khoe
là hôm kia ăn thịt gà, vịt, thì cũng không yên.
Sống trong khó khăn và lo sợ, nên con
người thành ra ưa gian dối. Không dám nói sự
thật.
Khổ ñau và lo lắng nhất là thời gian chúng
nó ñiều tra ñể cho mình vô biên chế. (nhập
ngạch) Chúng kêu vô biên chế, mà mình không
muốn cũng không xong. Lo quá, nó ñiều tra và
gán ghép cho ñủ thứ tội vu vơ, rồi sợ lòi ra
nhiều tội khác với “cách mạng” nữa. Bởi vậy,
nên thời gian ñiều tra ñó, tôi bị sụt mất 20 ki lô.
Hai mươi ký tức hơn bốn chục cân Anh. Chúng
cứ kêu lên kêu xuống mãi, phải khai ñi khai lại
nhiều lần. Chúng cứ buộc vào tội phá hoại tài
sản chủ nghiã xã hội, vì không lo quản lý máy
móc cơ giới vào thời gian cuối của chế ñộ cũ.
Tôi nói, khi ñó mạnh ai nấy chạy, ai muốn lấy
xe cộ, máy móc gì, không ai dám cản, tôi cũng
lo chạy, làm sao mà quản lý ñược. Nhưng nếu
có còn ở lại, thì cũng không ngăn cản ñược ai
cả. Chúng nói rằng, ñừng tưởng cách mạng
không biết, người ta ñã báo cáo tất cả sự thực
rồi. Mình thì yếu bóng viá, mà chúng nó thì cứ
hăm dọa, gán ghép, ñòn phép. Cuối cùng phát
liều, nghĩ rằng chết thì thôi chứ gì.Thế mà bớt
lo và mọi sự ñều xong, qua.
Tăng gia sản xuất Xã Hội Chủ Nghiã.
Thời ñó, mỗi cơ quan phải tự ñi tìm ñất tốt
ñể tăng gia sản xuất. Mỗi tuần bỏ một ngày ñi
trồng trọt, sản xuất ñể tự túc một phần lương
thực. Phong trào rầm rộ, không cơ quan nào
dám lơ là, vì ñây là chủ trương và chính sách
của nhà nước từ Trung Ương ñưa xuống.
Công Ty “Công Trình Xây Dựng” nơi tôi
ñang phục vụ cũng tích cực học tập và thi hành.
ðất canh tác xa nơi làm việc, nên mỗi khi ñi
tăng gia sản xuất, thì trai gái, già trẻ ñược chất
ñống lên các chiếc xe tải. Trai gái ngồi chật
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cười cười nói nói ồn ào xôn xao vui lắm. Mấy
chị công nhân nữ từ miền Bắc vào, ngực thì
căng cứng, lại chưa biết mặc cái nịt ngực, cho
nên trông vào khêu gợi lắm. Khi xe dồn cục, có
vài anh không biết vô tình hay cố ý, mà chống
cả hai bàn tay vào ñó, các chị cũng cười, ñể
yên, không ngượng ngùng chi cả. Trai gái
chung ñụng rất hồn nhiên như trẻ nít. Càng chật
thì họ càng vui, càng khoái. Xe lắc lư, xe dồn
ñống, mà chẳng ai than van, lại cười khanh
khách náo nhiệt vô cùng. Tôi nghĩ xã hội chủ
nghĩa tạo cho trai gái gần gũi nhau tự nhiên,
cho nên nhiều bọn trẻ thích thú. Càng ñụng
chạm vào da thịt, vào ngực, vào mông, vào ñùi,
thì càng vang lên những tràng cười thoả thích.
ðến ruộng trồng luá, trai gái hò hét, cởi bỏ
áo ngoài, xắn cao quần lội xuống ruộng. Tôi
cũng nhào xuống nhổ mạ. Mạ ñứt ngang gốc
không còn dính chút rễ. Bà con thấy vậy la ơi
ới. “ðứt hết rễ thì làm sao mà cấy?” Họ dạy tôi
cách nhổ, nhưng tôi cũng cứ vụng về, không
nhổ ñúng cách ñược. Chán quá, bà con ñuổi tôi
lên bờ, giao nhiệm vụ canh áo quần. Tôi ngồi
chồm hổm bứt râu mà cười tủm tỉm. Anh tài xế
ỷ thế gần gũi thủ trưởng, không làm mà cứ
xách khẩu súng AK ñi long rong tìm bắn chim
chóc. Hồi ñó ai cũng ñói, bắn ñược con chim
nhỏ tí teo cũng là có thêm chút thức ăn cao cấp.
Rồi anh gặp ñược một tổ ong, Chỉ bắt con ong
Chuá ñem về cột vào một cành cây, bọn ong
thợ ùn ùn kéo về bao quanh và làm thành một
cái tổ ong mật. Mấy người khác than chóng
mặt, mệt, ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm. Khi
mới xuống ruộng thì ồn ào hăng hái, nhưng làm
ñược một chốc, nắng lên, thì ai cũng khoan
thai, chậm rãi, tà tà. Tội chi làm nhiều cho mệt.
ðến mùa thu hoạch, cả công ty hồ hởi làm
lễ ăn mừng thành quả lao ñộng. ðem nhau
xuống rẫy gặt ñược hai thúng lúa lép ñem về
cho gà ăn. Hơn một trăm công nhân, làm việc
trong mấy chục tuần lễ, tức hơn cả ngàn công,
ñể ñạt ñược thành thích ñó, ñể ban chỉ huy báo

cáo là ñã “ñạt ñược tiêu chuẩn quy ñịnh” của
nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa.
Thấy tăng gia sản xuất luá gạo không kết
quả, Công Ty quay qua trồng khoai. Cũng cả
trăm công nhân xuống rẫy ñào xới. Cứ cuốc vài
ba lát, thì dừng lại ñốt ñiếu thuốc, người khác
thì sút cán cuốc, lên bờ tra cán. Có anh Cư là
cán bộ miền Bắc vô, anh có cô con gái chừng
mười bảy tuổi, vạm vỡ, ngực to căng phồng,
trên ñỉnh ngực thường có vẻ ươn ướt như ñang
tươm sữa. Anh cán bộ cứ ngâm nga mãi câu:
“Khoai to vồng thì nhiều củ. Gái to vú thì nhiều
con.” Anh Cư cứ lặp ñi lặp lại câu ñó mãi. Có
người nói là anh ñang quảng cáo cho cô con gái
của anh.
Khi ñào khoai, người ta hò hét thúc dục ñào
và nhặt cho nhiều. Có người ghé tai nói nhỏ là
ñừng nhặt hết, có ñem về mình cũng không
ñược ăn ñâu! ðể lại một ít cho dân ñói họ ñi
mót, có mà ăn. Thu hoạch thì cũng chẳng ñược
bao nhiêu. Chở về kho, công ñoàn nói rằng,
khoai nầy là của tập thể, không của riêng ai, bỏ
vào kho trước, rồi tuần sau sẽ chia cho toàn thể
công nhân viên. Có lẽ nếu chia ñều, thì mỗi
người cũng ñược năm ba củ. Nhưng các anh chị
cán bộ miền bắc cứ hoãn việc chia mãi. ðể ñến
mấy tuần sau, thì khoai bị hà và thối cả. Họ hô
lên “Khoai ñể lâu quá nên hư thối rồi, thôi ñể
ñem cho heo ăn!” Ai cũng biết mấy chị cán bộ
ñã lén lấy hết các củ khoai to và ngon ñể ăn.
Còn lại, cố ý ñể lâu cho hư mà có cớ ñem về
cho heo ăn, ñỡ thực phẩm khan hiếm. Mấy anh
chị cán bộ, ai cũng có nuôi vài ba con heo ñể
bán, khi có tiền mua radio, ñồng hồ, máy may,
quạt máy, phụ tùng xe ñạp, gởi về cho gia ñình
ngoài Bắc. Các thứ nầy rất quý báu. Có chị cán
bộ nói rằng, ở ngoài Bắc, ông cụ già khú ñế nào
mà có ñủ ba thứ “ñạp, ñồng, ñài” (xe ñạp, ñồng
hồ, radio) thì có thể cưới bất cứ cô gái trẻ nào.
Khi ñó, tôi không tin, nghĩ là nói ñùa, nhưng nó
cũng ñã phản ánh ñược phần nào cái nghèo ñói
ưu việt của “xã hội Xã hội Chủ nghĩa”./.
Tháng 12 năm 2012
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Nhịp cầu tình thương
Bùi ðức Hợp
Tỉnh Long An là nơi tôi khởi ñầu sự nghiệp
công chánh, tôi coi Long An là quê thứ hai sau
Tỉnh Nam ðịnh. 37 năm qua, tôi không ngừng
nghĩ tới những ñịa danh Thủ Thừa, Bến Lức,
Tân trụ, ðức Hòa, nhất là ðức Huệ, một Huyện
nằm sát biên giới Việt Miên và cũng là nơi xây
dựng khu trù mật ñầu tiên vào năm 1959.
Ngoài chương trình ñem ánh sáng cho hàng
trăm người nghèo trong Tỉnh, tôi thấy cần phải
thực hiện một cái gì cụ thể, biểu hiệu tình yêu
thương ñối với ñồng bào thân thương của tôi.
Dự án mà tôi lựa chọn là xây cầu bê tông cốt
thép (btct) nông thôn dành cho người ñi bộ,
thay thế cho cầu khỉ hoặc cầu ván khấp khuỷu
gập ghềnh tại vùng sâu vùng xa của Tỉnh.
*
1) Thám sát ñịa ñiểm xây cầu: Trong 2
ngày 9 và 10/2/12, ñoàn chúng tôi gồm: Kỹ Sư
Bốn, bạn ñồng nghiệp, ông Nguyễn Văn Công,
1
Giám ðốc công ty ðồng Hành và tôi, ñi liên
tục khảo sát những ñịa ñiểm dự trù xây cầu.
Nhiều ñoạn ñường nông thôn chật hẹp, chúng
tôi ñi xe ôm. Mồ hôi nhễ nhãi, chúng tôi vẫn ñi
dưới cái nóng 35 ñộ C của ñồng bằng Sông
Vàm Cỏ. Cái mệt nhọc hầu như tan biến khi tôi
nghĩ tới các Ái Hữu Công Chánh trong nước
hăng say xây dựng ñường bêtông nông thôn tại
Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.
Quê hương này là của chúng ta, của con cháu
chúng ta, không phải của riêng ai, có phải
không các bạn?
Sau khi cân nhắc nhiều ñịa ñiểm, tôi quyết
ñịnh xây cầu tại Ấp 2, X. Bình Thành, H. ðức
Huệ, T. Long An, bắc qua kinh Manh Manh
1

Công ty ðồng Hành là tổ chức phi chính phủ, phi
lợi nhuận, chuyên xây dựng cầu nông thôn cho
người ñi bộ. Tính tới nay, họ ñã xây gần 200 cầu
trên khu vực ñồng bằng Sông Cửu Long.

(còn gọi kinh Sức Mạnh). Quyết ñịnh dựa trên
2 tiêu chuẩn sau:
+ Phát triển kinh tế: X. Bình Thành có tỷ lệ
hộ nghèo rất cao, chiếm 40%, nhất là khu vực
Manh Manh ấp 2 X. Bình Thành, và ấp 2 Mỹ
Bình. Hiện nay ñồng bào, học sinh muốn qua
kinh phải dùng ghe chèo tay hoặc vén quần lội
qua về mùa nước cạn. Dòng sông ñã gây trở
ngại cho việc vận chuyển hàng hóa và ñi lại của
bà con, các em học sinh ñi học. Nhìn cảnh lội
nước qua kênh, tôi nhớ tới thời trước năm
1954, vì không có cầu khỉ, các chị làng bên
thường vén váy lội qua S. An Cư ñể ñi chợ
Lau.
+ Tuổi thọ của công trình: Công trình
không bị di dời hay hủy bỏ do sự thay ñổi quy
2
họach vùng trong thời gian ít nhất là 50 năm .
2) Thiết kế cầu: Qua sự giới thiệu của hội
thiện nguyện Hopetoday, tôi ñược biết công ty
của ông Công chuyên thăm dò ñịa chất, thiết
kế, lập hồ sơ thi công, khảo giá, tất cả ñều miễn
phí.
Cầu btct, ñóng cọc nhồi, gồm 5 nhịp, rộng
2m, dài 32m, tải trọng 1 tấn, thời gian bảo hành
3 năm. Kinh phí 198.580.000ñ do nhóm Thiện
Nguyện Sơn Nam (TNSN) tài trợ tòan bộ. Cầu
này còn ñược gọi cầu Sơn Nam.
Trước khi ký hợp ñồng, tôi yêu cầu công ty
ông Công 4 việc:
+ Thành phần, trộn, chuyên chở, ñổ, bảo
dưỡng bêtông cần theo ñúng quy ñịnh ghi trong
Tiêu Chuẩn Công Trình Giao Thông ðường Bộ
của bộ GTVT.
+ Kiểm tra cường ñộ bêtông ñã ñổ bằng
cách thí nghiệm các mẫu lấy từ hỗn hợp bêtông
thi công và bảo dưỡng chúng trong các ñiều
kiện ghi ở ñiều 599 QPXD 31- 68.
+ Thông khoáng cầu phải do sở GTVT ñịa
phương quy ñịnh.
2

ðó cũng là lý do tôi bác bỏ dự án VK 213 thuộc
X. Tân Bửu, H. ðức Hòa. Trong tương lai gần, nhà
nước sẽ làm ñường ô tô nối liền 2 H. Bình Chánh
và ðức Hòa.
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TRANG 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Sau thời gian bảo hành, Xã có trách
nhiệm quản lý và duy tu bảo dưỡng cầu.
3) Thi công: Công tác khởi công ngày
2/5/12, hoàn tất ngày 6/6/12. Kỹ sư Bốn giám
sát thi công trong suốt thời gian nói trên. Ngoài
Kỹ Sư Bốn, tôi mời chị kỹ sư Huỳnh T. Duy
Oanh, bạn ñồng nghiệp, tham gia dự án.
4) Nghiệm thu và khánh thành: Ngày
8/6/12, chúng tôi tổ chức nghiệm thu công
trình. Trời mưa nhiều hơn nắng, nhưng ñến lúc
nghiệm thu, trời nắng ráo. ðại diện nhóm
TNSN là kỹ sư Bốn và kỹ sư Duy Oanh, ñại
diện nhà thầu là ông Nguyễn Văn Công và ông
Hùynh Thông, ñại diện Xã là ông Nguyễn Hải
ðảo. Biên bản nghiệm thu ghi những nhận xét
sau: "Thời gian thi công ñúng tiến ñộ, ñúng
thiết kê, ñúng chất lượng, mỹ thuật phù hợp với
cảnh quang, ñạt tiêu chuẩn ñưa công trình vào
sử dụng". Cũng trong biên bản, chúng tôi giao
trách nhiệm bảo trì cho Xã và Xã hoàn toàn
chịu trách nhiệm dân sự. Sau ñó, vị ñại diện Xã
mời mọi người tới quán ăn gần trụ sở Xã dùng
cơm thân mật.
Ngày khánh thành cầu Sơn Nam là ngày 13
tháng 8 / 2012.

*
Sông Gianh ñã chia cắt ñất nước dưới thời
Trịnh Nguyễn phân tranh. S. Bến Hải chia ñôi
ñất nước trong thời chiến tranh Quốc Cộng.
Kinh Sức Mạnh chia xã Bình Thành thành 2
vùng riêng biệt. Ba cây cầu bắc qua 3 dòng
sông nói trên, tuy hình thức khác nhau nhưng

cùng một ý nghĩa: TÌNH THƯƠNG. Cầu Sơn
Nam là biểu hiệu tình thương giữa một dòng
họ? và ñồng bào T. Long An nói riêng, hay
giữa những người con cùng bọc mẹ - mẹ Âu Cơ
và cha Lạc Long- nói chung.
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60 NGÀY HAI LÚA
TRÊN ð
ðT M
M
Bút ký
Tô Hữu Quỵ
Trở lại Việt Nam sau hai tháng Mỹ du, mơ
ước ñã thành sự thật. ðúng 60 ngày ñầy ắp kỷ
niệm. Tôi ghi lại ñể ñánh dấu khoảng thời gian
quý giá khó có ñược này, ñể cảm ơn bạn bè ñã
hết lòng giúp ñỡ, trong thời gian chúng tôi ở
Mỹ, cho chuyến Mỹ du hy hữu thêm những kỷ
niệm thú vị khó quên.
ðến Mỹ hôm nay, hôm sau vợ chồng Hà
Văn Trung ñưa ñi "hành quân" Las Vegas
(Bang Nevada) ba ngày liền. Mất 3 giờ 30’ lái
xe. Vào khách sạn nghỉ ngơi chốc lát, Trung
lấy xe, ñánh một vòng kinh ñô cờ bạc Las
Vegas rồi rủ nhau ñi ăn trưa ở phố Tàu.
Buổi chiều cùng nhau xâm nhập khu phố
chính. Lướt qua khu Casino giải trí lớn nhất

của Las Vegas (Paris, Bally, Bellagio,
Venetian, Mandalay Bay, Luxor…). Nơi ñây,
những con bạc ñang “cần cù làm việc” với
những chiếc máy ñánh bạc hoạt ñộng lào xào,
có người ñang căng thẳng, nhưng cũng có
người ñang hưng phấn cười reo.
Khu Casino rộng thênh thang, máy ñánh
bạc ñủ loại dàn trải ngay hàng thẳng lối và
nhiều hàng hàng lớp lớp không ñếm hết; máy

ñiều hòa hoạt ñộng khắp nơi mát rượi, dưới
chân thảm hoa trải khắp lối ñi và ra ñến cả hành
lang.
ði qua những cửa hàng tiêu dùng và thời
trang sang trọng, nhìn giá tiền của vài mặt hàng
là thấy ngay “sức khỏe” của mình yếu ñuối như
thế nào (!).
Nhìn lên không trung, trời hoàng hôn Las
Vegas thật tuyệt vời, trời hoàng hôn mà bầu
trời vẫn còn trong veo, xanh thẩm, ngôi Sao
Hôm nhấp nháy, ánh mặt trời yếu ớt còn lưu
luyến ngày dài, mây trời mỏng, lãng ñãng chấm
phá vài mảng ñơn sơ gợi cho mình một cảm
giác chẳng vội vàng chi ñể trở về nhà, mặc dù
những nơi khuất, thiếu ánh ñèn ñêm có thể
không nhìn rõ mặt nhau. Nhưng khi hỏi ra mới
biết, cảnh tượng hoàng hôn lãng mạn ñẹp như
mơ ñó là “cảnh giả”, mà các nhà thiết kế và
dàn dựng tài ba ñã làm cho chúng ta có cảm
giác bầu trời thinh không cao lồng lộng.
ði lên tầng trên, quá ñỗi ngạc nhiên khi
thấy một dải nước trong xanh sâu thăm thẳm,
chảy quanh co khu phố hẹp không khác gì cảnh
một khu phố nhỏ của thành phố Venise ở Ý. Có
vài con thuyền chở những cặp uyên ương lững
thững chèo quanh dòng sông nhân tạo ñể nghe
những người chèo thuyền ca những khúc hát ân
tình.
Chúng tôi ñi qua dưới tháp Eiffel, những
cửa hàng sang trọng của Mandalay Place; ñi
sâu vào bên trong Kim Tự Tháp Ai Cập, thấy
có Tháp Bút, có tượng Nhân Sư, có tượng thần
Ai Cập. Bên trong Kim Tư Tháp là những
phòng khách sạn cho thuê. Những công trình
trên ñược thu nhỏ theo một tỷ lệ hữu dụng.
ðúng 20giờ, chúng tôi tập trung ở Công
Viên Nhạc Nước Bellagio xem biểu diễn.
Những tia nước tập trung từng ñợt uốn éo mềm
mại theo tiếng nhạc xem thật ngoạn mục.
Ngày hôm sau chúng tôi về thăm khu phố
Las Vegas cổ. Khu phố cổ vẫn còn giữ nguyên,
dành hẳn một con ñường ñi bộ về ban ñêm rất
nhộn nhịp, phần nhiều là trai thanh gái lịch cặp
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tay nhau dạo phố xem các trò mua vui miễn phí
diễn trên ñường, có cả những người ñóng giả
các tài tử cinéma, hay những siêu nhân trong
phim ảnh, hoặc những ca sĩ nổi tiếng ñể du
khách ñứng kê vào chụp hình chung và cho
tiền.
ði xem thêm các show ngoài trời như show
núi lửa Mirage, hải chiến Treasure Island, xem
những buổi trình diễn trong rạp như show
Jubilee ở casino Bally do cả trăm “cô gái nghèo
hà tiện vải” chỉ khoe mình một nửa, hoặc như
show Crazy's Girls trong casino Riviera.
Vé vào cửa các shows này rất ñắt, nhưng
ñừng lo, vì chỉ mới xem dàn dựng sân khấu
thôi, cũng ñủ ñáng ñồng tiền bát gạo rồi. Hôm
chúng tôi ñi xem, tuồng tàu Titanic bị ñắm, và
một tuồng cổ Cléopâtre, thật hoành tráng, lộng
lẫy, mọi tình huống xảy ra trông như thật.
Về lại Bernardino, hôm sau ñi Universal
Studio của Hollywood, xem hàng chục phim
trường; ñi qua vùng ñầy khủng long ăn thịt
ñang xâu xé toa xe ñầy hành khách thật sống
ñộng; chúng tôi qua vùng ñộng ñất có núi lửa
phun trào, tàn lửa tung tóe ñầy nguy hiểm, xe
chở mình ñi lắc lư như muốn rơi xuống vực; ñi
qua vùng ñang bị mưa lũ, nước trên khe núi ñổ
xuống ngập cả ñường; xem các shows nguy
hiểm như Cướp Biển của những Cascaders
ñóng như thật rất ngoạn mục.
Một hôm khác, Anh chị Ngọc-Bích mời vợ
chồng Hai Lúa và anh chị Trung ñi Casino gần
Los Angeles, tập cho thử thời vận tại ñây, vợ

chồng Hai Lúa ñược khuyến khích làm thẻ hội
viên của Casino này ñể nhận quà lưu niệm, rồi
cùng nhau ăn cơm buffet chiều tại ñây, ít có nơi
nào thức ăn ngon và phong phú như ở nơi này.
Những ngày ñầu tiên ở Mỹ, Trung ñã theo
sát lịch trình mà hai chúng tôi ñã “dày công”
sửa ñổi, thêm bớt cho phù hợp cả ba bên bốn
bề, phù hợp cho cả bạn cũ bạn mới bên này bên
kia, phù hợp với ngày hội “50 Năm Tốt Nghiệp
khóa I-KS.CC/ðC1958-1962 (April 10/2012),
phù hợp với ngày “Nhớ Huế Hải Ngoại” (May
21-25/2012), phù hợp với lịch di chuyển từ nơi
này ñến nơi kia, từ tiểu bang này ñến tiểu bang
kia, từ thành phố này ñến thành phố khác, từ
Nam lên Bắc rồi từ Tây sang ðông, thế nào ñể
thuận lợi nhất, nghĩa là các ñoạn ñường ngắn
nhất, ít tốn kém thời gian và tiền bạc nhất, mua

ñược máy bay giá rẻ, mà không trở về ñường
cũ cho ñến khi về lại Việt Nam. Một bài toán
mà nghiệm số chứa rất nhiều thông số phải
ñược giải trước.
Phải nói Hà Văn Trung có công rất lớn
trong việc lập lịch trình này, ñược hoạch ñịnh
rất sát sao và hoàn hảo ñến ñộ không chèn thêm
ñược một mục nào vào nữa trong 60 ngày.
Cũng vì vậy mà ñã tạo ra nhiều hiểu lầm,
những trách móc, sự mếch lòng của nhiều bà
con bạn bè mời mọc thăm viếng khi biết vợ
chồng Hai Lúa ñang có mặt ở Mỹ mà mình
không thể ñáp ứng ñược.
Kỷ niệm ngày tốt nghiệp April 10 / 1962
của khóa I.KSCC/DC ñược ñánh dấu bằng một
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nhà hàng Paradise Seafood ở thành phố
Westminster (Little Saigon) thuộc miền Nam
California. ðối với các phu nhân, buổi tiệc này
thật là ñáng nhớ, có thể nói ñây là dịp hiếm có
ñầu tiên và có thể là dịp cuối cùng các phu
nhân (ngoại thất tuần) họp mặt ñông ñủ nhất
thăm viếng hỏi han nhau.
Sự hiện diện của các ông bà: Phạm Lương
An, Hà Văn Trung, ðào Hữu Dinh, Võ Hùng,
Lương Ngọc Mai, Hoàng Như Ngọc, Tô Hữu
Quỵ, Mai Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Toàn và
bạn Lý Bình ñã chiếm tỉ lệ ưu thế nhân số của
khóa I này.
Các bạn Khương Hùng Chấn, Nguyễn
Hạnh, Huỳnh Minh Nguyện và Mai Kiết Hưng
ñều do bận việc riêng hoặc không thu xếp ñược
việc gia ñình, hay như các bạn Vũ Kim Chu,
Nguyễn Văn ðộ, Nguyễn ðình Viễn ở các tiểu
bang khác do sức khỏe không cho phép ñi xa
nên ñã không ñến tham dự bữa tiệc thân mật
“50 Mươi Năm Hội Ngộ”, và cuối cùng các bạn
Trần Nhị Khánh, Lưu Ngọc Thuận và Trịnh
Ngọc Răng ñã mất trước ñó một vài năm.
Tạm biệt anh chị Trung ñi San Diego: Anh
chị Trung ñưa vợ
chồng Hai Lúa về ở
lại nhà Ngọc Cầm
bạn của Nga, gặp
lại bạn bè cũ ở gần
quanh ñây, và như
ñã hẹn trước là
cùng nhau ăn một
bữa cơm hội ngộ
với các món Huế
truyền thống do các
bạn làm mang tới.
Ngày hôm sau
anh Tâm (phu quân
của bạn Trâm Anh) cho ñi xem thành phố biển
nổi tiếng ở ñây, thật ñẹp; viếng Bảo Tàng Hàng
Không Mẫu Hạm Midway; xem vườn xương
rồng cổ; xem vườn hồng và công viên Bảo

Tàng Khoa Học San Diego, nhưng rất tiếc là
không xem ñược vườn thú lớn nhất nước Mỹ vì
không còn thời gian. Sáng hôm sau, hai cặp
Nga-Quỵ, Như Ngoạn-Hào cùng gia ñình Ngọc
Tấn-Lương Chi bay lên thành phố Seattle thuộc
tiểu bang Washington. Trên ñường ra sân bay,
"tài xế" Nguyễn Văn Pháp cho xe lượn quanh
một vòng bờ biển ñẹp, anh Pháp khúc chiết dẫn
giải lịch sử, ñịa lý của vịnh hải quân San Diego
thật rõ ràng.
Tại Seattle, Anh Lương Chi (NgọcTấn phu
quân) ñã ñưa ñi tham quan những nơi trọng
ñiểm của thành phố Seattle như: chợ Public
Market; khu phố cổ và khu phố mới
(Downtown) của Seattle. ðường sá ở ñây dốc
ngang dốc dọc, tay lái yếu là chùn bước; thăm
Trung Tâm Khoa Học Thái Bình Dương
(Pacific Science Center); thăm Show Room của
hãng Boeing “The Museum of Flight Seattle”;
lên thăm tháp tiêu biểu cao 520 feet (180m) của
thành phố Seattle (Viewing Of Deck Ticrets);
thăm bờ vịnh Victoria; thăm núi tuyết lưu niên
có bề dày 2-3 mét (The Summit, tại
Snoqualmie), vào thăm sòng bạc "Snoqualmie
Casino" của thành phố và ăn trưa tại ñó. Chiều
thăm Công viên Thác
Snoqualmie; ñi xem
vận hành ñóng mở cửa
ñập
Hiram
M.Chittenden Locks
và vườn thực vật
CarlS.
English
Jr.Botanical Gardens,
ñầy hoa thơm và cỏ lạ.
Thú vị nhất là ñi
dự Festival Hoa Tulip
của người Hòa Lan tại
ngoại ô Seattle. Những
cánh ñồng hoa Tulip
ngút ngàn, nở rộ muôn màu mà mình chưa bao
giờ ñược trông thấy, nghe ñâu người ta không
cần bán hoa mà sẽ xuất khẩu củ hoa ñi bán
khắp thế giới.
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ñi Massachusetts lưu trú 20 ngày. Ở ñây Nga
có bà chị ruột và năm ñứa cháu.
Ở ñây chúng tôi ñược ñi thăm các trường
ðại Học nổi tiếng như Harvard, MIT
(Massachusetts Instituve Technology); thư viện
John F.Kenedy, ñi phố cổ, phố mới của thành
phố Boston.
Các cháu thuê xe microbus cùng ñại gia
ñình ñi thăm thành phố nổi tiếng thế giới New
York, ở ñây có Phố Wall vô cùng sôi ñộng,
nhộn nhịp, chính khu phố này thường làm cho
những ñồng Dollars "ấm lạnh" mỗi ngày. New
York sinh hoạt liên tục 24 giờ mỗi ngày nên
còn ñược mệnh danh là “thành phố không
ngủ”. Thành phố New York rộng, tìm nơi
parking khó khăn, nên chúng tôi tất cả phải lên
xe Tourbus ñi vòng quanh thăm Thành Phố;
xem phố cổ, phố mới với những tòa nhà chọc
trời sang trọng, bóng ñổ che khuất những con
ñường cổ chật hẹp, xe qua tòa nhà Liên Hiệp
Quốc có hàng trăm cột treo cờ các quốc gia hội
viên. Hôm ñó trời rất lạnh và khô, lại gió nhiều
nên không tiện cho người già ra thăm tượng Nữ
Thần Tự Do ñược. “Khu phố Thời Gian” (Time
Square) là nơi dành cho người ñi bộ ñông ñúc
nhộn nhịp hơn hết, nơi ñây hằng năm cứ ñến
ñêm giao thừa người ta tụ tập chờ ñợi “quả cầu
thời gian” rơi xuống ñúng 24 giờ khuya ñể bắt
ñầu kể sang Năm Mới.
Tháp ðôi nay không còn nữa, chỉ còn lại
hầm móng sâu làm nơi ñặt bia ghi danh sách
của hơn 3000 nạn nhân, ghi dấu thảm họa
khủng bố September 11 / 2001.
Chiều ñó ñi thẳng về Thủ ðô Washington
DC chúng tôi ñã ghé qua khu phố Eden ở
Virginia của người Việt Nam (như dạng khu
phố Litle Saigon, Orange County ở Santa Ana
của California),
Ở Washington DC, phải dùng xe Tourbus
mới ñi tham quan ñược khắp Thủ ðô Hoa Kỳ:
Nơi ñây là Tháp Bút cao ngất; nơi kia là ga xe
lửa cổ ñồ sộ lâu ñời; ñiện Capital uy nghi vượt

hẳn lên ngọn cây xanh ghé vào chụp vài tấm
ảnh với ñiện Capital làm lưu niệm; ñây là
"Tổng Cục Khắc Và In Bạc" (Bureau Of
Engraving And Printing) xây dựng từ 1862 ñến
nay ñã 150 năm, thăm khu lưu niệm nhà vòm
ñặt tượng Tổng Thống thứ 13 của nước Mỹ là
Thomas Jefferson, ông cũng chính là tác giả bài
“Tuyên Ngôn ðộc LậP” công bố vào năm
1776.
Sau cùng trên ñường về, chúng tôi ghé
thăm “Bức Tường ðá ðen” bóng loáng làm bia
lưu niệm ghi tên 58.000 quân nhân Mỹ tử trận
trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ñã làm nổi
bật các vấn nạn của kiếp nhân sinh các thanh
niên Mỹ thời ñó: “Chúng ta từ ñâu ñến?”;
“chúng ta làm gì?” và “chúng ta ñi về ñâu?”
mà phim “Forest Gump” ñã ñề cập ñến chi tiết
một cách xuất sắc.
Khi ai ñứng ñối diện với bia lưu niệm này
thì ảnh của mình sẽ hiện lên trên bức tường
ñen, như thần thức người sống và người chết
hòa nhập vào nhau...
Sau 20 ngày ở lại Massachusetts, Vợ chồng
Hai Lúa trở về Los Angeles, ñược anh Phạm
Lương An ñón tại sân bay Los Angeles, mời về
nhà ở. Khi về ñến nhà ñúng 0:30’ giờ khuya.
Chị Diệp (Phạm Lương An nhu phân) ñã chuẩn
bị một nồi cháo gà hầm với hạt sen.
Sáng hôm sau, theo chương trình An-Diệp
ñã sắp sẵn, ñưa chúng tôi ñi thăm Trung Tâm
Getty (Getty Center). Khu bảo tàng tổng hợp
do tỷ phú J. Paul Getty sáng lập. Bảo tàng này
ñược xây dựng từ 1954, rồi phát triển mở rộng
cho ñến năm 1974, theo di chúc của ông, ñã mở
cửa cho công chúng vào xem "Trung Tâm
Getty" này từ năm 1997. Bên trong các tòa nhà
ñồ sộ của Trung Tâm Getty trưng bày các tranh
tượng cổ trên khắp thế giới, nhưng phần nhiều
thuộc các nước ở Châu Âu.
Mới chỉ ñi xem tranh và tượng ñã mất cả
nửa ngày rồi. Dọc theo ñại lộ chính có những
tượng ñài các loài khủng long bằng ñồng của
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cao ñến 3-4m.
Chúng tôi ñi men theo bờ biển ñể ñến thăm
cầu tàu nổi tiếng và cũng là cảng thuyền buồm
(Yatch) Santa Monica, nơi ñây là khu thể thao
câu cá và chèo thuyền.
Anh An cũng cho ñi xem “Con ðường
Danh Vọng” của Hollywood mang ñầy tên tuổi
của các siêu sao mà thế hệ chúng tôi ñã say mê
họ qua tiếng hát, phim ảnh thời còn cắp sách
ñến trường... Chúng tôi ñi Phố Tàu
(Chinatown) màu sắc sặc sỡ như phố Chợ Lớn
ngày xưa ở Sài Gòn Việt Nam, tất bật nhộn
nhịp không thiếu một thứ gì.
Những ngày tiếp ñi thăm Học Viện Phật
giáo VN; vãng cảnh chùa Tây Lai rất tráng lệ
của người ðài Loan. Khuôn viên chùa chiếm
trọn cả một quả ñồi, kiến trúc gồm 3 tầng: Tầng
thấp nhất dùng làm hoa viên và bãi ñậu xe.
Tầng lưng chừng giữa ñể xây dựng Chánh ñiện,
giảng ñường, phòng họp, phòng nghỉ, nhà trai
tăng, thư viện, kho kinh sách… Chung quanh
hành lang của chánh ñiện trưng bày cổ tượng
Bồ ðề ðạt Ma bằng gỗ quý lớn hơn người
thường, tượng các vị cổ Phật bằng ñồng chạm
trổ tinh xảo. Tượng Hư Vân Thiền Sư bằng
ñồng cao gấp ñôi người thường và nhiều cổ
tượng quý giá khác…
Ngoại cảnh là những thiền viên tượng các
vị La Hán, mỗi vị có riêng một hình tướng ngộ
nghĩnh ñộc ñáo, tượng các “tăng nhi” bằng ñá
với những nét mặt thơ ngây, dáng bộ ñi ñứng
nằm ngồi hồn nhiên thanh thoát, an lạc.
Chánh ðiện an vị ba tượng Phật khổng lồ
giống nhau. ðặc biệt trên các vách tường
Chánh ðiện có vô số ô hình chữ nhật, diện tích
khoảng 15x20cm ñể an vị một tượng Phật nhỏ
tạo thành những “bức tường Vạn Phật”.
Trở về lại Los Angeles, chúng tôi ở thêm
một ngày nữa, gặp thêm nhiều bạn bè cũ Quốc
Học-ðồng Khánh, tiệc hội ngộ tay bắt mặt
mừng ñược tổ chức nơi nhà hàng “Hương Vỹ”
ở Little Saigon, mặc dù chỉ vài ngày tới là

chúng tôi sẽ gặp nhau trong Festival “Nhớ Huế
Hải Ngoại”.
Anh An ñưa Nga-Quỵ về Little Saigon ở lại
nhà gia ñình chị Hương vợ anh Trần ðình
Quân (tác giả bản nhạc “Khúc Tình Ca Xứ
Huế” khá nổi tiếng) là bạn thân của gia ñình.
Chúng tôi ñược tiếp ñón ân cần, cùng nhau ăn
trưa ñã chuẩn bị sẵn tại nhà.
Ngày hôm sau, chị Hương cùng các cháu
ñưa ñi thăm mộ anh Quân. Trước mộ Quân, tôi
ngậm ngùi nhớ lại mấy câu thơ trong bài “Tống
Biệt Hành” của Thi sĩ Thâm Tâm mà Quân ñã
ñọc tặng tôi khi chia tay vượt biên:
“ðưa người ta không ñưa sang sông
Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao ñầy hoàng hôn trong mắt trong?....”
Tại nhà Hương Quân chúng tôi may mắn
gặp ñược hầu hết bạn bè từ các cấp 1, 2 và 3,
tính thời gian, có bạn ñã cách xa gần 50, 60
năm mà ai cũng ñều tưởng rằng ñã mất nhau và
chẳng bao giờ gặp lại.
ðêm Dạ Hội “Nhớ Huế Hải Ngoại”, khách
tham dự ñông, ban tổ chức công bố trên 1.500
khách, vé mua trước nhiều ñợt nên nhiều bạn
bè thân không cùng ngồi chung bàn, tiếc thật.
Vì ban tổ chức mời khách quá ñông nên bị
loãng, sinh hoạt giao lưu nhóm là chính.
Chương trình văn nghệ khá công phu. Có thể
nói Dạ Hội vậy khá thành công.
Ở nhà Hương-Quân ñược 5 ngày, hôm May
24, 2012, chị Hương và Nam Phương ñưa
chúng tôi ra bến xe ñò Hoàng ñi lên San Jose.
ði mất hơn 6 giờ xe, dọc theo ñường dài hơn
600 km, hai bên có nơi ñồi núi chập chùng, có
những ñồn ñiền cây trái xanh tươi, những trại
bò sữa.
Bác sĩ Tập ra ñón, ñưa chúng tôi về nhà ở 5
ngày, chúng tôi lại ñược dịp gặp thêm một số
bạn bè thân cũ ở San Jose nữa… trong những
bữa cơm thân mật hội ngộ và chia tay …
Tại San Jose, Lê văn Tập cho xem thắng
cảnh “thung lũng Hoa Vàng”, hôm ấy không
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trong rừng Allum Rock Park, có suối nước lưu
huỳnh có thể chữa ñược nhiều bệnh, ñã ñược
phát hiện từ năm 1892.
Anh Tập cho ñi xem Vườn Hồng lớn nhất
Liên Bang nằm ngay trong Thành Phố San Jose
(American's Best Rose Garden) mà có thể
nhiều người do mưu sinh bận rộn chưa có dịp
biết ñến. Vườn có hơn 200 giống hồng quý, hoa
lớn, màu lạ và sặc sỡ. Nghe nói những người
chăm sóc vườn hồng ñều tự nguyện (?).
Anh chị
TâmThương ñưa
vợ
chồng
Hai Lúa ñi
tham quan
thành
phố
San
Francisco;
xem
cầu
Golden
Gate, với sợi
dây cáp treo
sàn cầu có
ñường kính
ñến 80 cm,
cầu
ñược
xây dựng từ năm 1937. Hôm ấy nhằm ngày kỷ
niệm 75 năm sinh nhật của cầu này, Cầu
Golden Gate là biểu tượng quốc tế của San
Francisco, của California và ñồng thời là của
cả nước Mỹ nữa. Khi trở về, chúng tôi ñi qua
cầu Bay Bridge hai tầng, ghé vịnh San
Francisco với ñàn hải cẩu nằm trên những chiếc
pontons phơi mình dưới nắng ấm, rồi ñi dạo
quanh xem phố xá quanh vùng.
Ngày hôm sau, cùng Võ Hùng và Lê Văn
Tập về Monterey, ñi trên cầu tàu cổ của cảng
Monterey ñược xây dựng từ năm 1845, nhìn
ngắm cảnh quan thật sâu lắng thú vị.
Cuối cùng hai bạn Hùng-Tập dẫn ra công
viên ñể ñùa giỡn với ñàn hải âu, với các con

sóc. Con người và thiên nhiên nơi ñây quá thân
thiện gần gũi. Sau cùng ñi thêm một ñoạn của
con ñường "17 Dặm Tình Yêu" men theo bờ
biển quá thơ mộng, tuyệt vời.
Ngày hôm sau May 30, 2012 chúng tôi ra
bến xe ñò Hoàng trở về. Anh chị Trung ñón vợ
chồng Hai Lúa ở bến xe ñò Hoàng trong khu
chợ người Việt “ABC” rồi ñưa về nhà ở thêm 3
ngày nữa, dự thêm hai buổi tiệc chia tay do anh
chị Trung chiêu ñãi, có cả anh chị Hoàng Như
Ngọc (phải bỏ làm việc "ca 3" ở Casino ñể ñến
chia tay vợ
chồng Hai Lúa
trở về VN).
Hôm sau các
con anh chị
Trung chiêu ñãi
chia tay bạn
của ba mẹ ở
nhà
hàng
Paradise
Seafood.
Khuya ngày
June 02, 2012,
anh chị Trung
ñưa lên sân bay
Los Angeles ñể
trở về Việt
Nam. Kết thúc 60 ngày rong chơi cùng bè bạn,
tham quan, vãng cảnh thật thú vị và thân tình.
Cảm ơn các bạn ñã dành cho chúng tôi toàn
thời gian cùng phương tiện di chuyển ñể hưởng
những ngày vui trên ñất Mỹ ñầy tình cảm thân
thương và chân tình, một chuyến du lịch dài
ngày ñầy ý nghĩa và thú vị. Các bạn ñã góp
công sức thật nhiều ñể album du lịch của chúng
tôi thêm phong phú những hình ảnh sống ñộng
của những khuôn mặt thân hiền dễ thương mà
mãi mãi sẽ không bao giờ quên./.
Tô Hữu Quỵ
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Chuyện Công Chánh
Ph ng vấn
Phỏng
v n Ái Hữu
H u Trương
Tr ng Quang Tịnh
T nh.
nh
Hỏi: Xin cho biết sơ qua về ñời Công
Chánh của anh.
ðáp: Tôi tốt nghiệp Công Chánh vào
năm 1961, nhiệm sở ñầu tiên là Toà ðô Chánh
Sài gòn, sau ñó tôi về Thương Cảng ðà Nẵng,
làm việc một thời gian, bị ñi lính mấy năm, sau
ñược biệt phái về lại sở cũ, làm việc cho ñến

ngày tan hàng. Sau 1975 ñi tù cải tạo, ra tù làm
việc cho các hãng thầu tư, xây cất ñường sắt
Thống Nhất. Sau nhiều lần vượt biên không
thành, cuối cùng cũng thoát, qua Mỹ năm 1980,
làm việc cho công ty xây cất nhà máy ñiện tại
Washington State. Hết việc, về làm thầu xây
cất tại Dallas và San José.
Hỏi: Cơ duyên nào ñưa anh vào nghề
Công Chánh?
ðáp: Năm ñó, tôi thi vào ñủ các ngành
như Sư Phạm, Y Tế, Công Chánh, ðiện và vài
nơi khác nữa. May mắn ñậu cả ngoại trừ Y Tế
vì bài Vạn Vật không làm ñược. ðang học Sư
Phạm ñược mấy tháng, thì một anh bạn báo tin
ñã ñậu vào Công Chánh và ðiện. Tôi quyết
ñịnh bỏ Sư Phạm, vào Phú Thọ. Tôi hỏi ý kiến
ông bác, ông nói: “Học ðiện, thì ra trường, chỉ
ñi làm việc duy nhất ñược cho Nhà ðèn mà
thôi(!!?), còn học Công Chánh, thì có thể làm
cho Lục Lộ, Kiến Thiết, Thuỷ Nông, ðiền ðịa,

và nhiều nơi khác nữa, rộng ñường hơn.” Bởi
vậy tôi chọn Công Chánh. Tôi làm ñơn xin thôi
học Sư Phạm, bạn tôi khuyên rằng, cứ xin tạm
nghỉ một thời gian, nếu vào học Công Chánh
không nổi, thì còn ñường mà quay lại. Tôi nói,
phải dứt khoát, ñể dành chỗ cho những thí sinh
dự khuyết ñược kêu vào học.
Từ Huế ñi Sài gòn học, vừa lạ lùng, xa
xôi, tốn kém, và nghe ñâu học bằng tiếng Tây,
mình học chương trình Việt, làm sao mà kham
nổi! Tôi lo lắng hỏi ý kiến một anh bạn, anh nói
rằng, ñừng lo, vài tháng ñầu thì nghe thầy giảng
bài như vịt nghe sấm, chừng sáu tháng sau, thì
ñâu vào ñó, ghi chép bài vở không thua ai ñâu.
Tôi yên tâm, và ñúng như vậy, sau sáu tháng
thì quen.
Hỏi: Tại sao giờ nầy ñã 75 tuổi, anh
vẫn còn ñi làm, không nằm phè ra mà nghỉ cho
sướng cái thân già?
ðáp: Có ông nhà giàu Mỹ, 85 tuổi, nói
rằng: “ Nếu hôm nay thức dậy, không có việc
chi ñể làm, thì thà chết còn hơn” và một ông
ñạo diễn phim viết rằng: “Làm việc cho ñến
chết, ñó là con ñường duy nhất mà thôi”. Tôi
còn làm việc vì những lý do sau ñây: 1/ Mình
cảm thấy còn hữu ích cho xã hội, không thấy là
kẻ bị phế thải, vô dụng. 2/ ðể cho trí não cũng
như thể chất ñược hoạt ñộng bình thường, do
ñó, cái ñầu không bị lụt, kém, quên, và sức
khỏe suy tàn mau. Anh xem, trong khi ña số
bạn bè cùng lứa tuổi với chúng mình trở thành
chậm chạp, khệnh khạng, ñau yếu rề rề, mà tôi
còn nhanh nhẹn, ñi như gió, lưng thẳng, chạy
lui chạy tới nơi nầy qua nơi kia, và ñầu óc tỉnh
táo ñể ñiều khiển thợ thầy, chọn người khoán
lại một phần công việc cho hữu hiệu. 3/ Khi ñi
ra ngoài, mình chăm chú vào công việc, quên
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hoạn, có khi quên cả vợ con nữa, cũng chẳng
khác chi ngồi thiền. 4/ Có thêm một số tiền ñể
chi tiêu thong thả hơn, dù tiền hưu của hai vợ
chồng cũng tạm ñủ cho cuộc sống trong tuổi
già. Nhưng nhiều trường hợp cần giúp ñỡ cho
những người nghèo khó, cùng túng bên quê nhà
ñể thoát ra khỏi nghèo ñói cũng là một an ủi
ñáng kể khi ñi làm ở tuổi nầy. 5/ ðể nuôi ñám
thợ ñã theo mình từ hơn hai chục năm, mà nay
là thời buổi kinh tế khó khăn, bỏ họ thì tội, họ
khó kiếm ñược việc làm kha khá. Tôi có bảo
họ, hãy ñi tìm việc khác, vì tôi cũng sắp nghỉ
hưu, nhưng họ cứ theo tôi hoài. 6/ ði làm thì
thêm bạn, ñủ các thành phần, các quốc tịch Mỹ,
Ấn ðộ ,Tàu, ðại Hàn, Việt Nam, họ là khách
hàng, trở thành những ngưòi bạn thân thiết, tin
cậy nhau.
Hỏi: Công việc của anh có giới hạn to
nhỏ gì không?
ðáp: Việc tôi lãnh, nhỏ từ năm trăm
cho ñến trên một triệu ñô la. Phải lãnh việc nhỏ
ñể câu việc lớn. Khi hoàn tất việc nhỏ ñưọc
ñàng hoàng, thì người ta mới biết, và giới thiệu
việc lớn hơn. Có khi xây nguyên khu thương
mãi, bắt ñầu từ móng ñến nóc, công tác hoàn
tất, và thiết kế luôn cho những tiệm thương mãi
trong khu nầy. Công tác xây dựng lớn nhất ñã
làm là khu thưong mãi 6000 bộ vuông. Dạo sau
nầy làm nhà ở nhiều hơn là xây khu thương
mãi. Bây giờ, giới hạn lại việc làm từ vài ba
trăm ngàn ñô trở lại, ñể bớt rắc rối nhức ñầu.
Và không làm nhiều công tác song song một
lúc. Chỉ khi nào việc nầy gần hoàn tất, thì khởi
sự việc khác, gối ñầu, mà công việc không ảnh
hưởng ñến việc chính. Bây giờ, cũng không cần
giữ việc, khi ñang bận, thì yêu cầu chủ nhân
chờ. Nếu họ muốn chờ, thì chờ, không thì thôi.

Hỏi: Khi ñi làm, có gặp nhiều rắc rối,
khó khăn vì gia chủ,vì luật lệ thành phố, vì các
giám sát viên của thành phố không?
ðáp: Về gia chủ, cũng rất ít khi gặp rắc
rối. Ngại nhất là những gia chủ muốn tốt, muốn
ñẹp, mà họ không biết thế nào là tốt, là ñẹp, mà
cứ ñòi.
Căng thẳng nhất là làm sao cho ñúng
thời hạn, gắng cho ñừng quá trể hạn.
Mỗi thành phố có những quy luật riêng,
mình phải theo cho kỹ, vì có nơi nầy cho phép
mà nơi khác không cho. Nhiều kiểm soát viên
(inspector) của thành phố khó khăn, nhất là
những anh trẻ, chưa kinh nghiệm, chưa nhớ hết
quy ñịnh kỹ thuật. Khó khăn thường là những
kiểm soát viến người Á ðông như Nhật, Tàu,
Ân ðộ, Việt. Có khi họ không chấp thuận, bảo
mình sai, hỏi sai làm sao, thì họ cũng không
biết, và khi ñó phải xin gặp cấp cao hơn ñể giải
quyết. Khỏe nhất là mấy ông kiểm soát viên
Mỹ trắng, già, nhiều kinh nghiệm, họ nhìn qua
là biết ñúng sai nơi nào, chỉ dẫn sửa chửa rõ
ràng, chu ñáo.
Công việc mệt và khó hơn, nếu thành
phố ñó không có nhân viên cơ hữu, phải thuê
các hãng thầu tư kiểm soát. Mất thời gian gởi ñi
gởi về.
Tôi chủ trương không bao giờ năn nỉ,
quỵ luỵ các kiểm soát viên, cứ chưa ñúng thì
sửa lại, không ngại.
Hỏi: Xin kể một kỷ niệm về tình nghĩa
của thợ thầy trong khi làm việc.
ðáp: Hồi tôi xây khu y tế trên ñưòng
Alum Rock (medical center). Một phần của khu
ñất nầy
trước
kia là
xưởng
sửa xe,
có
nhiều ụ
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thuê mấy anh Mễ khiêng bê tông lên xe ñi ñổ.
Có ông Mễ say ñến lay hàng rào kêu lớn, hỏi
thuê Mễ trả bao nhiêu một giờ và bảo chủ bóc
lột sức lao ñộng. Khi tôi vào tiệm bên cạnh
mua ñồ, thì nó xấn ñến như muốn tấn công, tôi
không ñể ý. Ông thợ của tôi nhảy ra xen vào
giữa, và hỏi tôi ông không thấy nó cầm con dao
hay sao? Tôi hỏi lại thế thì mầy không sợ sao.
Ông thợ nói ỷ to con hơn tôi, và nó nói tiếng
Mễ ñược, thằng kia cũng e ngại hơn. Sau ñó tên
Mễ say bỏ ñi, cảnh sát ñến. Nó mới vào làm
việc cho mình, mà dám can thiệp, binh vực
mình, cũng cảm ñộng. Thấy nó khỏe mạnh,
thông minh, bèn chỉ việc cho nó, dạy cho nó
làm việc sao cho ñúng với kỹ thuật, nó tiến bộ
rất mau. Khoảng 8 năm sau, khi lãnh sửa chữa
cho một khu nhà phố, khi mở tường ra, mới
thấy có nhiều thứ rắc rối, khó khăn, mất thì giờ.
Anh Mễ biết thế nào cũng lỗ nặng. Anh xin bớt
lương từ 180 ñồng một ngày xuống 150 ñồng,
ñể cứu chủ. Tôi cám ơn nó, và giữ nguyên tiền
công. Khi làm gần hoàn tất, anh Mễ nói, xin
làm không lãnh lương một tuần, ñể ñóng góp
vào tiền thua lỗ công tác. Lẽ tất nhiên, mình
ñâu có chịu.
Vào khoảng 13 năm sau khi làm với tôi,
một tối nọ anh ñiện thoại xin ñem vợ ñến nhà,
và nói có vấn ñề không tự quyết ñịnh ñược, ñến
xin ý kiến tôi. Anh Mễ nói rằng, tất cả những gì
anh ấy có ñược hôm nay, như nghề nghiệp,
hiểu biết, tiền bạc là nhờ ở tôi. Anh muốn làm
việc cho tôi mãi mãi. Nhưng vừa rồi, có một
công ty cho thuê khu gia cư, muốn mướn làm
công việc là ñiều hành và tu bổ tổng quát. Trả
lương 20 ñồng một giờ, cho một căn hộ ñể ở
khỏi trả tiền thuê. Lại cho vợ anh việc quét
tước, dọn dẹp. ðây là một cơ hội tốt, bỏ ñi thì
uổng, nhưng cũng không muốn xin tôi nghỉ
việc. Khó xử, nên ñến xin ý kiến tôi. Tôi mừng
cho anh, và cám ơn cái cảm tình dành cho
mình. Khuyên anh nên nắm lấy cơ hội tốt, ñừng

bỏ ñi uổng. Anh Mễ nói cám ơn, và hứa bất cứ
khi nào tôi cần, thì kêu y, y sẽ bỏ việc bên kia
mà quay lại làm cho tôi. Sau ñó, cứ tháng tháng
kêu tôi hỏi thăm tử tế. Trước ñây, một lần anh
ấy hỏi tôi mỗi tháng ñược bao nhiêu? Tôi nói,
không một xu nào cả, vì chi phí thợ thuyền, chi
phí nầy nọ, thì cũng ñủ nuôi nhau sống ñược
thôi. Bằng chứng là tôi ñang ở nhà thuê ñây.
Anh Mễ nói mỗi tháng anh ñể dành ñược 2
ngàn ñô, và buồn cho tôi, vì làm chủ bao nhiêu
năm mà chưa mua ñưọc căn nhà. Sau nầy, khi
biết tôi ñang cất nhà riêng cho tôi, thì hai vợ
chồng ñến mừng, nói với tôi rằng: “Chuá ñã
nghe lời kêu gọi của tôi ñể giúp ông có căn nhà.
Vì Chủ nhật nào tôi cũng ñi nhà thờ cầu
nguyện, và nói với Chuá của tôi rằng, sao Chúa
không công bằng, có những người không theo
Chúa, nhưng lòng họ tốt hơn những ngưòi theo
Chúa, làm những việc nhân từ hơn, vậy xin
Chúa vì lẽ công bằng mà giúp ñỡ ngưòi tốt.”
Anh nói thêm rằng, căn nhà nầy là của Chúa ñã
giúp cho tôi.
Hỏi: Khi còn nhỏ, anh có mơ ước gì
cho tương lai không?
ðáp: Khi còn nhỏ, thì chưa nghĩ ñến,
chỉ lo học thôi. Nhưng thời ở nhà quê, thì hay
ngồi xem và quan sát việc làm của thợ mộc, có
khi ñược giữ thanh gỗ cho thợ cưa, tò mò tìm
hiểu. Khi ñó, muốn làm thợ mộc, thợ ñiện,
không biết có cái cao hơn thợ. Hồi 15 tuổi, ñi
Sài gòn, dám một mình xây cho bà chị cái hồ
nước. Khi ñó cũng thích làm ñủ thứ, biết quấn
dây ñiện làm cái biến ñiện thế từ 120 volt
xuống 12 volt ñể thắp bóng ñèn nhỏ.
Hỏi: Khi còn trẻ có mơ ước nào chưa
thành, và nay còn ưu tư không?
ðáp: Không có mơ ước cho cá nhân, ñi
học thì học ñược, ñi làm cũng làm ñược, không
ân hận những việc ñã làm, và nếu cho làm lại,
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quê hương, không bao giờ thành cả.
Hỏi: Bước vào nghề Công Chánh, anh
có gặp chuyện gì khó khăn không?
ðáp: Tôi ra trường, vào làm cho Toà
ðô Chánh Sài gòn vào năm 1961. ðược vào
làm ở phòng hoạ ñồ, Ông trưởng phòng cho tôi
biết phải tiếp tục công việc ño ñạc, vẽ họa ñồ
cao ñộ của khu nhị tì Quảng ðông mà chị Diệp
trước ñây bỏ dở. Ông bảo tôi ngày mai ñi ño
ñạc, ra công trường, máy ñã ñược ñặt sẵn vào
vị trí. Tôi giật mình, thấy cái máy mới tinh, loại
mà tôi chưa thấy bao giờ. Làm sao mà sử dụng
ñây! Tôi mò tìm cách cân bằng máy, loay hoay
mãi, rồi nhờ ñến các nguyên tắc căn bản chung
của các máy ño ñạc,
khoảng nửa giờ sau,
tôi cân bằng ñược
máy, và biết cách sử
dụng. Buổi sáng ñi
ño, buổi chiều về văn
phòng tính toán và
lên bản vẽ. Khi về
văn phòng, một ông
trắc lượng viên hỏi
tôi: “Sao, cái máy ra
sao? Có xài ñược
không?” Tôi ñáp: “Cái máy mới và tốt quá, xài
rất sướng.” Ông hỏi tiếp với giọng ngạc nhiên:
“Sử dụng ñược? Thật không?” Tôi nói tiếp:
“ðo rất ngon lành” Ông nói: “Thế mà khi mua
về, xếp và tôi ñọc bản hướng dẫn cách sử dụng,
mất cả mấy ngày mà chưa biết cách ñiều chỉnh
máy, ông mới ra nghề mà làm ñược thì giòi
thật. Trong trường dạy ông xài máy ñó rồi?”
Nghe ñến ñây, thì tôi bực mình lắm, nghĩ là
mình bị chơi khăm, bắt ñi ño ñạc, mà không
cho biết trước cái máy, và cũng không cho ñọc
bản hướng dẫn cách sử dụng.
Hôm sau thấy trên bàn có miếng giấy
nhắn của xếp ghi “Thầy Tịnh” và ký tên. Tôi
vào trình diện xếp. Xếp: “Thầy ñưa bản phác

hoạ cho tôi xem!” Tôi ñưa ra, ông gay gắt:
“Sao thầy không kẻ bằng thước mà gạch bằng
tay?” Nghe ông kêu tôi bằng ‘thầy’ và hạch hỏi
vô lý, vì bản phác thảo là bản nháp ghi vội
trong lúc ño ñạc, khi ñứng trong bùn lầy lút mắt
cá chân. Tôi trình bày cho ông biết, và nói thêm
rằng, ñây là bản nháp của riêng tôi,vì ông muốn
xem nên ñưa ra, chứ khi làm bản chính và hoàn
tất, thì phải trên giấy khác, trình bày cách khác.
Ông có vẻ không vui và nói tiếp: “Thầy ñến trễ
ñó, chứ thầy ñến sớm hơn, thì tôi cho thầy ñi
theo phụ ông Năm trắc lượng viên học nghề”.
Tôi nghe mà giận, và nói ñại: “ðúng, cũng may
mà tôi ñến trễ, chứ ñến sớm, bắt tôi ñi theo học
nghề của ông Năm trắc lượng viên thì tôi
không ñi ñâu!” Ông xếp gắt: “Tại sao?” Tôi nói
thẳng: “ðo ñạc dễ như chơi, cần chi học thêm
của ai!” Ông xếp: “Nhưng ông Năm có nhiều
kinh nghiệm” Tôi nói: “Tôi không cần kinh
nghiệm ñó” Ông xếp ñỏ mặt nói: “Thầy có biết
không? Hồi xưa, tôi ñi ño ñạc mà thiếu mất chỉ
một cái cọc thôi, thế mà thằng Tây nó bắt tôi
vác máy ñi bộ cả hai chục cây số, không cho ñi
xe bò. Kinh nghiệm xương máu ñó, làm sao
quên ñược?” Tôi nói: “Tây nó hành ông thế
cũng có phần ñúng, vì khi ñi ño ñạc, nguyên tắc
chính yếu là phải ñếm xem bao nhiêu cọc, và
khi nhổ cọc,cũng phải ñếm ñủ số ñó.” Xếp giận
nói mỉa mai: “Ừ, thầy giỏi lắm ñó. ðể rồi
xem!”. Khi lên hoạ ñồ, không ai nói cho tôi
phải làm theo mẫu nào, cách trình bày nào, mà
mới ra trường, tưởng mình làm ñược có kết quả
tốt là ñược. Khi ñem trình hoạ ñồ hoàn tất, tôi
bị bố một trận nên thân. Vì ở ñây, phải trình
bày hoạ ñồ theo lối ñịa chánh, ghi tọa ñộ từng
ñiểm, chứ không phải góc và cạnh như ñã học
trong trường. Tôi chịu ñựng trong không khí
ngột ngạt mấy tháng. Nhân có anh Phan Khắc
Thạch ra cùng khoá, ñược bổ nhiệm về Thương
Cảng ðà Nẵng, cũng bị xếp ñì, chịu không
thấu, dụ tôi xin hoán ñổi nhiệm sở, Thạch năn
nỉ quá,và vì tôi cũng không tha thiết chi làm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------việc ở nơi ngột ngạt nầy, tôi ñồng ý xin hoán
ñổi. Những người trong ðô Thành bảo tôi ñừng
ñi ñâu cả, vì ðôThành là nơi lý tưởng nhất,
ngon lành nhất, nhiều phưong tiện, thuận lợi,
bước xuống một bước là có ñủ thứ. ðô thành
có ngân sách dồi dào, hơn tất cả các nơi khác.
Khi phòng kỹ thuật làm bữa tiệc ñưa
tiễn tôi ñi, ông trưởng nói với tôi lời xin lỗi,
yêu cầu bỏ qua các chuyện hiểu lầm cũ, và mắt
ông ñỏ hoe. Ông nói thế hệ ông ra trường, bị
Tây nó ñì quá, cho nên có chút cư xử khắt khe
với ñàn em. Sau nầy, tôi nghĩ lại, có lẽ ông
muốn dạy cho tôi bài học mềm dẻo và phục
tùng, bỏ cái tính ngông của tuổi trẻ.
Tôi ra ðà Nẵng trình diện nhiệm sở mới
vào hôm ñó 29 tết. Vào trình diện ông TrTr,
Trưởng Ty, ông kêu vị trưởng phòng kỹ thuật
và nói: “Nầy ông Hiến, cắt cho ông Tịnh trực
Tết!”. Tôi hoảng quá, không biết trực tết là làm
việc chi ñây? Ông Hiến từ tốn nói: “Thưa cụ,
ông Tịnh mới về ñây hôm qua, không có nhà ở
ñây, ông chưa làm việc ngày nào cả, mà trực tết
thì khi có chuyện gì, làm sao mà giải quyết?”
(Thường người trực cũng phải là một cấp chỉ
huy nhỏ, ñể có thể ñiều hành công việc khi cần
kíp), Ông trưởng ty ngần ngừ nói: “Ừ. Cũng
phải” (Sau nầy tôi mới biết cụ Hiến là thân phụ
ái hữu Lâm Viên, và trở thành thân thiết.)
Hỏi: Anh có gặp tai họa nào trong khi
ñi làm không?
ðáp: Khi Thương Cảng tái tổ chức, lập
thành Tổng Nha, ñặt các nha thương cảng ñộc
lập dưói quyền Tổng Nha. Một ông tướng ñược
bổ nhiệm làm Tổng Giám ðốc. Ông tướng ra
thăm Thương Cảng ðà Nẵng, ông nầy muốn
chứng tỏ uy quyền, vặn vẹo, hỏi nhiều thứ chi
tiết lặt vặt không ñáng, như muốn tìm cho ra
cái sai sót ñể khiển trách. Ông hỏi ñủ thứ, thấy
không tìm ra chuyện ñể làm khó. Ông hỏi kho
bây giờ tồn trữ bao nhiêu bóng ñèn? Tôi ñáp
rằng không thể nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt
như vậy ñược, nhưng có sổ xuất nhập kho. Ông

tướng biết bóng ñèn là thứ nhiều người xài và
xin. Ông bắt lấy ra và ngồi ñếm, rồi so sánh với
sổ sách. May quá, ñúng số ghi trong sổ. Ông
quay qua kiểm soát bình chữa lửa, Ông bắt tôi
“Anh thử biểu diễn bình chữa lửa xem” Tôi kêu
ông lao công thử. Ông không chịu, bắt chính tôi
phải tự tay thử. Tôi cũng nổi nóng ñáp “ðây
không phải việc của tôi”. Ông nạt “Thế thì khi
có hoả hoạn anh làm gì?” Tôi ñáp: “Khi ñó thì
ông một bình, và tôi một bình, phải nhào ra ñể
chửa lửa”. Ông giận và nói “ Phải cho mấy ông
nầy ñi lính hết ñi!”
Sau ñó, tất cả các trưởng ty trong tuổi
quân dịch ñều bị kêu ñi lính hết. Việc sở không
có ngưòi chuyên môn lo. Rồi một hôm, có ñấu
thầu, công việc làm sai sót quá ñáng. Giám ðốc
Thương Cảng ðà Nẳng bị Thủ Tướng khiển
trách, hỏi các anh làm ăn chi mà kỳ lạ vậy.
Giám ðốc thưa rằng, không có chó thì bắt mèo
ăn phân, tất cả chuyên viên kỹ thuật ñều bị ñi
lính hết trơn rồi. Thủ tướng hỏi tên họ ñể cho
biệt phái về. Sau ñó, tất cả ba anh em Công
Chánh là tôi, Diệu, và Lân ñược biết phái về lại
sở cũ, mà không phải chạy chọt chi cả. Làm
cho trưởng ban nhân viên của cục Công Binh
ngạc nhiên hỏi “Tụi bây chạy ñường nào mà
không ñi qua tao thế?”
Khi ñi lính, tôi ñưọc chuyển về tiểu
ñoàn Công Binh, ñáng ra có chuyên môn, thì
cho ở ban 3 tham mưu, nhưng vì nơi khác thiếu
người, tôi bị ñưa về ban hành chánh nhân viên.
Bắt thảo những sự vụ lệnh, văn thư.
Một tuần sau ông thiếu tá tiểu ñoàn trưởng
xồng xộc chạy vào hỏi tôi rằng: “Anh quen biết
với ai trong cục Công Binh, mà có cái sự vụ
văn thư này?” “Sự vụ văn thư gì?” Tôi hỏi.
Ông ñưa cho tôi ñọc, thì nội dung của văn thư
viết rằng, những sĩ quan có nghề chuyên môn,
nếu không sử dụng ñúng khả năng, thì phải trả
về cục. Tôi nói với ông ta rằng, nếu tôi quen
biết, thì phải ñược ở một nơi nào ñó tốt, an toàn
hơn, chứ ñâu có về nơi ñịa ñầu hoả tuyến nầy.”
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biết là văn thư ñó ñã có trước ñây mà không
ñọc. Bởi vậy, tôi ñược chuyển về lại làm việc
chuyên môn. Thời ñó, cứ mỗi bản ñồ phải sao
ra nhiều bản, chưa có máy copy, vẽ tay mệt lắm
và mất công. Tôi bèn chế tạo ra cái thùng in
bằng cách xông hơi a-mô-nhắc, tôi qua các sở
ðiền ðịa, Công Chánh, Kiến Thiết xin giấy in,
nước a-mo-nhắc, về ñể in, vừa mau,vừa khoẻ.
Bởi vậy nên công việc nhẹ nhàng hơn, và ñược
tin tưởng hơn, nên có nhiều tự do hơn, có thể ñi
lại bất cứ ñâu trong giờ làm việc.
Hỏi: Những may mắn nào trong ñời
lính?
ðáp: Thoát chết. Năm Mậu Thân, sáng
30 sau khi chào cờ xong, bỗng tiểu ñoàn trưởng
ñau, ôm bụng nằm lăn lóc. Ông kêu tôi vào,
nhờ ñi ðà Nẵng ñem một món quà Tết cho
Liên ðoàn Trưởng cùng với một sự vụ văn thư
quan trọng. Dặn tôi ñi máy bay, ñừng ñi xe hơi,
và hôm sau thì phài về ngay ñể tổ chức ngày kỷ
niệm thành lập tiểu ñoàn. Khi ñó tình hình
không ổn. Tôi qua Air VN, thường phải mua vé
trước hai tuần, cô bán vé nói, ñáng ra phải chờ
theo thứ tự ưu tiên, nhưng anh cứ chờ xem, nếu
ai ñem trả vé, thì tôi sẽ dành riêng cho anh. Sau
ñó, nhờ có người hủy vé nên tôi ñược ñi ðà
Nẵng. Vì tôi ñi bất ngờ, nên phiên trực của tôi
ñêm sau, có ngưòi ñôn lên thay thế. Khi quân
Việt Cộng tấn công, thì anh sĩ quan trực thế tôi
vừa lên vọng gác, mới ló ñầu thì bị bắn chết
ngay, ñó là những phát súng ñầu tiên khai mào
cuộc tấn công. Người sĩ quan nầy ñã chết thay
cho tôi. Nếu tôi không ñi công tác, thì chính tôi
ñã chết rồi. Tiểu ñoàn công binh nầy có một cái
quỹ riêng: Mỗi tháng, mỗi người ñóng một
ngày lương, ai chết, thì ñược 20 ngàn ñồng
thêm vào tiền tử tuất. Tội nghiệp anh thiếu úy
nầy, hôm trước anh ñứng dưới gốc cây của
doanh trại nói lớn, ñùa rằng: “Bây giờ giao cho
tôi 20 ngàn tiêu trước cho sướng, mai mốt chết,
thì ñâu có ñược hưởng cái quái gì?”

Sáng mồng một Tết, theo y hẹn, tôi ñịnh
lấy xe trở về Huế, nhưng ñèo Hải Vân ñã bị
ñóng. Và ñêm ñó, Cộng Quân ñánh thành phố
ðà Nẵng, nhưng bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu tôi
không ñi công tác, thì ñã bị chết, hoặc khi về
nhà ở Huế cũng bị bắt và ñem thủ tiêu chung
với ñồng bào trong dịp Mậu Thân rồi.
Hỏi: Thời gian ở vùng hoả tuyến ðông
Hà, anh có kỷ niệm gì không?
ðáp: ðơn vị tôi ñược ñiều ñộng ra
ðông Hà, ñể tái tổ chức lại các căn cứ và doanh
trại do Mỹ chuyển giao lại khi họ rút quân. Căn
cứ quá lớn, mình không kham nổi tiếp liệu và
bảo trì. Phải thu nhỏ lại ñể phù hợp với tình
hình quân số và khả năng tiếp vận. Nghĩa là
phải vẽ lại sơ ñồ doanh trại, các tuyến phòng
thủ, các bố trí phòng ngự. Sau ñó ñưa ra bàn
cãi, lấy thêm ý kiến, rồi trình sư ñoàn trưởng ký
duyệt. Hồi ñó, ông Giai mới là ðại Tá chỉ huy
trưởng sư ñoàn. Ông Giai rất kỹ lưỡng, hỏi tại
sao phải bố trí thế nầy,thế kia, từng chi tiết một.
Ông cứ hỏi quanh co mãi. Sau cùng ông nói,
hỏi thật, các anh muốn thiết kế cho hữu hiệu,
hay là muốn làm cho xong mau mà chuồn sớm?
Tôi thẳng thắn trả lời là nãy giờ ðại Tá
thấy tôi nói cái gì sai hay không? Những bố trí
phòng thủ có hữu hiệu không? ðó là vấn ñề
quan trọng. Còn phần chúng tôi, thì làm xong
việc nầy, thì phải làmviệc khác, chứ có ñược
nghỉ ngơi ñâu mà phải làm mau xong ñể
chuồn?
Ông nói: “Ừ tôi ký duyệt y. Nhưng làm
sao cho sau nầy con tôi, con anh, khi ra ñây,
thấy cái nầy, thì chúng nó ñừng chửi cha thằng
nào làm bậy.”
Có lẽ trong quân ñội, chưa có anh sĩ
quan nào dám nói thẳng với cấp chỉ huy như
vậy, nên có lẽ ông rất khoái tôi. Nên sau ñó,
ông chỉ thị cho ông tiểu ñoàn trưởng tôi, rằng
ñừng sai tôi ñi ñâu cả, kẻo khi ông kêu mà
không có.
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không dám ñi họp, vì sợ ông Giai hỏi mà không
nói ñược, bắt tôi ñi họp tham mưu mỗi ngày.
Tôi là sĩ quan cấp thấp nhất, thiếu uý, mà họp
với mấy ông trung tá, ñaị tá tiểu ñoàn trưởng,
nhưng ông Giai lại thường hỏi ý kiến tôi. Bởi
vậy nên nhiều lúc tôi bị các ông trêu chọc, ví
von tôi với ông Giai như Dương Liên ðình với
ðông Phương Bất Bại.
Có lần ông Giai kêu tôi ñi thám sát căn
cứ hoả pháo, bên mạn bắc Cửa Việt (Nhiệm vụ
của sĩ quan thám sát gồm quan sát, vẽ thiết kế
cho ñồn trại, ñịnh các vị trí phòng thủ, xây cất
hầm hố, làm sao ñóng quân cho an toàn. Mỗi
sáng, khi ñược báo cáo từ các nơi bị Việt Cộng
tấn công ñánh phá, thì mình phải ñến tận nơi,
xem bị hư hại ra sao, cần sửa chữa, tu bổ, xây
dựng thêm những gì, lập hoạ ñồ, ñể công binh
ñến xây dựng lại). Ông dặn tôi khi ñi, thì nhớ ñi
vào các vết xích của xe tăng chứ lạc ra ngoài
thì dẫm mìn chết. Ông sẽ cho ñại bác bắn yểm
trợ hai bên hông. Tôi bảo rằng không ñi ñược,
vì trọng pháo bắn yểm trợ cho tôi, có thể bắn
lạc, giết tôi luôn. Vả lại ñất cát gió thồi cát bay
vù vù, thì làm chi còn ñược dấu xích xe tăng
nữa mà ñi. Ông nghĩ tới nghĩ lui và bảo “Thôi,
ñể tôi gởi thiếu uý theo ñoàn trực thăng từ
Tổng Tham Mưu ra ñây họp, khi trở về, xẹt qua
ñó thả thiếu úy xuống”. Trên trực thăng, mấy
ông ñại tá rét lắm, sợ bay lấn qua, hoặc bị ñịch
bắn.
Ông Giai là ngưòi giỏi. Ngay cả khi tôi
xin xe tải lớn chở quân dụng ra tiền ñồn, ông
hỏi tôi rằng ñã ño ñạc biết kích thước cái sân
ñồn, có ñủ rộng cho xe quay ñầu lại hay không?
Những chi tiết nhỏ nhặt ñó, chứng tỏ ông có
kinh nghiệm, hiểu biết, và giỏi.
Năm 1972 khi Quảng Trị thất thủ, vì
Bắc quân ñông gấp nhiều lần ñã pháo và biển
người tràn ngập các vị trí ñóng quân bên mình.
Trung tá ðính chỉ huy trung ñoàn bị vây hãm,
Bắc quân dọa san bằng căn cứ với mấy ngàn

quả pháo, phải ñầu hàng. Căn cứ Carrol bị ñịch
tràn ngập, vị trung tá chỉ huy xin ñại bác bắn
chụp lên ñầu ông ñể cùng chết chung với ñịch
quân. Tướng Giai bị ñưa ra toà án quân sự. Tôi
ñịnh xin ra toà, làm chứng cho tư cách ông
Giai, nhưng các vị sĩ quan khác khuyên tôi
ñừng làm việc vô ích, người ta ñang làm con dê
ñể tế thần, vấn ñề chính trị chứ không phải
quân sự, tôi có làm chứng cũng vô ích, không
kết quả gì.
Hỏi: Theo anh, thì cái gì quý nhất trong
ñời?
ðáp: Sức khoẻ là quý nhất, kế ñến là
tình nghĩa bạn bè, bà con, anh em. Bởi vậy,
trong nhà tôi, khi mở cửa bước vào, thì có bức
ñại tự lớn treo trên tường ghi:
“Trăm năm trước thì ta chưa gặp. Trăm
năm sau biết gặp hay không
Cuộc ñời sắc sắc không không. Thì sao
không sống hết lòng cho nhau.”
Hỏi: Kỷ niệm nào dễ thương và tình
cảm nào ñẹp nhất trong ñời làm việc Công
Chánh
ðáp: Dễ thương nhất là cái tình cảm
của nhân viên ñã ñối ñãi với tôi. Khi làm
chung, khi ñã xa nhau, bao giờ tình cảm cũng
ñầy ắp, ấm áp.
Người xếp làm việc thoải mái nhất là
anh Ngô Trọng Anh. Thông minh, dễ thương,
giải quyết công việc rất mau. Bất cứ vấn ñề gì,
chỉ mới nói sơ, anh ñã hiểu và chấp thuận hay
không. Khi làm công tác quan quản dư mấy
trăm ngàn, trình cho anh, anh bảo ñem cho hết
các cơ quan từ thiện, anh không lấy một ñồng.
Anh nói: “Tôi chỉ có hai vợ chồng, một ñứa
con, tiền lương ñủ ăn rồi, không việc gì mà lấy
tiền khác nữa.”
Trương Quang Tịnh. Tháng 7 năm 2012
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HUẾ
TẾT MẬU-THÂN
(Hồi Ký)
HỒ ðĂNG LỄ
LỜI TỰA
Những nhân vật, những biến cố và những
diễn biến ghi ở trong tập này ñều có thật, tai
nghe mắt thấy và không lý luận hay phê bình.
Bài này nhấn mạnh 3 ñiểm chính:
- Thứ nhất tình hình dân chúng và chính
quyền ở Huế trước và trong ngày xảy ra biến
cố.
- Thứ hai không có sự hưởng ứng nào của
dân chúng, của các Hội ðoàn, của các ðảng
Phái, của các tôn giáo Phật giáo và Thiên Chúa
giáo sau lời kêu
gọi của CS Bắc
Việt.
- Thứ ba Sự
tích xây mộ tập
thể ở Núi Ba
Vành và Ba Tầng
của nạn nhân bị
VC sát hại mà ít
người biết ñến.
Tết
Mậu
Thân ở Huế
Sáng
mồng
một các trưởng
cơ quan ở Huế
như thường lệ,
tập họp ở cửa
Ngọ Môn làm lễ
Thượng Kỳ ñầu
năm. Năm nay,
1968, không khí
của buổi lễ hơi
ñặc biệt vì ai nấy

ñều bàn bạc một cách lo âu về vụ Việt cộng tấn
công vào thành phố ðà- Nẵng ñêm hôm trước,
tức là ñêm 30 tết. Cuộc tấn công này bị thất bại,
thành phố ðà–Nẵng không bị thiệt hại gì. Ai ai
cũng ñặt câu hỏi không biết lúc nào Huế sẽ bị
tấn công. Riêng tôi, khi ra về, có linh tính là
sắp có chuyện gì ñó xảy ra cho Huế.
Nhà tôi là một phần của cơ quan (1) (số ghi
trên bản ñồ), ngay ngã tư ñường Trần Thúc
Nhẫn (Nguyễn-Hoàng cũ) và ñường Nguyễn
Huệ. Trước mặt nhà tôi là ñường Trần Thúc
Nhẫn, văn phòng của cơ quan quay mặt ra
ñường Nguyễn Huệ. Lối tám giờ rưỡi thì có
ñiện thọai reo. Tôi nghe giọng của Trung Tá
Tỉnh Trưởng Phan Văn Khoa: “Mời anh qua
nhà tôi chơi, anh em ñã có mặt ñông ñủ”. Tôi
quay sang nói với vợ tôi: “Khoảng chín giờ
rưỡi, mười giờ, thì nhớ ñiện thoại qua nhà Tỉnh
Trưởng gọi anh về lấy lý do là nhà có khách
nghe. ðầu năm
mình chưa chúc
Tết ông Tỉnh
Trưởng thì sẵn
dịp này mình
sang một chút
cho phải lẽ.”
Tư dinh Tỉnh
Trưởng (2) nằm
trên ñường LêLợi nhìn ra sông
Hương. Bên phải
là ñường Trần
Thúc Nhẫn và
trường Quốc Học.
Nhà tôi ở phía
sau dinh TT, cách
một cái vườn và
một căn nhà có
kho chứa gạo.
Vào
ñến
phòng khách của
ông TT tôi thấy
nhiều trưởng cơ
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chúc Tết và chơi bài ñầu năm. Thấy ñông ñủ
người tôi liền nói với Trung Tá Tỉnh Trưởng:
“Tôi với Trung Tá hùn nhé. Trung Tá cứ tiếp
tục, tôi sẽ vào thế sau khi Trung Tá mệt”. Tôi
nói nhỏ với anh bạn Trưởng Ty Kiến Thiết
N.N.: “Tốí nay ngồi chơi mà không thấy ngại
sao?” Anh ấy trả lời cho biết là sẽ chuồn sớm.
Một lúc sau thì có chuông ñiện thoại (ñiện thoại
ñỏ) trong phòng riêng của ông Tỉnh Trưởng
reo. Ông Tỉnh Trưởng vội vàng vào nghe và
sau khi ra khỏi phòng ông ta nói: “Sức mấy mà
VC tấn công Huế ñêm nay”. Tất cả những
người hiện diện ñều nghe rõ, tuy vậy ai nấy ñều
cũng hơi lo âu vì không biết ñiện thoại từ ñâu
tới, của ai, và cơ quan nào. Khoảng gần 10 giờ
thì ñiện thoại phòng ngoài reo. Ông TT nghe
xong, quay lại nói với tôi: “Chị nhờ tôi nói với
anh là có ông chú của anh ñến thăm và muốn
gặp anh”. Tôi ra ñến cửa còn nghe ông TT nói
với tôi là cố gắng trở lại sớm, Ông chú của tôi
về sớm, tôi không trở lại nhà ông Tỉnh Trưởng
mà ñi tắm và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc
dài.
Vào khoảng 1 giờ sáng trong khi sửa soạn
ñi ngủ thì bỗng nhiên tiếng súng nổ vang trời,
từ tứ phía tiếng reo to: “Hồ chí Minh muôn
năm!”.
Biết là VC ñang tấn công vào thành phố tôi
vội vàng bồng con mới sanh ñược 20 ngày và
dìu vợ tôi xuống lầu cùng với 2 ñứa con lớn và
người trợ giúp cho vợ tôi. Nhà dưới không có
phòng riêng, nên tôi ñưa vợ tôi và các con vào
núp trong buồng ñựng ñồ ñạc ở dưới cầu thang
mà trước ñây tôi ñã chất bao cát quanh phòng
ñể núp tránh pháo kích. Chỗ hẹp, không kê
giường ñược nên tôi lấy một cái giường tre nhỏ
dành cho trẻ em ñể vợ tôi ngồi cho khỏi bị hơi
lạnh. Mùa Tết năm ñó rất lạnh, lạnh hơn cả
những năm trước, nhưng không có mưa.
Trời chưa sáng hẳn thì tôi nghe tiếng gõ cửa
sau nhà và tiếng gọi của ông nhân viên phụ
trách công việc trong cơ quan: “Ông ơi VC ñầy

ñường, ông cho tôi và gia ñình vào núp tránh
ñạn pháo kích”. Trong khuôn viên cơ quan có
gần một chục gia ñình ở, gia ñình ông nhân
viên này ở gần nhà tôi nhất. Tôi ñể cho họ vào
và tôi nhận thấy có thêm mấy người lính gác
dinh của ông Tỉnh Trưởng. Sau khi trời sáng
hẳn, tôi mở cửa ñón thêm vài ba người xin vào
trú ẩn. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy lố nhố những
người trẻ tuổi khoảng 17,18 tuổi mặc áo quần
ngắn tay ngắn chân, mang súng AK ñứng ñầy
ñường và ngay trên ngã tư của hai ñường Trần
Thúc Nhẫn và Nguyễn Huệ. Từ văn phòng làm
việc tôi chợt nhìn thấy bên kia ñường Nguyễn
Huệ, gần ngã tư, một người nằm bên lề ñường
chân gác lên chiếc xe máy dầu ngã trên mặt
ñường. Nhìn kỹ hơn tôi nhận ra ông Nguyễn
Thương, phó Thị Trưởng thành phố Huế. Nhà
của ông phó Thị Trưởng Thương (3) ở bên kia
ngã tư (Ngô Quyền - Nguyễn Huệ), trên ñường
Ngô Quyền, gần cơ quan của tôi. Sau này tôi
ñược mấy người ở gần ñó kể lại là khi mới
nghe súng nổ liên hồi ông Phó Thị từ trên gác
nhà quăng hai quả lựu ñạn xuống ñường và
nhảy lên xe máy dầu ñể thoát thân thì gặp ngay
ñám VC ñứng ở ngã tư bắn ông ngã chết bên lề
ñường. Xác của ông nằm ở ñó cho ñến hơn
mười ngày sau, khi vùng này ñã ñược ổn ñịnh,
gia ñình mới dời thi thể của ông.
Bên cạnh trái nhà tôi là nhà và kho gạo của
chủ tiệm Rồng Vàng, một ông thầu khoán có
tên tuổi. Lính chính qui VC chiếm ñóng trường
Quốc Học và trường ðồng Khánh kế bên và lập
ñại bản doanh tại toà ðại Biểu Chính Phủ
Trung Nguyên Trung Phần (4). Sau này tôi mới
biết là du kích CS ñã lọt vào thành phố từ chiều
mồng một, ở chợ “xép” trong thành nội, chợ
ðông Ba ñã có những người lạ mặt xuất hiện.
Ở trên cửa Ngăn, cửa vào thành nội, chiều tối
ñã có VC ẩn núp chờ lệnh khai hỏa.
Khoảng mười giờ sáng tôi mở ñài truyền
thanh ñể nghe tin tức mới biết là ñài phát thanh
ñã bị chiếm ñóng. Trong ñài phát ra lời tuyên
bố từ Hà Nội kêu gọi nhân dân Huế và Thừa
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miền Bắc giải phóng thành phố Huế và tỉnh
Thừa Thiên. Tuy nhiên nhân dân cũng như các
ñoàn thể chính trị, các ñoàn thể tôn giáo vv..
ñều tuyệt ñối im lặng, bất ñộng. Ngược lại
thiên hạ ñều lo sợ, trốn tránh khi nghe VC ñến
gần. Khoảng giữa trưa phi cơ cuả ta bay lượn
quanh thành phố, phóng thanh loan báo “nhân
dân hãy bình tĩnh và vững tin, quân ta ñã bao
vây thành phố.” Lúc này tôi mới rõ VC ñã
chiếm phần lớn thành phố, chỉ còn khu vực
Mang Cá, khu vực cuả quân ñội là không bị
chiếm ñóng. Tôi phấn chấn tinh thần và vững
tin.
Trong lúc tôi băn khoăn và lo âu về tình
trạng của ông Tỉnh Trưởng cũng như của mấy
bạn ñồng nghiệp trong ñêm vừa qua, thì có một
nhân viên ở trong khuôn viên cơ quan lên báo
cho tôi biết là bà Tỉnh Trưởng và bà Tỉểu Khu
phó cùng gia ñình sang tạm trú tại nhà cuả một
nữ nhân viên trong khuôn viên của cơ quan.
Tôi liền cho mời hai Bà lên trú tại nhà của tôi
nhưng các bà ấy từ chối, muốn ở với người
quen thân và ñã cho biết các ông chồng ñều ñã
thoát ñược an toàn. Sau này tôi ñược kể lại rằng
lúc VC nổ súng lần ñầu tiên, thì ông Tỉnh
Trưởng mặc vội áo giáp cùng với người hạ sĩ
truyền tin khoác máy lên vai thoát ra cửa trước,
băng qua ñường Lê-Lợi, vượt qua bãi ñậu trực
thăng, ñến bờ sông Hương và ñi ngược về phía
cầu Tràng Tiền ñến Câu Lạc Bộ thể thao (5’).
Ở ñây ñược người quản lý, ông Hồ văn Lộ, lấy
áo quần thường dân cho các ông ấy thay ñổi.
Sau ñó ông Lộ hướng dẫn hai ông băng qua
ñường Lê Lợi, ñi ngược lên rồi vào bệnh viện
Huế (5). Ông Lộ có người cháu gái làm nữ y-tá
của bệnh viện ñã ñưa hai ông lên núp trên trần
nhà, và mỗi ngày cô cố gắng cung cấp cơm
nước. Hai ông ở ñây ñược ba bốn ngày thì quân
lính Mỹ ñến giải cứu và ñưa về Tiểu khu.
Những người ñến xin trú ẩn ñều tập trung
nơi phòng khách và phòng ăn, trừ phòng làm
việc cuả tôi, phía ñường Nguyễn Huệ. Qua ba
ngày ñình chiến, ngày thứ tư quân lính Mỹ bắt

ñầu lâm trận. Phía hữu ngạn sông Hương Quân
Mỹ lấy sân vận ñộng là căn cứ xuất phát (7) và
họ dùng trường Kiểu Mẫu (6) làm nơi tập trung
những người ñược giải thoát từ các nơi về. Họ
hành quân mỗi ngày từ sáng ñến chiều rồi trở
về căn cứ. Trong thời gian ñó toán du kích VC
cùng một số ñiềm chỉ viên ñi lục soát từng nhà
của từng khu vực. Khu vực An Cựu ñến Dòng
Chúa Cứu Thế, trường Thiên Hựu, khu vực nhà
thờ Phú Cam**, nhiều người ñã bị bắt và bị
giết, trong số ñó có ông Trần ðiền. Ở khu vực
Bến Ngự trên ñường Trần Thúc Nhẫn, phiá bên
kia ñường Nguyễn Huệ du kích VC và bọn nằm
vùng lục soát ñến nhà cuả ông Thiếu Tá Quân
Pháp Bửu Thạnh, Ủy viên Chính phủ Tòa Án
Quân sự thường trực Huế, bên cạnh nhà ông bà
thân sinh của vợ tôi, bắt ông ta ñi, ông này
kháng cự liền bị bắn ngay tại chỗ. Em vợ tôi bị
bắt ñem ñi theo toán người chăm lo việc tải
thương binh cho họ. Mấy hôm sau họ cho về và
dặn là khi nào họ gọi trình diện là phải tới
ngay. Liền sau ñó em vợ tôi trốn nhà ñến ẩn
núp ở nhà tôi và báo cho tôi biết là VC sẽ tiến
ñến khu vực cơ quan của tôi trong một hay hai
ngày sau. Lính chính qui thì vào cơ xưởng cuả
cơ quan lấy mấy xe tải dùng ñể chở gạo từ kho
gạo cạnh nhà tôi. Ngày nào họ cũng xuất hiện
trên ñường trước mặt nhà tôi, cứ mỗi lần như
vậy là vợ tôi la báo hiệu và tôi nhảy vào thùng
giấy ñựng TV trống ñặt trong góc phòng ñể
trốn. Nhưng may cho tôi, họ không vào nhà tôi
ñể lục soát.
Sáng ngày thứ chín một trái ñạn ñại bác rớt
nổ trước cổng nhà tôi làm kính cửa nhà vỡ
tung. Chúng tôi chờ những trái ñạn kế tiếp
nhưng không thấy. Sau này mới biết là ông
Tỉnh Trưởng ñã báo cho lực lượng hành quân
biết khu vực quanh nhà và cơ quan cuả tôi có
nhiều nhân viên và dân trú ngụ, trong ñó có gia
ñình cuả ông và ông Tiểu Khu phó cùng gia
ñình một số sĩ quan và lính, nên họ không tiếp
tục pháo nữa.
Cả nhà ñang ăn ñiểm tâm, cửa phía sau
ñang mở rộng cho thân nhân các gia ñình nhân
viên xin ẩn náu ñem thức ăn lên xuống. Trong
lúc tôi ñang cầm bát cơm ñể ăn thì bỗng nhiên
ông quản lý từ nhà dưới lên cửa sau nhà tôi vừa
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ñến cửa sau thì thấy một anh lính Mỹ ñang
chạy vào. Tôi nhanh tay thả bát cơm và dơ hai
tay khỏi ñầu và la lên: “ðây là cơ quan của
chính phủ, xin ñừng bắn”. Sau khi quan sát
trong nhà và chung quanh không thấy gì khả
nghi, anh ta nói với tôi bảo tất cả những người
trong nhà ra ñứng trình diện ngoài sân... Tôi trở
vào ôm ñứa bé và dìu vợ tôi cùng hai con nhỏ
của tôi ra khỏi nhà cùng với mấy chục người
ñang ẩn trong nhà. Lúc này tôi mới ñể ý thấy
chung quanh nhà tôi có chừng một tiểu ñội lính
Mỹ ñang bao vây. Vài người lính Mỹ nhảy vào
nhà chiếm các cửa sổ và chĩa súng ra ngoài
canh chừng. Người thiếu uý nói với tôi là nên
tập trung lại và mau ñi ra khỏi khu vực này vì
chưa ñược giải tỏa xong. Tôi liền nói với ông
ấy là phía sau của cơ quan là nhà ở của nhân
viên và xin ông ta truyền lệnh ñừng có bắn và
tôi xin phép cho người quản gia xuống bảo họ
ra tập trung ở sân. Sau ñó tôi nói với ông quản
gia ñi theo một anh lính Mỹ theo lệnh của ông
Thiếu uý, xuống khu vực nhà kho, cơ xưởng và
nhà ở của nhân viên, bảo họ ra ngoài sân tập
trung trình diện.
Theo sự hướng dẫn của ông Hạ sĩ, ñoàn nhà
trên của chúng tôi nhập với ñoàn nhà dưới . Ở
ñây tôi gặp bà Tỉnh Trưởng và Bà Tỉểu Khu
Phó. Chúng tôi thoát ra ngã sau của cơ quan và
ñi về phía sau vườn của dinh Tỉnh Trưởng ñể ra
ñường Lê-Lợi rồi ñi ngược về phía cầu Trường
Tiền. Tay ôm ñứa bé 20 ngày tôi dẫn ñầu ñoàn
với ông Hạ-Sĩ Mỹ. Khi chui qua những giây
kẽm gai của các vườn tôi lúng túng vì ñứa bé
nên bị gai kẽm cắt ñứt một ñường dài ở trên
ñầu, máu chảy lênh láng. Chúng tôi ñi qua các
trường Quốc Học, ðồng Khánh một cách an
toàn vì mặc dù quân ñội VC ñã rút ñi, nhưng
thỉnh thoảng vẫn còn bị bắn sẻ. ðến Bệnh Viện
trung ương chúng tôi không dám dừng chân, vì
nằm cách ñường hơi xa. ðến bến ñò Thừa Phủ
thì chợt nghe tiếng súng bắn sẻ, nhưng trong
ñoàn không ai bị gì. Khi ñi ngang qua Nhà

Thuốc tây Lê ðình Phòng thì một nhân viên
của tôi nói với tôi ñể anh ta chạy vào lấy một
chai thuốc ñỏ ñể xức vào vết thương của tôi
cho khỏi bị nhiễm trùng. Anh ta ñến cửa nhìn
vào và chạy ra liền: “Tất cả bị phá, thuốc men
ñều bị lấy sạch.”
Sau này tôi ñược một người cháu của ông
dược sĩ cho biết là sáng mồng một cả nhà ông
dược sĩ ñang núp dưới hầm nghe súng bắn quá
ông dược sĩ sợ lính Mỹ lục soát có thể ném lựu
ñạn xuống hầm thì chết hết cả nhà nên mới
quyết ñịnh cột một miếng vải trắng trên ñầu cái
gậy và trèo lên miệng hầm. Ông dược sĩ lại
mặc áo len ñen nữa. Khi lính Mỹ tới thấy cửa
ñóng thì phá cửa vào tưởng ông dược sĩ là VC
bèn bắn chết luôn. Khi biết ñược dưới hầm chỉ
toàn là ñàn bà con nít thì mới biết là bắn lầm
ông dược sĩ. Tương tự, khi lính Mỹ ñến nhà của
ông Chánh Nhất tòa Thượng Thẩm Huế nằm
trên ñường Lê-Lợi, thấy cửa ñóng thì phá cửa
và bắn một loạt súng an toàn, trước khi xông
vào nhà và ñã ñả thương một thiếu nữ. Cô này
ñược trực thăng Mỹ ñưa ngay ra hạm ñội và
ñược cứu sống. Nghe những chuyện này tôi
nghĩ là tôi rất may mắn khi mà người lính Mỹ
ñến nhà tôi thì cửa ñã mở sẵn và ñã có người
ñứng “ñón”ngoài cửa.
Khi ñoàn chúng tôi ñến trường Kiểu Mẫu,
những người tỵ nạn ñã tập trung ñông ñúc rồi.
Nhạc sĩ Ư.L., ñồng nghiệp với tôi ñang ñứng ở
cửa và vui mừng ñón chúng tôi. Ông ấy ñến
trước chúng tôi nửa ngày sau khi cõng trên
lưng người bố già lâm bịnh cùng gia ñình chạy
tới ñây. Ông ấy chạy ñi kiếm thuốc ñỏ và ñổ
lên vết thương của tôi khi thấy máu chảy nhiều.
Nhờ vậy mà vết thương không bị nhiễm trùng.
Tất cả ñều trải chiếu nằm ñất và nấu ăn tại chỗ.
Vợ tôi cùng các con nhỏ và gia ñình bố vợ tôi
may mắn tìm ñược một chỗ trên sân khấu của
nhà trường. Nhà vệ-sinh không có ñủ, nên
người ta ñi tiểu ñi tiêu vào những góc vườn.
May mà trời lạnh nhiều hơn mọi năm trước nên
không có bệnh truyền nhiễm. Tuy vậy có một
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trong ñó có ñứa con nhỏ mới sinh của tôi. Ông
Thiếu Tá của Tiểu khu bị hạ sát khi ông ngồi
trên xe thiết giáp chiến ñấu với VC trên ñường
phố Trần Hưng ðạo những ñêm trước. Thi thể
của ông ñược ñem chôn trong sân trường.
Thỉnh thoảng dân chúng chạy lọan mỗi khi có
pháo kích của VC từ phía bên kia sông bắn
sang. Lúc này VC còn chiếm ñóng Thành nội
và phía bên kia thành phố. Các nút chận ở các
cửa Thành như cửa Thưiợng Tứ, cửa Ngăn ,
cửa ðông Ba..vv..ñường Phan Bội Châu,
Huỳnh Thúc Kháng và cũng như khu vực Gia
Hội ñều chưa ñược giải vây. Ở bên này sông có
thể nhìn thấy cuộc hành quân của quân ta và
quân Mỹ tại cửa Thượng Tứ. Trong một ñợt
pháo kích, ông bác sĩ Trần ðình Lan và vợ là
dược sĩ Nguyễn thị Quỳ có tiệm thuốc tây Ái
Quỳ ở phố Trần Hưng ðạo ñều bị tử nạn, và
một số người dân ở khu phố này. Khu vực Gia
Hội cũng bị chiếm ñóng hoàn toàn.
Trường học Gia Hội (8) là bản doanh của
quân du kích và CS nằm vùng. Ở ñây là nơi tập
trung những người bị bắt ñem về ñể tra khảo.và
kết án. Hình thức tra khảo ñiển hình nhất là
dùng tre vót nhọn rồi ñóng vào lưng, vào ñỉnh
ñầu.. Trong ban ñịnh tội, có ông thầy bói Diệu
Linh nổi tiếng ở vùng này. Nhờ coi bói nhiều
nhà trong vùng nên ông ta thu thập ñược nhiều
tin tức. Nhà của cô tôi ở trên ñường Tô Hiến
Thành, sau lưng chùa Diệu-ðế. Chồng của cô
tôi, thuộc ty Cảnh Sát ở Hội An về thăm nhà
trong mấy ngày Tết, ñã trốn ñược trong ñợt ñầu
cuộc lùng bắt bằng cách chui núp trên trần nhà.
Hai ngày sau, một toán người ñến nhà cô tôi và
ra lệnh cho cô tôi phải nói với dượng tôi ra
trình diện vì Uỷ Ban mặt trận cách mạng biết
chắc chắn là dượng tôi ñang có mặt ở nhà. Nếu
không trình diện thì Ủy Ban sẽ bắt hết cả vợ và
con cái. Nằm ở trên trần nghe nói vậy, dượng
tôi phải xuống trình diện và bị dẫn ñi. Sau ñó
mới hiểu tại sao những người ñi bắt lại biết rõ
dượng tôi có mặt tại nhà: người con gái giúp

việc trong nhà là một CS nằm vùng. Cùng một
trường hợp tương tự xảy ra cho ông Trưởng Ty
Thủy Nông nhà ở vùng Kim long. Ông này sau
ñó bị giết.
Trường Gia Hội là nơi xử bắn và nơi chôn
tập thể cuả những người bị bắt ở khu vực Gia
Hội. Việc xử bắn thường xảy ra ban ñêm ñể
bên kia sông không thấy ñược. Trước tiên ñám
VC giết người bắt tù nhân ñào một hố rộng, sau
ñó chúng bắt tù nhân sắp hàng ngang trước bọn
chúng. Chúng dùng súng liên thanh bắn từng
loạt, và sau ñó dùng súng lục ñể kết thúc từng
người. Một trong những người bị bắt chú ý
quan sát rất nhiều lần và cứ mỗi lần như vậy
chỉ có khoản trên dưới mươi người và lúc nào
cũng khởi bắn từ bên trái sang bên phài. Nhiều
toán ñã qua, ñến toán của anh ta, anh ta tìm
cách ñứng cuối cùng trong hàng, về phía bên
phải. Anh ta vội ngã xuống trước khi ñạn trúng
anh. Nằm lấp dưới lớp ngừơi, anh ta cố nín thở,
mong không bị nhận thấy. ðám sát thủ vội
vàng bắt ñầu ñi kết thúc từng người . ðột nhiên
nghe tiếng gọi và tiếng súng, biết là bị ñộng
ñám sát thủ vội vàng bỏ chạy. Chờ cho chúng
ñi khuất anh ta vùng dậy, vội vã thoát qua
ñường Chi Lăng, tìm ñến nhà người bà con của
anh ta và gõ cửa mãi mà không có tiếng hỏi
hoặc trả lời, cho ñến lúc anh ta xưng tên họ,
người nhà mới mở cửa. Thoạt thấy anh ta máu
me ñầy người, người nhà tưởng là ma. Sau khi
mọi người ñã ñịnh thần, anh ta mới kể ñầu ñuôi
câu chuyện. Ngày hôm sau anh ta tìm ñến nhà
của cô tôi và báo cho cô tôi biết là anh ta ñã
thấy dượng tôi bị giết và lấp ở trường Gia Hội.
Nhờ vậy mà cô tôi mới tìm ñược xác chồng và
ñem về chôn cất tạm ở vườn hoa gần nhà.
Trong lúc phía tả ngạn sông Hương còn bị
chiếm ñóng, thì phía hữu ngạn tình hình an
ninh phần lớn ñã ñược vãn hồi. Thừa dịp này
tôi về lại nhà ñể lấy thêm áo quần và tiếp tế gạo
cho gia ñình. Trên ñường ñi, ngồi bên cạnh anh
lái xe, bỗng nhiên tôi nghe “xiu” một tiếng.
Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một lỗ vỡ nhỏ trên
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Chúng tôi bảo nhau ñúng là “ñạn tránh người”!
Về ñến nhà tôi thấy từ tủ áo ñến tủ ñựng thức
ăn, từ tủ tiền cho ñến tủ sắt của cơ quan ñều bị
phá và ñồ ñạc ñều bị thất thóat. Nhưng chuyện
ñáng ñể tâm hơn cả là lúc vợ tôi núp trong
phòng nhỏ dưới thang lầu cùng với các cháu
nhỏ, ñược bảo vệ bằng một số bao cát, và băn
khoăn hỏi tôi rằng số nhỏ vòng vàng lúc cưới
hỏi và chút ít tiền không biết cất dấu ở ñâu cho
an toàn. Tôi nói ngay là nên dấu vào các bao
cát. Vợ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói là người
xưa có câu “người ñâu của ñó”, vậy thì tốt hơn
hết là mình nên cất dấu trong người. Vợ tôi
mỉm cười một cách thú vị khi nghe tôi kể lại
câu chuyện về mấy bao cát ñã ñược tháo tung
và cát vãi ra ñầy nhà.
Khi TQLC VN tăng cường phía tả ngạn,
các khu vực ñường Trần Hưng ðạo, Phan Bội
Châu ñược giải tỏa bằng những pha cận chiến
hữu hiệu. Rồi việc ñánh vào Thành Nội thành
công và sau cùng lá cờ vàng ba sọc ñỏ phất phơ
trên cột cờ ở cửa Ngọ Môn.
Sau này tôi ñược biết là một số người ñã bị
VC bắt ñi theo khi bọn chúng rút lui, trong số
ñó có ông Nguyễn văn ðãi, Phụ tá ðại Biểu
chính phủ Trung Nguyên Trung Phần, ông Bảo
Lộc, phó Tỉnh Trưởng tỉnh Thừa Thiên, Hòa
Thượng Thích ðôn Hậu của chùa Linh Mụ.
Ông Bảo Lộc ñược thả vào năm 1978, sau ñó
ñịnh cư ở Mỹ. Ông ñã thất lộc cách ñây mấy
năm.
Phần lớn gia ñình nào cũng có người thân bị
VC giết oan trong Tết Mậu Thân.
TRẠI TÌNH THƯƠNG
Liền sau khi tình thế ñược ổn ñịnh, ông
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám
ðốc CS, ñã ra Huế với một phái ñoàn ñã lập
một trại dành cho những người cùng gia ñình bị
mất thân nhân và nhà cửa bị hư hại, ñổ nát mà
ThiếuTướng Loan ñặt tên là TRẠI TÌNH
THƯƠNG. Trại này ñược xây cât ở trong thành

nội gần cửa Ngọ Môn, nằm dọc theo thượng
thành. ðích thân ông TT Loan lái xe jeep vào
thành nội ñể chọn ñịa ñiểm. Sau này công tác
ñược giao phó cho một vị ðại tá cùng với sự
trợ giúp của Ty Công Chánh. ðây là một việc
làm của chính phủ ñã thoa dịu vết thương của
nhân dân sau vụ tàn sát vô tiền khoáng hậu của
VC mà ít người biết tới. Ai cũng nghĩ là ít nhất
vài năm sau Huế mới ñược phục hồi, tinh thần
cũng như vật chất. Nhưng với tinh thần bất
khuất, nên chỉ trong vòng hơn một năm tình
hình ñã trở lại bình thường: hai vày của cầu
Trường Tiền bị giựt sập ñược sửa chữa tạm gấp
rút ngay sau ñó, chợ ðông Ba buôn bán lại bình
thường, các trường học ñều sinh hoạt như
trước.
MỒ TẬP THỂ Ở NÚI BA VÀNH THỊ XÃ
HUẾ
Nói ñến Tết Mậu Thân ở Huế ai cũng biết
ñến những mồ chôn tập thể rải rác ở trường Gia
Hội, ở Khe ðá Mài, ở những bãi cát của quận
Phú Thứ ..v.v nhưng một ñiều lạ là rất ít người
biết ñến mồ chôn tâp thể ở núi Ba Vành* của
những nạn nhân bị giết rải rác các nơi ñược tìm
thấy vào năm1968 và mồ chôn tập thể ở núi Ba
Tầng**, nơi mà hơn 400 nạn nhân bị giết ñược
tìm thấy năm 1969 ở Khe ðá Mài, ñược qui tụ
về ñể làm nghĩa trang chung ở thành phố Huế.
Bài này chỉ ghi lại những gì ñã xảy ra ở núi Ba
Vành có sự chủ tọa của Tổng Thống Nguyễn
văn Thiệu.
Ngày hôm ñó, vào mùa hè 1968, ñã hơn 10
giờ ñêm, trong lúc tôi ñang ngồi ñọc sách thì
ñiện thoại reo. Tôi nghĩ khuya rồi mà có ñiện
thoại chắc là có tin khẩn cấp mặc dầu tình hình
an ninh ñã ñược vãn hồi. Tôi nhấc máy ñiện
thoại lên thì nghe tiếng nói của ðaị Tá Tỉnh
Trưởng Lê-văn-Thân bên kia ñầu giây: “Mời
anh sang nhà tôi ngay, tôi có chuyên gấp bàn
với anh”. Nhà của ông Tỉnh Trưởng cách nhà
tôi hai khu vườn rộng. Tôi gặp ðại Tá Tỉnh
Trưởng ở phòng khách, ông ta ngồi một mình.
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buổi lễ ñưa các xác bị VC giết ở các nơi về qui
tụ tại một ñịa ñiểm trong thị xã chỉ làm trên qui
mô Tỉnh mà thôi, nay văn phòng Tổng Thống
vừa mới ñiện thoại cho biết là Tổng Thống
muốn chủ tọa buổi lễ này. Do vậy phải tổ chức
với qui mô lớn hơn. Ý kiến chung của tỉnh là
chọn núi Ba-Vành (9) (cạnh núi Ba Tầng) làm
ñiạ ñiểm. Muốn vậy thì phải cần cắt một phần
núi và ñào một cái huyệt ñể chôn khoảng trên
bốn trăm cái tiểu (quan tài nhỏ, ñựng xương
cốt) thu thập từ các nơi. Sáng ngày mốt,
khoảng 10 hay 11 giờ, Tổng Thống Thiệu sẽ
ñến sân bay Phú Bài và ñi xe ñến núi Ba-Vành
chủ tọa buổi lễ. Ông Tỉnh Trưởng tiếp: “Việc
ñào núi và mồ nhờ bên Công Chánh thực hiện,
việc tô hồ, sơn quét và xây ñặt vào chỗ hai tấm
bia sẽ do Ty Kiến Thiết phụ trách. Hai mộ bia
sẽ ñược ông Kiến Trúc Sư N.V.T. thiết kế, một
cái dành cho những người theo Thiên Chúa
giáo, một cái dành cho những người theo Phật
giáo. Thời gian gấp quá anh cố gắng làm cho
kịp”.
Chúng tôi tập trung lực lượng cố gắng làm
ngày làm ñêm nên công tác hoàn tất ñúng kỳ
hạn.
Ông Tỉnh Trưởng cũng có ñến hỗ trợ chúng
tôi những lúc chúng tôi làm ñêm.
Hai bia mộ ñã ñược ñặt vào chỗ sau khi các
tiểu ñã ñược sắp vào huyệt. Công việc vừa
hoàn thành thì có tin báo là Tổng Thống Thiệu
sẽ ñáp trực thăng trên ñỉnh núi và sẽ ñi bộ
xuống, thay vì ñi xe từ Phú Bài lên. Ông Tỉnh
Trưởng vội chỉ thị làm một ñường tạm lên ñỉnh
núi ñể Tổng Thống xử dụng.

Xe tang qua ñường Lê- Lợi, Huế

Các ñoàn xe chở những áo quan nhỏ (tiểu)
rầm rộ ñi qua thành phố dưới sự hướng dẫn của
ñại diện các cơ quan. Tiếng khóc của thân nhân
những nạn nhân ñã tạo nên một khung cảnh
thật ñau buồn, xúc ñộng. Tại ñịa ñiểm hành lễ
cũng vậy, cũng tiếng khóc tiếng than oán hận
ngất trời.
Khoảng 11 giờ sáng trực thăng của Tổng
Thống ñáp trên ñỉnh ñồi và Tổng Thống Thiệu
ñi xuống ñịa ñiểm hành lễ. Buổi lễ kết thúc với
lời chia buồn của Tổng Thống ñã xoa dịu một
phần nào nỗi ñau ñầy uất ức của người dân xứ
Huế mà hầu hết gia ñình nào cũng có người bị
cộng sản giết. ðây là cái tang chung cho Huế.
Mồ tập thể ở núi Ba-Vành (chụp năm 2010)

Cổng chính vào lăng (Nhìn từ ngoài ñường vào)

Chính Diện

Góc trái của lăng
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Toàn diện chiều dài của lăng

Phần mộ

Góc trái của lăng cạnh lề ñường

Góc trái của lăng

Mục ñích của bài này là ñể ghi lại một di
tích của lịch sử mà ngay trong thời kỳ ñó ở
trong nước cũng ít người biết ñến.
Vào những năm 1979, 1980 lăng bia mồ tập
thể vẫn còn ñó. Nhưng sau ñó hai tấm bia ñã bị
ñập phá và mộ bị phá hủy. Tiếc rằng những
hình ảnh của ngôi mộ và những tấm bia ñã thất
lạc.
Có thể nói là sau Tết Mậu Thân hầu hết
những gia ñình ở Huế ñều có người bị giết.
Hàng năm cứ ñến Tết là gần như nhà nào cũng
ñều có giỗ. Sau 30-4-1975 một số lớn dân của
thành phố Huế ñã bị chính quyền CS ñưa ñi
ñịnh cư về những vùng Kinh Tế mới xa xôi ở
miền Nam, dọc theo Quốc Lộ 14 ñến huyện
Chơn Thành, ðồng-Xoài, vùng Trà Vinh vv.
những nơi mà sau khi học tập cải tạo về tôi bị
ñưa ñến ñó thực hiện công tác làm cầu. Bù lại
người dân ở những tỉnh Quảng- Bình, Quảng Trị ñã vào Thừa Thiên lập nghiệp, trong thời kỳ
ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, bị
nhập lại thành một tỉnh: Bình-Trị-Thiên mà
Huế là thủ phủ.
Tôi trở về Huế năm 1985, sau hơn mười
năm xa cách. Tôi bỗng thấy mình xa lạ và lẻ loi
trong thành phố ñẹp như thơ và thân yêu này.
Chỉ có những buổi chiều ngồi soi bóng bên
dòng sông Hương, ngắm nắng vàng chiếu qua
cầu trắng bạc trên dòng nước xanh và nghe
tiếng chuông chùa quen thuộc, tôi mới tìm
ñược lại tôi.
Hồ ðăng Lễ, San Jose, 2012
* ðể biết thêm chi tiết, xin tìm ñọc “Mậu Thân
ở Huế” của tác giả Nguyễn Lý Tưởng.
** ðể biết chi tiết, xin tìm ñọc “40 năm Mậu
Thân - Cuộc thảm sát tại Ke ðá Mài” của Linh
Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan
Văn Lợi.

Góc phải của lăng (nhìn từ ngoài ñường vào)
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DU LỊCH
L CH
Nguyễn Hương Hữu
Lời mở ñầu: Trước hết tôi xin lỗi bạn ñọc
về nội-dung bài này. Nó chỉ có tính cách
chuyện phiếm mà thôi. Những nhận xét trong
bài chỉ có tính-cách cá-nhân ghi lại vài cảmnghĩ vụn vặt của người viết nên chắc-chắn
không giống cảm-nghĩ của ña số bạn ñọc.
Thích thì ñọc chơi cho vui, không thì lướt qua
chỗ khác. Những ý nào ñược ñồng-tình thì cứ
gật-gù rồi ñọc tiếp, không thì cứ "xem qua rồi
bỏ".
Mong là người ñọc có vài giây phút giảikhuây, xin tha thứ và bỏ qua những lỗi-lầm và
các sai-sót không thế nào tránh khỏi.
Du Lịch, từ-ngữ này thật không có gì lạ với
chúng ta vì dù ít hay nhiều hầu hết ñều ñã có ñi
"du-lịch" rồi. ði trong nước (quốc-gia chúng ta
ở) hay ñi ngoại-quốc (ngoài nước chúng ta ở ngay cả Việt-nam cũng có thể xếp vào từ-ngữ
này, hoặc từ-ngữ "về nước" cũng ñược) cũng là
lên máy bay hay xuống tàu ñể ñến nơi ta muốn.
Bao nhiêu ñó chưa ñủ ñể gọi là ðI DULỊCH. Còn sắp xếp nơi ăn, ở và ñi xem các
thắng cảnh hay các kiến-trúc ñặc-sắc hoặc các
ñịa-ñiểm có tính cách lịch-sử (mới hoặc cũ) hay
ñược nhiều người biết hoặc nói ñến.
Ở ñây tôi chỉ bàn tới chuyện sắp xếp cuối:
xem cái gì? có ñáng xem không?
Ở Âu-châu tôi có dịp ñi ñây ñi ñó và thăm
viếng vài nơi ñược nhiều người biết hay sách vở
thuở học trò có viết ñến. Chẳng hạn như hồi còn
cắp sách ñến trường tôi có biết qua "nền vănminh cổ La Hy" (La= La mã, Hy= Hy-lạp) là
nền văn-minh căn-bản của gần như toàn Âuchâu.

Tôi có dịp chọn một chuyến du-lịch qua HyLạp, ñặc-biệt ñi vòng quanh quốc-gia miền Nam
Âu-châu nằm trên bờ ðịa-Trung-Hải. Tôi ñã có
dịp xem các kiến-trúc cổ còn lưu giữ ñược với
thời-gian, cũng như ñã sụp ñổ. Vì "méo mó
nghề-nghiệp" nên tôi chú-ý quan-sát cách tạo
dựng của người xưa: chưa biết công-dụng của
các vòm (arc) nên chỉ có những ñà ngang bằng
ñá tảng (ñẽo, cắt thành ñoạn thẳng, ngắn gọn
cho tiện với các phương-tiện vận hành thô sơ
thuở xưa). Vì vậy các kiến-trúc này có rất nhiều
cột rất gần nhau và dày ñặc so với kiến-trúc về
sau, lại rất phí-phạm và tốn kém.
Xem các kiến-trúc ñã ñổ vỡ lại thấy cấu-trúc
cột với những mặt vòng ngoài cột là những vân
tròn liền nhau rất ñẹp. Nằm ngổn-ngang trên
mặt ñất là các ñoạn cột dài giống nhau ñộ hơn
1m tức là ñã ñược làm giống nhau (không phải
gãy-ñổ mà rời nhau khi sập). Ở ngay giữa hai
ñầu ñoạn cột có mỗi ñầu một lỗ tương ñối tròn,
sâu ñộ mươi phân. Thì ra ñó là chỗ nối các ñoạn
cột với nhau. Và vì thời ñó là "thời-ñại ñồ ñồng"
(kim-loại tốt nhứt biết ñược lúc ñó) nên lõi nối
các ñoạn cột là ... gỗ ñẽo tròn. Chính vì vậy mà
các kiến-trúc ñó bị sụp ñổ dễ-dàng khi các lõi
nối ñó bị mục nát. Vấn-ñề quan-yếu nhứt là làm
sao ñưa từng ñoạn cột ñá ñó lên cao và chồng
nối lên nhau. Từ ñó ta có thể hiểu ñược tại sao
các kiến-trúc vĩ-ñại như Kim Tự Tháp của Aicập ñược hậu-thế sắp vào hàng "kỳ-quan kiếntrúc". Rốt lại các kiến-trúc Hy-lạp còn tồn-tại,
trước hết là không dựng lên ở vùng có ñộng ñất.
Sau ñó là do các ngàm ñẽo trong ñà ñá của các
ñà và vách, mái, v..v.. chưa nói ñến phẩm-chất
ñá xây-dựng và nhiều yếu-tố khác.
Tôi có cái may (?) ñược nghe một người
ñồng-hương ñi "du-lịch" về kể lại là "có ñi ñến
một cổ-tích loại ñó và không biết tại sao mọi
người bu lại chụp ảnh lia-lịa các cục ñá sụp ñổ
ñó, không hiểu chúng có cái gì ñẹp ñẽ ñâu!"
Có một dịp khác tôi sang Ý-ðại-Lợi và
trong một chuyến tham-quan chúng tôi ñi ngang
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ñoán thôi, vì không phải là ñiểm thăm viếng
chánh, mà chỉ là trên ñường ñi thôi), tôi thấy
phía sau mấy căn nhà có mảnh vườn nhỏ, giống
như nhà dân quê VN, có vài cây ăn trái, rau và
nhiều cỏ dại, có mấy mái lá hay tôn có lẽ là cái
kho hay chuồng gà gì ñó. Trông cảnh sống ñó
tôi bỗng nhớ tới ñời sống của người nông-thôn
quê nhà. Và cảnh ñó cũng nhắc cho tôi câu nói
của anh bạn KS ñồng-nghiệp tốt-nghiệp tại
Canada:
"ðàn bà A-Li-Ta-Lồ sao có nhiều ñiểm
giống mấy bà Việt nam quá, cách họ nói chuyện
với nhau, nhứt là cách họ gây lộn với nhau".
Ở trên tôi chỉ mượn hai chuyện nhỏ ñể dẫn
ñến một quan-niệm về DU LỊCH.
Có phải ta mượn dịp ñó ñể khơi ñọng lại
những hồi-ức trong dĩ-vãng, một chút suy-tư,
một chút kỷ-niệm trong lòng? Cũng là dịp ta mở
mang thêm những hiểu biết của ta về ñịa-dư,
lịch-sử, văn-hóa và xã-hội?
Viết ñến ñây tôi nhớ lại chuyến họp bạn mới
ñây của tôi (xem CUỘC HỌP MẶT CÔNGCHÁNH HIẾM CÓ tháng 11 năm 2012).
Nhân dịp tôi qua California lần này hai bạn
Công chánh có nhã ý thay nhau ñưa tôi ñi thăm
hai chỗ:

- Không tĩnh lặng, êm ả như Vườn Nhật-bản
- Không hào nhoáng, sôi ñộng, tưng bừng
như Hollywood.
Vào Getty Center ñể xem các kiến-trúc ñộcñáo, thiết-trí hài hòa, màu sắc ñơn-giản, sáng
sủa, nhưng ñặc-sắc nhứt là thấy ñược bao nhiêu
công-sức của bao nhiêu người làm việc (tình
nguyện) ñã ñóng góp cho khách thưởng ngoạn
một cảm-giác mình ñược tôn trọng, chăm sóc
thật chu-ñáo.

GETTY CENTER:
Highway 405 nhìn từ Getty Center

ðây là một chỗ du-lịch mà dù tôi ñã sang
Cali nhiều lần mà chưa biết ñến, ñừng nói là ñến
xem. Anh bạn ñã ñưa tôi ñến một viện bảo-tàng
mà tôi chưa ñược biết, mặc dù có thể nói là tôi
không xa lạ gì với Nam Cali.
Getty Center nằm riêng biệt trên một sườn
núi trên Highway 405, một khu triển-lãm gồm
cả viện bảo tàng xem miễn phí (trừ tiền ñậu xe
trong hầm):
- Không ồn-ào, náo-nhiệt, màu-sắc như
Disney Land,
- Không trang-trọng, cổ-kính như chùa ðàiloan,
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Vài khía cạnh của kiến-trúc chánh trong Getty
Center

từng ngọn cây..

từng bụi cỏ ....
Một thí-dụ: hàng cây thẳng tắp không một sai
lệch:
Lòng suối, một thiết-trí công phu ...
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RICHARD NIXON LIBRARY:
Anh bạn ñưa tôi ñến trước cửa một dinh-thự
dài giữa phố có bồn nước phun và nói: "ðây là
chỗ riêng của Tổng thống Nixon, người can-dự
nhiều vào chiến cuộc VN".

(nhìn thẳng)

Phía bên phải của tòa nhà là một khu vực
chỉnh-trang gồm một sân giống như một sân
khấu lộ thiên nho nhỏ (amphitheater), một ngôi
nhà cũ nhưng khang-trang và xa hơn chút nữa
là chỗ ñậu của chiếc trực-thăng cũ và một chiếc
xe hơi hoa-kỳ cũng cũ không kém.

(nhìn xéo)

Phòng triển-lãm các hoạt-ñộng của vị
Tổng-Thống Mỹ có nơi trình-bày mấy bức
tượng của các nhà lãnh-ñạo các nước có liênlạc trực-tiếp với Tổng-Thống Nixon, các tượng
màu ñen to như người thật. Tôi không chụp
ñược ảnh vì không ñược phép.
Nhưng nhân-vật tôi chú-ý nhất là Chu Ân
Lai!
Thấy (tượng) Chu Ân Lai tôi tiếc vì thiếu
(tượng) Kissinger!

Tượng Paul Getty

Nhưng có hay không có (tượng Kissinger)
sao tôi vẫn tưởng-tượng ñược các cuộc thảoluận song-phương giữa hai ông này. Và kết-quả
của các cuộc gặp gỡ này là ... ngày hôm nay tôi
ñứng ở ñây, là bao nhiêu người Việt chúng tôi
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nhiêu quốc-gia khác, gần như khắp thế-giới
nữa! Xa quê-hương, xa lìa thân-tộc, xa nơi
chôn nhau cắt rốn.....

như bao nhiêu người chúng ta vẫn gọi là bìnhdị. Ở ñây không có sự tuyên-truyền bịa ñặt, và
tôi ñã nhận ra nơi tôi một sự kính-phục với chủ
căn nhà này và hai người ấy ñang ở bên ngoài
ñây: phần mộ của ông và bà R. Nixon.

Vẫn biết chánh-trị là thế, quyền-lợi quốcgia là thế...
Những người lãnh-ñạo VN ngày trước có
thấy ñược mối tương-quan quốc-tế không phải
ñơn-giản mà là phức-tạp và biến ñổi không
lường ñược. Không phải như mối giao-tiếp
giữa hai người, hay hai hoặc ba (hay nhiều hơn
nửa) nhóm người, phe phái.
Chưa bao giờ tôi thấy thấm-thía cho bằng
cái câu nói thường nghe:
"Dại thì chết, khôn cũng chết! Chỉ có biết là
sống!"
Mang cái tâm-trạng ñó tôi ñi ra khỏi phòng
trưng-bày ñến ngôi nhà (phải nói là) nho nhỏ
bên ngoài: ngôi nhà của gia-ñình Richard
Nixon.

Căn nhà thật ñơn-giản, gọn gàng và khiêmtốn. Thật sự tôi không tưởng-tượng ñược ñây là
ngôi nhà của vị Tổng-Thống Hoa-kỳ. Kể cả
phòng khách ñã ñược bày biện lại theo mẫu
phòng khách của dinh Tổng-thống (theo lời của
nhân-viên phụ-trách), toàn thể căn nhà ñã cho
thấy chủ nhà là một người ñơn-giản và bình-dị

Ra xa thêm một chút là những phương-tiện
không thể không có của một vị tổng thống: máy
bay trực-thăng và xe ô-tô

Thật rõ là:
"Vết xưa xe, ngựa hồn thu-thảo
Nền cũ lâu-ñài, bóng tịch-dương"
NHH
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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Tai bay v gió
Nguyễn thái Hai
Năm 1963 tôi làm Trưởng ty phi trường
Bửu Sơn, Tháp chàm gần xong thì kiêm luôn
nối dài phi trường Liên Khương bằng bê tông
nhựa. Một số phi cơ hành chánh và quân ñội ñã
có thể ñáp xuống phi trường Bửu Sơn khi cần.
Trước khi về lại Tháp Chàm, tôi ñiện về ngày
N ñặt bảng dấu hiệu cấm máy bay xuống ñể
chuẩn bị trải lớp nhựa lỏng ñầu tiên trên nửa
chiều dài. Khoảng 8 giờ sáng về ñến công
trường, nhân viên báo là tỉnh vừa cho biết trưa
nay Tướng ðính ra chuẩn bị cho ông Cố vấn
Ngô ñình Nhu ngày hôm sau ra.
Tôi vội vã xuống tỉnh ñịnh hỏi tại sao
không báo trước, nên sáng này vừa mới trải
nhựa nửa ñường bay. Tới nơi gặp Trung Tá
Tỉnh Truởng (TTTT) ñang cuống quít về vụ
này. Hỏi ra mới biết là tuần trước ông ñã bảo
ông Phó Tỉnh Trưởng (PTT) lên công trường
xem tình trạng phi trường có sử dụng ñược
không. Nào ngờ ông ấy qua ty CC hỏi và ñược
ông Trưởng ty CC cho biết thỉnh thoảng thấy
có máy bay ñáp xuống, nên về báo cáo là phi
trường khả dụng. Ông mới biết tin phi trường
bất khả dụng sáng nay và chưa biết làm sao.
Tôi cho biết sự thể ñã xảy ra, chỉ còn cách là tôi
phải ñem cát trải phủ phần mới trải nhựa và lấy
xe lăn cán xuống sau này sẽ hay, và nếu có tai
nạn xảy ra tôi hoàn toàn không chịu trách
nhiệm. TTTT mừng quá. Tôi huy ñộng 100%
nhân công và xe cộ ra làm.
ðến trưa phi cơ Tướng ðính ra bay vòng
vòng và rà xuống thấp ngụ ý muốn ñáp xuống.
Tôi làm dấu hỏi và cho xe cộ nhân viên dời ra
khỏi ñường bay, cất mấy bảng cấm. Phi cơ ñáp
xuống an toàn. Tôi xin lỗi và giải thích sự việc,

Tướng ðính cho biết là ñã thấy và khen tôi ñã
nhanh chóng giải quyết vấn ñề và hỏi ngày mai
ông Cố vấn ra có an toàn không?
Tôi trả lời: Thiếu Tướng là quân nhân giỏi chịu
ñựng và chấp nhận hiểm nguy, chứ ai dám bảo
ñảm an toàn cho ngài Cố Vấn. Quay qua hỏi
ông ðại úy phi công: Ngày mai ðại úy sẽ lái
phi cơ ra ñáp ñược không. ðại úy cho biết mình
biết trước nên yên tâm hơn người chưa biết tình
trạng phi trường này. Tướng ðính bảo chiều
nay ðại úy về chuẩn bị và ngày mai sẽ ñích
thân lái ra. Tôi tiếp lời: chúng tôi sẽ tận lực trải
cát thêm lên những nơi nhựa nổi lên mặt cát
cho ít trơn hơn. Tối ñó tôi gởi một công văn
cho Tỉnh trình bày sự trục trặc là do ông PTT
không lên phi trường cho biết chương trình
kinh lý của ông cố vấn nên mới xảy ra sự kiện,
chứ không phải tại Ty Hữu Hạn Phi Trường.
Sau khi ông Ngô ñình Nhu về Saigon, tôi
gởi công ñiện về Nha CCHK báo chuyến kinh
lý bình an và tôi sẽ tiếp tục công việc như
thường lệ. Lúc ñó ông Giám ñốc Nha CCHK ñi
công du Mỹ vừa về, ñược ông Bộ Trưởng ñiện
thoại hỏi ở Phi trường Bửu Sơn có việc gì mà
Tướng ðính gởi một văn thư dày 20 trang tố
cáo là Nha chống ñối ñường lối của Cố Vấn
Ngô ñình Nhu và chỉ thị Nha ðộng Viên gọi tôi
nhập ngũ. Ông Ngỡ ngàng không biết chuyện
gì, hỏi ông Trưởng khu Bắc. Ông này cũng
không biết chuyện gì, chạy qua hỏi nhà tôi có
biết gì không. Hai ông lo lắng như ñang ngồi
trên ñống lửa, hỏi nhà tôi có ai quen tuớng
ðính ñể giải cứu ñược không. Nhà tôi cho biết
chúng tôi có quen bà chị dâu ông ấy, hiện ñang
làm ăn về lâm nghiệp ở Pleiku. Tuy ở Pleiku
nhưng bà ấy thường ñi nhiều nơi giữa DaLat
Nha Trang, Ban mê thuột, Qui Nhơn, Huế, nên
khó gặp. Ông Trưởng khu bảo sẽ mua vé máy
bay cho nhà tôi lên Liên Khương, rồi lấy xe
công trường xuống Tháp Chàm, hỏi tôi cho rõ
vấn ñề. Cùng lúc ñó ông cho nhà tôi một giấy
giới thiệu nhà tôi với các Trưởng ty CC nêu
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bằng mọi cách tìm gặp bà ðĩnh. Mọi chi phí sẽ
ñược Khu Bắc hoàn lại sau. Lo sợ, qua mấy giờ
sau nhà tôi qua xin ông Trưởng khu cho nhà tôi
lên Liên Khương bằng xe hơi và sẽ khởi hành
ngay ñêm hôm ấy tiện hơn là ñi máy bay. Khởi
hành lúc gần 3 giờ sáng, ghé vào công trường
Liên Khương biết tôi ñang ở Tháp Chàm nên

vội ñi ngay và tình cờ gặp tôi giữa ñường Tháp
chàm krông pha. Nhà tôi sắc mặt bơ phờ hốc
hác lo sợ vừa khóc vừa kể chuyện ở Nha, vừa
nghe tôi trình bày những gì tôi biết, rồi cùng ñi
thẳng xuống gặp TTTT. Ông ngạc nhiên gọi
ông PTT qua mới biết là tối hôm ñó quá sợ cho
thân ông, ông trình Tướng ðính công văn tôi
gởi cho Tỉnh và nói ông Hai muốn trút trách
nhiệm cho ngài ñó. Vốn nóng như lửa, ông bảo
ông Phó thảo tờ trình ñể sáng hôm sau ông ký
Tờ trình dày lối 20 trang với những tội tầy ñình
chống ñối ông Cố vấn Ngô ñình Nhu ñể cả vú
lấp miệng em.
TTTT chỉ biết xin lỗi tôi. Tôi về doanh trại
giao công việc cho ông ñốc công rồi trực chỉ
lên Liên Khương. Tôi ñưa nhà tôi qua phòng
riêng nghỉ rồi qua hỏi xem có chuyến bay nào
ñi Pleiku thì ñược biết có chuyến bay từ Ban
mê Thuộc sắp ñáp và sẽ ñi Pleiku, tôi nhờ anh
Chỉ huy trưởng phi trường thu xếp bằng mọi
cách cho vợ chồng chúng tôi ñi Pleiku. Tôi ra
ñón hành khách ñến và gặp một bà giống người
em bà ðĩnh có tiệm buôn ở BMT nào ngờ ñó là
bà ðĩnh. Chạy qua thức nhà tôi dậy qua gặp bà
kể ñầu ñuôi câu chuyện nhờ bà cứu vãn. Bà vui

vẻ cho biết tuy ñang bận nhưng phải lên Dalat
gặp bà ðính ñể biết tướng ðính ñang ở ñâu. Cứ
yên tâm bà sẽ giúp ñể trả ơn ba tôi ñã giúp bà
nhiều trước ñây. Sáng hôm sau chúng tôi chở
bà về Saigon vào quân khu thủ ñô gặp ðại úy
Bảo hỏi thăm và xin gặp gấp về việc tờ trình ở
Ninh Thuận. Thấy sự thân thiện giữa hai người,
chúng tôi vững tin. ðại úy Bảo cho chúng tôi
gặp ngay trưa hôm ñó. Ông mời bà ðĩnh và nhà
tôi vào một phòng phía sau nghỉ tạm, và tôi vẫn
ngồi ñó chờ. Khi biết tôi là kẻ ñã chống ñối ông
ðính, nhiều nhân viên văn phòng từ từ ra giả
bộ hỏi ðại úy Bảo công việc gì ñó, nhưng thật
sự là ñể nhìn mặt người dám chống ñối ông
Tướng có biệt danh tướng hèo. Không biết hai
bà nằm nghỉ trong phòng, họ bàn tán thằng chả
còn trẻ mà gan quá. ðời nó tàn rồi, tao nghe nói
là còn bị gọi ñi Thủ ðức và khi ra trường sẽ

ñược chuyển thẳng về ñây chớ không ñược qua
Công Binh. Khi biết tướng ðính sắp về ñến
nơi, ðại úy Bảo bảo tôi ra sau tránh mặt và cho
người ra thức hai bà dậy. Bà ðĩnh dặn tôi khi
vào mặc Tướng ðính rầy la gì cũng nín thinh,
hai vợ chồng cứ van xin trẻ người non dại
mong Thiếu Tướng tha tội. ðại úy trình Tướng
ðính, có chị dâu ông xin gặp mặt ông gấp, về
vụ tờ trình ở Ninh Thuận. Tướng ðính vùng
vằng tỏ thái ñộ khó chịu. ðU Bảo nói thấy bà
chị nôn nóng lắm xin Thiếu Tướng giúp cho.
ðU Bảo mời bà ðĩnh và nhà tôi vào trước trình
bày sự việc. Tôi khép nép vào cúi ñầu trình
ñiện. Ông bảo: hôm ñó tôi ñã khen ông hành xử
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lời bà ðĩnh dặn, nhà tôi mếu máo khóc. Bà
ðĩnh khẩn khoản năn nỉ: xin Thiếu tướng hoan
hỷ giúp nó ñể chị trả ơn ba nó ñã giúp chị thời
ñi bán gạo dong. Bà ñứng lên và thúc cùi chỏ
nhắc nhà tôi cùng ñứng lên theo, cùng chắp tay
vái và tiếp năn nỉ: Nó trẻ người non dại xin
Thiếu tướng tha cho. Ông từ tốn bảo thôi ñược,
về bảo ông Giám ñốc ñưa ông ra Phan Rang
tiếp tục hoàn tất nhanh chóng phi trường. Cả ba
chúng tôi hân hoan cảm tạ. Ông ra ñấu bảo ra
ngoài. Bà ðĩnh tươi cười dơ tay xin: vì Thiếu
Tướng công việc ña ñoan sợ quên, xin cho chị
mấy chữ ñem ra cho ðU Bảo thi hành. Ông
khoát tay bảo không cần. Bà Tiếp lời chị xin
mà, chị mang ơn ba nó nhiều lắm. Ông ghi mấy
chữ tha cho nó.

sớm, nhờ ông trình lại với TTTTdùm. ðộ tuần
sau anh Lê Ngọc Diệp ra cho biết ông Giám
ðốc ñã gặp Tưởng ðính. Tướng ðính nói: Về
cá nhân thằng ðính và thằng Hai giống nhau
nhưng sĩ diện thằng ðính lớn hơn thằng Hai,
nên xin ông Giám ñốc rút thằng Hai về làm
việc khác, và bảo tôi bàn giao công việc cho
người ñốc công rồi về Nha. Tôi không nhớ rõ
anh Diệp có cho Tỉnh biết việc này không. Tôi
bị ñày ở Ty kỹ thuật 4 năm, nhưng nhờ ñó mà
tôi có thì giờ trui luyện học hỏi về thử ñất và bê
tông cốt sắt, và nhất là ñược Thầy Lục văn Sáu
cho tôi thay anh Bùi văn Minh giúp ông tính
toán bê tông cốt sắt khi anh bị ñổi ra Nha
Trang.

Khi ñến
Mỹ, với sự
thúc
dục
khuyến
khích của
cố ái hữu
Trần
văn
Tươi, sáu
tháng sau
tôi ñậu EIT
và 2 năm
sau ñậu PE
ñúng là tái
ông
mất
ngựa.
50
Phi trường Liên Khương ngày nay
măm
trôi
qua nhớ gì viết nấy, nhưng nghĩ rằng nếu
Chiều về ñưa bà ðĩnh vào gặp ông Trưởng
không ñược giải oan chắc là tôi ñã xanh mộ từ
Khu Bắc báo cáo kết quả. Ông mừng quá rối rít
lâu, và các xếp tôi cũng ñã trầy vi sứt vảy.
cảm ơn. Tôi xin phép cho bà ñược sử dụng xe
ñể ñi lo công việc của bà trong thời gian ở
Saigon. Hai ngày sau tôi ra Phan Rangvào trình
diện Tỉnh gặp ông PTT, ổng lạnh lùng bảo:
hôm nay ra bàn giao công tác hả. Tôi ñắc chí
trả lời: Tướng ðính bảo tôi ra hoàn tất công tác
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ñàng..
Lang thang trong v n ña ñàng
Tác giả: Sông ðồng Nai.
Một bà cụ 85 tuổi, mỗi ngày ñi bộ thể dục
hơn một giờ trên hè ñường phố Paris, ñể cho
khỏi sụm vì bệnh hoạn. Bà nói: “Mình phải tự
thương, chăm lo cho sức khỏe mình. Sức khỏe
là cái mỗi người phải tự lo lấy, không ai giúp ai
ñược. Con cháu có thương, thì biếu quà, dúi
chút tiền bạc, chứ không thể cho mình sức khỏe
ñược.” Giọng của bà khào khào ñứt quãng vì
tuổi già, chân ñi lụm khụm, bước vụng về. Mỗi
ngày bà gắng xuống phố ñi bộ. Tôi bước theo
bà trên một quãng ñường dài, nghe bà kể
chuyện ‘ngày xưa’ về một ‘xứ’ có tên là Sài
Gòn. Nơi ñó, bà có một tiệm bán thực phẩm
Pháp ở vùng Tân ðịnh. Bà ñã nuôi bốn người
con cho ñi du học Pháp, ñều thành tài và có ñịa
vị khá trong xã hội.

Nhờ lời bà cụ nói, sức khỏe là cái mà mình
phải tự lo cho mình, nên mỗi ngày tôi lái xe ra
công viên gần nhà tung tăng thả bước thong
dong. Tôi nghĩ, không tập thể dục sẽ quỵ dần
dần, rồi ñời sống sẽ thiếu phẩm chất, mất ñi
nhiều sinh thú. Ưu tiên số một của người cao
tuổi như tôi là bảo tồn sức khỏe, thắng lại cái
ñà suy thoái, ñể nó xuống chậm chừng nào tốt
chừng ñó. Biết không mong chi giữ ñược sức
khỏe ở mức ngang bằng mãi, và cứ chấp có suy
thoái, mà không lo sợ, vì ñó là luật tự nhiên của
tạo hóa.

Công viên nầy vuông vức, mỗi chiều rộng
một dặm. Cây cối xanh um, cỏ mướt tươi mát,
cắt xén sạch sẽ gọn gàng. Có những con ñường
tráng xi măng cho bộ hành, uốn lượn như rắn
bò quanh co, vòng ñi khắp bốn hướng. Hai hồ
nước lớn cho dân ghiền câu thả cần. Gần chục
cái nhà mát, với ghế dài, bàn dài cho dân chúng
tổ chức họp mặt ăn uống. Quý nhất là có gần
chục nhà vệ sinh, mỗi nhà có ñúng mười
phòng, các ông bà già khỏi lo ôm bụng chạy ñi
tìm trong những lúc khẩn cấp. Có ba sân ñá
banh, ba sân côn cầu, nhiều sân ñánh banh quần
vợt, bóng chuyền, một khu sân gôn lớn, nhiều
sân bóng rổ, thêm một xạ trường cho những
người ưa chơi trò bắn cung tên.

Khi ñang thong dong thả bước qua một nhà
mát, hai ông bạn già kêu tôi lại, mời ngồi nghỉ
chân một lát, cùng nhấp chén trà cho thông cổ.
Trên bàn có bình thủy ñựng nước trà, mấy cái
ly nhựa và một dĩa bánh khô, thêm các thứ hạt
trộn lẫn. Hai ông bạn già ñang khề khà ăn uống
và nói chuyện vui cười râm ran. Thấy hai bạn
ngồi rung ñùi, với dáng thảnh thơi nhàn tản, tôi
nói ñùa:
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tăng, lũ sóc nhảy nhót vui ñùa, chạy theo người

Bạn tôi, anh Sáu cười hỏi: “Anh có biết
cuộc sống trong trong vườn ñịa ñàng ra sao
không?”
Tôi lắc ñầu: “Tôi ñã ở trong vườn ñịa ñàng
ñâu mà biết?”
“Có phải ở ñó, tiên ông tiên bà thong dong
dạo chơi, thanh thản tâm thần, không lo âu cho
cơm áo gạo tiền, chẳng cần cực nhọc lao ñộng
mà không sợ ñói khát. Suốt ngày cứ tà tà cà
nhỏng, ưa làm gì thì làm, không ngại phí phạm
thời giờ, không bị ai kiềm chế, kiểm soát, thúc
hối. Họ có ñầy ñủ tự do, sung sướng. Bây giờ
ñây, anh, tôi và anh Bảy cũng gần giống như
vậy. Thì chúng ta không ñang ở trong vườn ñịa
ñàng hay sao? Chúng ta ñều thành tiên rồi, anh
không biết hay sao?”
Tôi chỉ vào hai chiếc xe ñạp và trêu chọc:
“Hừ, tiên mà không có cánh, phải ñi xe ñạp.”

Anh Sáu cười bảo: “Anh ñừng nói thế, có
nhiều loại tiên khác nhau. Tiên nầy không cần
cánh, có chỉ thêm vướng víu, khó chịu. Anh thử
tưởng tượng, nếu chắp cho anh ñôi cánh trên
vai, làm sao mà mặc áo, và ngủ thì nằm sấp
như gà vịt, chán lắm. Mình thành tiên, vì ñã
sung sướng như tiên rồi.”
Hớp một ngụm trà anh Sáu tiếp: “Anh nhìn
xem trong công viên nầy, thú vật và mọi người
ñều như toát ra niềm hoan lạc tự nhiên, hạnh
phúc ñầy tràn. Cầm thú không hề biết sợ sệt,
sống thong dong. Xem ñàn quạ bay lượn tung

ñi bộ xin ăn, bọn vịt trời cả mấy trăm con hụp
lặn dưới nước, ñứng nghỉ ngơi trên bờ, thong
thả ăn cỏ non, thấy người ñi qua không thèm
tránh ñường. Kìa mấy anh cò tư lự nhàn nhã
nhìn trời ñất. Người và vật thân thiện, không sợ
hãi, không e dè nhau. ðới sống an bình, hoà
hợp.”
Anh Sáu chỉ qua nhà mát bên kia, có bốn
ông và ba bà già Mỹ ñang ngồi nói chuyện râm
ran, thỉnh thoảng cùng cười vang rộ. Anh nói:
“Trông vào họ, có giống như bầy tiên ñang vui
hưởng sung sướng nhàn nhã của cõi thiên thai
không?”
Anh Sáu và anh Bảy mỗi ngày cùng ñạp xe
ra ñây rồi ñi bộ loanh quanh. Theo anh Sáu thì
ñi bộ là lối tập thể dục tốt và nhẹ nhàng, thích
hợp nhất cho người lớn tuổi. Không cần ñi
nhanh, ñi vừa với sức của mình. Cũng không
cần quy ñịnh phải ñi bao lâu, bao xa, nhưng
nên ñi cho ñến khi nào mồ hôi ra lấm tấm lưng,
là ñạt ñược mục tiêu của việc thể dục. Ngày
nào bận việc, không ñi bộ thể dục, thì trong
người anh mỏi mệt, bần thần. Những lúc ñó, thì
anh phải ñi quanh quanh trong phòng khách,
vừa ñi vừa nghe tin tức thế giới trên máy truyền
hình.
Phần anh Bảy, dù ở một mình, bị vợ bỏ,
cũng tự xưng là tiên. Ông tiên nầy ñã tốt nghiệp
“tiến sĩ tù”, học tập cải tạo mười hai năm, vợ
hết kiên nhẫn ñợi chờ. Chính anh cũng khuyên
vợ tìm ñường thoát ra khỏi thiên ñàng xã hội
chủ nghĩa. Phần anh, thì cứ xem như ñã ñi ñong
rồi. Nghe tin vợ vượt biên thành công, anh vui
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bước thêm bước nữa, anh có buồn, nhưng
không oán, không giận, còn thông cảm và
thương cho hoàn cảnh của người ñàn bà khi bơ
vơ nơi ñất khách quê người, phải tìm chỗ
nương tựa. Anh nghĩ chị làm ñúng, ñể sống
còn, và nuôi con. Anh nói: “Bây giờ tôi khỏe
lắm ông à. Muốn làm chi thì làm, tự do hơn cả
hồi hai mươi mấy tuổi ñộc thân. Không còn ưu
tư, lo lắng chi cho tương lai, danh vọng, tiền
tài, tình yêu, sao mà nhẹ nhàng sung sướng ñến
thế nhỉ?”
Anh Bảy ñược ñi Mỹ theo diện nhân ñạo
HO. Khi ñi, một chiến hữu cũ xin anh ñem theo
cô con gái của ông, cô nầy goá chồng khi còn
trẻ, ñã có hai con. Cũng chỉ là ñể cứu vớt ñời
cô và hai ñứa bé. ðem cô theo với danh nghĩa
vợ chồng, nhưng không chung chăn gối. Ngày
xưa là chú cháu, phải ñổi cách xưng hô lại là
anh em. Thời gian ñầu sống chung nhờ trợ cấp
xã hội. Về sau, khi cô kiếm ñược việc, có thể tự
lập, thì anh Bảy dọn ra riêng. Cô cũng có ñề
nghị anh Bảy biến chuyện giả thành thật, ñể
nương tựa nhau nơi quê người trong quãng ñời
còn lại. Nhưng anh Bảy thấy lấn cấn vì cái tình
bạn với ông bố cô, nên từ chối khéo. Không lâu
sau ñó, anh Bảy tìm cho cô một chàng goá vợ,
họ kết hôn, sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng vợ
chồng cô cũng lui tới thăm viếng chăm sóc hỏi
han.
Anh Sáu trêu chọc: “Ông Bảy nầy câu nệ
quá trời. Cô cháu tình nguyện nâng khăn sửa
túi, mà cũng không chịu, lại ñùa ñẩy cho người
khác chịu trận. Tôi mà ở hoàn cảnh anh, thì
xong rồi, vì dù sao trên giấy tờ và pháp luật,
cũng ñã là vợ chồng, thì càng thuận tiện. Tôi
tin, nếu ông bố cô biết ñược chuyện giả thành
thật thì cũng mừng chứ không trách cứ gì ñâu.
Tôi thấy anh cũng giỏi thật, cục mỡ ñể trước
miệng mèo ñói mà chẳng liếm láp chi cả.”
Ông Bảy cười cười: “Nhiều người bảo tôi
tốt, ñàng hoàng, cái ñó chỉ ñúng một phần nhỏ
thôi. Trong mỗi người, có một con quỷ ẩn nấp,
thập thò, chờ dịp xông ra làm ñiều bậy bạ. Khi
mình không ñè nén nó ñược, thì rắc rối ập ñến
liền. Tôi cũng ñã suy nghĩ kỹ lắm. Cái tuổi
chúng ta, sau bao năm lao tù ñày ñọa, sức lực

chẳng còn lại bao nhiêu, vướng vào một người
ñàn bà trẻ, thì chỉ mang khổ vào thân mà thôi.
Cũng làm khổ họ nữa. Rồi bị cắm sừng tua tủa

trên ñầu, là chuyện ñương nhiên phải ñến. Tuổi
nầy mà lập gia ñình lại, thì cũng chẳng khác
nào ñi ñã gần ñến ñích, mà quay về từ khởi
ñiểm ñể ñi lại. Tôi cũng biết rõ tình ñời. Mình
làm ơn, ñem người ta từ miền ñịa ngục lên ñến
thiên ñường, họ thấy ân nghĩa ñó to tát lắm.
Nhưng nếu loạng quạng, chỉ một lần thôi, một
lần mò vào giường họ, thì bao nhiêu ân nghĩa
ñều rủ sạch, bao nhiêu kính trọng ñều tiêu tan,
và ñang là người tốt, trở thành kẻ xấu xa lợi
dụng. Tuổi già, nếu thấy cô ñơn không chịu
nổi, thì kiếm bạn, làm bạn mà thôi. Bạn bè,
thường biết tôn trọng nhau, không ñòi hỏi trách
nhiệm, bổn phận, nên ít có cái quyền trách móc
hờn giận nhau. Tôi không thấy cô ñơn bao giờ,
tôi thích thú với ñời sống một mình hiện tại.”
Tôi vỗ vai ông Bảy và hỏi: “Thế thì, khi
‘tiên’ ñau ốm, lấy ai chăm sóc, ai nấu cho chén
cháo, pha cho ly nước?”
Ông tiên Bảy cười: “Khỏi lo, trong cái
chung cư tôi ở, có mấy ông bà bạn già, họ cũng
sống một mình. Mỗi sáng chúng tôi kêu ñiện
thoại cho nhau, xem ñêm qua có ai ñược Chúa
rước ñi chưa, hoặc ñang nằm hôn mê không
cựa quậy ñược. Nghe tiếng nhau là biết còn
sống, mừng lắm. Lần nọ, khi hai giờ sáng, ñiện
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kia, giọng ú ớ, tôi vội vàng chạy qua. Chúng tôi
ñều có chìa khóa khẩn cấp của nhau. Tôi kêu xe
cấp cứu, ñưa bạn vào bệnh viện, hôm sau phải
mổ tim liền. Chỉ nằm có bốn hôm thì bệnh viện
cho về nhà, tôi phải chăm sóc ba tuần, ăn ngủ
tại nhà bạn. Về sau tôi mới biết, những trường
hợp nầy, nếu không có lợi tức cao, thì xin vào
những trung tâm chăm sóc ñặc biệt, nhà nước
sẽ ñài thọ tất cả chi phí.”
Anh Sáu cười ranh mảnh: “Như anh Bảy
ñây, nhờ ñộc thân mà có cả chục tiên bà vây
quanh, bà nào cũng săn ñón, vồn vã lấy lòng.
ðau yếu có lo gì, các bà tranh nhau chăm sóc
cưng chiều. Nhưng anh còn làm bộ, treo cao
giá ngọc. Tôi ñoán anh Bảy chưa chịu bà nào,
vì lòng tham lam lớn quá. Nếu chọn một bà, thì
mất hết mấy bà kia. Cứ ỡm ờ thế mà có lợi
hơn.”
Anh Sáu nói với giọng vui vẻ: “Tôi vẫn cho
là mình ñã thành tiên rồi ñó. Không sai chút
nào. Bây giờ có tự do, sống thong dong, chẳng
lo âu gì cả. Nhớ lại cái thời bị ‘cách mạng’
ñuổi, không cho ñi dạy mà ớn lạnh. Dạo ñó,
anh em ñùa là thầy “mất dạy”. Tôi ñi bán cà
rem trên chiếc xe ñạp cà tàng ñể kiếm sống.
ðứng trước cổng trường, học sinh cũ xúm lại
mua, như ñể ủng hộ thầy cựu hiệu truởng.
Nhưng cũng không ñược yên thân. Bọn ban
giám hiệu, là cán bộ miền Bắc, xua ñuổi, cấm
ñoán. Họ bảo rằng thầy ‘cựu hiệu trưởng’ ñi
bán cà rem là bôi bác cách mạng. Tôi quay qua
nghề ñạp xe ôm, sức yếu, ñạp xì khói. Phải ñội
cái nón che khuất mặt, ñể người muốn ñi xe
không nhận ra ‘thầy hiệu trưởng cũ’. Nếu biết,
họ không dám ñi, không ñành lòng. Có lần
ñang chở anh thanh niên ñi xa về, nhận ra thầy
cũ, anh cứ nằng nặc ñòi “ñể con chở thầy, ngồi
cho thầy ñạp lòng con không yên”. Tôi nói
ñừng áy náy chi cả, nay ñã ñổi ñời, nghề mới
của thầy cũng lương thiện, không có gì sai trái
cả. Khi ñến nơi, hắn dúi cho tôi một nắm tiền,
tôi không lấy, vì nhận ra hắn cũng rách rưới.
Thầy trò cứ giằng co mãi. Sợ hắn áy náy, tôi
bảo rằng bây giờ, cái tình là quý, cứ yên tâm,
biết ñâu sau nầy em sẽ giúp thầy việc khác to
tát hơn. Nói vậy thôi, nhưng không ngờ thành

sự thực. Hơn một năm sau, anh học trò cũ nầy
ñến kêu tôi ñi vượt biên không phải ñóng tiền.
Sống trong xã hội ñó, nếu chỉ nghèo ñói rách
rưới cùng cực thôi, thì cũng còn có thể chịu
ñược. Nhưng chính sách cai trị vô cùng hà
khắc, những kềm kẹp vô lý, bị khủng bố tinh
thần, ñe dọa, áp bức, nên người ta mới liều thân
ñi ra biển tìm tự do. Bây giờ, chúng ta không
những có tự do, còn ñược no ấm, thong dong,
an bình trong một xã hội văn minh. Thì thiên
ñường là ñây rồi. Cái công viên nầy chẳng phải
lả vườn ñịa ñàng, thì là cái chi ñây? Tôi là tiên,
anh là tiên, mọi người quanh ñây ñều là tiên, và
cả lũ kia, là tiên vịt, tiên ngỗng, tiên sóc, tiên
chó, tiên quạ. Ha ha ha, chúng ta ñang ở trong
vườn ñịa ñàng.”
Tôi cười vang cùng ông bạn và nói: “Sung
sướng quá, hôm nay tôi ñược phong làm tiên
ông. Thế mà ở nhà, bị vợ cho là ông già quỷ sứ
xấu xa vô tích sự. Bây giờ chúng ta gọi nhau là
‘tiên bạn’, và gọi mọi người, vật quanh ñây là
tiên, cho sướng cái cuộc ñời.”
Chúng tôi cùng ñi bộ qua các ñường quanh
co tráng xi-măng. ði ra ven hồ nước. Mấy ông
tiên ăn mặc xốc xếch ngồi buông cần câu cá, họ
mơ màng nhìn trời nhìn ñất, xem ra chẳng
màng chuyện cá cắn câu. Vài ông có bà ngồi
bên cạnh, vợ chồng cười rúc rích qua câu
chuyện vui nào ñó, im bặt khi thấy chúng tôi ñi
qua.
Qua một nhà mát, chúng tôi nghe văng
vẳng ồn ào tiếng Việt Nam, cùng ghé lại xem.
Thấy có hai ông tiên ñang ñánh cờ, vừa chơi
vừa trêu chọc nhau. Hai tiên bạn khác ñứng
ngoài mách nước. Một ông trẻ hơn, cứ chuyển
ñược một nước cờ, thì hát ông ổng một câu ca
có liên hệ ñến tên con cờ. Xem như không có ai
chung quanh. Khi lên con ngựa, ông ngoác
miệng hát oang oang: “Ngựa hoang nào dẫm
nát tơi bời. ðồng cỏ nào xanh ngát lưng trời.
Ngựa phi như ñiên cuồng, giữa cánh ñồng,
giữa cơn giông…” Rồi ông ñưa ngón tay chỉ
vào bàn cờ mà cười hinh hích: “Ngựa phóng
vào ñây, rồi xuống ñây, thọc qua ñây nữa, lấy
chi mà cản. Xin hàng sớm ñi cho dân ñỡ khổ
ông ơi.”
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tiêu muối rung rung, cười nói: “Con ngựa què
sắp chết, ñừng có làm tàng. Pháo tui về ñây, ém

có ba sân côn cầu, ñám tiên ñang chơi ñùa vui
vẻ vang ñộng tiếng cười dòn vui. Trên hai sân
bóng ñá, ñám tiên trẻ tranh nhau lừa banh chạy
tới chạy lui, bên ngoài sân ñông ñúc kẻ thưởng
ngoạn la hò cổ võ ồn ào.
Khi ñi ngang qua một bà có bộ ngực vĩ ñại.
Ông tiên Bảy nói: “Anh có biết Thánh kinh mô
tả thiên ñàng ra làm sao không? Ở ñó “chảy
tràn cả mật và sữa.” Anh cứ về mở tủ lạnh của
anh ra, trong ñó cũng có ñầy cả mật và sữa.
Chứng cớ rõ ràng, thế mà anh cứ mỉa mai
chúng tôi mãi.”

nó lại, có mà chạy ñàng trời. Rồi sẽ làm thịt
con ngựa ñãi anh em nhậu chơi…” Tiên trẻ
thọc con xe xuống sâu và ca: “Em lên xe hoa
rồi, biết rằng sầu ñể một người… Sầu quá ñi
chứ.” Rồi ông ñổi qua giọng cải lương ca tiếp
“Tướng quân ñang lâm nguy, không sầu sao
ñặng…” Chừng năm phút sau, ông tiên trẻ
ñang lâm vào thế bí, cầm mấy con cờ, gõ côm
cốp xuống bàn, ñánh nước thí quân, vừa hát
lớn: “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy
sinh. Hy sinh…” Ông tiên râu cười hăng hắc
trêu: “Gáy, gáy nữa ñi! Hy sinh thế là cùi rồi.
Dù ñốt cả Trường Sơn, thí thêm mấy triệu nhân
mạng, thì cũng không cứu ñược.”
Tôi và hai ông tiên Năm, tiên Bảy rời nơi
ñánh cờ, tiếp tục thong thả tản bộ. Nhiều tiên
ông, tiên bà dắt chó chạy tung tăng. Một tiên
ông gầy gò, chỉ còn da bọc xương, lưng ñã
còng, vừa chạy vừa thở phì phò, nhưng không
quên chào chúng tôi. ði ngược chiều, có bà tiên
mập ú, núng nính trong khối mỡ mòng, vần cái
thân bồ tượng mà ñôi mông ngúc ngoắc qua lại
trông như ñuôi con vịt bầu. Vài tiên cô vừa ñi
vừa nói một mình, tay khua vào không khí,
không phải họ bị bệnh thần kinh, mà ñang dùng
phép thuật “truyền âm ngàn dặm” qua chiếc
ñiện thoại cầm tay.
Bên trong khu tập bắn, mấy ông tiên ñang
dương cung, nhắm những tấm bia có vòng ñồng
tâm, thả tên bay vút ñi cắm phập vào. Phía trái,

Ông tiên Sáu nhẹ nhàng bồi thêm: “Tôi
chịu nhất câu viết trong một cuốn sách truyền
giáo rằng: ‘Về thiên ñàng không tốn kém chi
cả.’ Thật vậy, thiên ñàng có sẵn trong ta, trong
tâm mỗi người. Nếu ta thấy ñược cái sung
sướng, cái phước hạnh hiện ñang có, tức ñã về
ñến thiên ñàng rồi ñó. Những ai còn mong ước
nhiều hơn cái ñang có, còn tham vọng lớn, ước
vọng bé, thì chưa thấy ñược thiên ñàng. ðó là
ñiều tất yếu”.
Khi về nhà, tôi chạy vào báo cho vợ biết tôi
ñã thành tiên rồi. Vợ tôi cười và nói: “ðừng
ham thành tiên. Họ là một lũ biếng nhác, ăn
không ngồi rồi, thiếu lao ñộng, ham chơi.
Nghèo, không có một ñồng xu dính túi, chẳng
có ñược một chương mục trong ngân hàng.
Tiên không biết ăn ngon. Không có phở, bún
bò, bánh xèo, thịt kho, cá nướng. Ai nấu cho
mà ăn chứ? Làm người trần tục, có niềm vui
pha nỗi buồn, có sung sướng lẫn khổ ñau, có
thương yêu xen giận hờn, có khi an bình, lúc âu
lo, có thanh cao, có chút tội lỗi. ðủ cả. Những
thứ nầy gom lại, làm thành ý nghiã và hương vị
cuộc ñời. Em không muốn thành tiên ñâu! Vả
lại, thành tiên rồi thì ñâu còn cái quyền cằn
nhằn chồng con?”
Tôi chịu thua, ñáp lại: “Em cứ giữ cái tâm
của người trần tục ñi, ñể một mình anh thành
tiên thôi, cũng ñủ cho thăng hoa hạnh phúc gia
ñình rồi ñó!”
Sông ðồng Nai
12/2012
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Phỏng Vấn Một Hiền Nội Công Chánh 1
NT phỏng vấn chị Huỳnh Mộng Tuyên, tức Võ thị Xuyến
H: Anh chị chung sống ñược bao nhiêu năm
rồi?
ð: Chúng tôi kết hôn mới ñược 44 năm thôi.
H: Thế thì chị thấy 44 năm là mau hay lâu?
ð: Mau quá. Thoắt cái ñã qua rồi. Sống với anh
ấy, tôi rất hài lòng. Chỉ có vài trường hợp, vì
quá hài lòng, nên khi có những ñiều nhỏ nhặt
khác không vừa ý, thì dễ thấy buồn giận.
Nhưng sau ñó, tôi nghĩ lại, thấy có cái không
ñúng về phiá mình, và nhờ ñó mà hết buồn
giận. Anh rất có trách nhiệm với vợ, con, ñó là
cái phước của mình. Mình cũng phải ráng hết
sức ñể ñền ñáp lại tấm lòng của chồng.

Trước 1975

H: Chị sống lâu trong xã hội CS, chị cho biết
phải làm sao ñể sống còn?
ð: Ông bà ta có câu: “ði với Bụt mặc áo cà sa,
ñi với Ma mặc áo giấy”. ðời sống xã hội ñó,
như một sân khấu, mình phải ñóng kịch dài dài,
diễn viên, kịch sĩ thì ñóng lúc nào ñó thôi, chứ
mình phải ñóng toàn thời gian. Ra ñường, là
như lên sân khấu, phải ñóng một bộ mặt khác,
mang mặt nạ, ñóng kịch ñể sống còn với ñời,
ñể có thể ñạt cái mục ñích mà mình phải tới.

Nhưng khi về nhà, sau khi ñóng kịch, thì thôi
diễn kịch, và khi ñó mình mới thấy cái ñúng,
cái sai. ðời sống như vậy, rất dễ tạo cho mình
trở thành một con người không ñược bình
thường, lúc là ma, lúc là Phật, mất ñi phần nào
cái bản chất thành thật mà mình muốn có và
lương tri bảo phải có. Nhất là những lời ăn
tiếng nói, khi giận hờn, nói những lời thiếu tử
tế, không tốt. Nhưng sau ñó, mình cũng biết, và
ăn năn, vì thấy tấm lòng rất ñộ lượng của
chồng. Cái ñộ lượng, dễ cảm hoá hơn là cái
khắt khe, buộc tội. Có lẽ chồng khi nào cũng
nghĩ vợ mình còn bé bỏng, dại dột, nên nhịn và
tha thứ. Bởi vậy, không khi nào muốn ăn thua
ñủ với chồng, vì thấy như thế chẳng có ích lợi
chi cả.
H: Trong ñời sống, từ khi mới quen biết yêu
nhau, sau khi lấy nhau, trong thời gian trước
1975, thời gian có con, thời gian sau 75, và khi
ñã về hưu ở Mỹ, thời gian nào chị thấy hạnh
phúc nhất? Khi nào vui buồn nhiều hơn?
ð: Thời vui nhất là khi mới quen biết, mới yêu
nhau, còn mơ mộng, lãng mạn, vô tư, chưa
ñụng vào thực tế. Thời gian lấy nhau, thì hết
chuyện lãng mạn, ít khi ñi chơi, vì anh ấy rất
chăm lo công việc. Ngoài việc sở, ñi làm suốt
ngày rồi, ñêm nào về nhà cũng cắm cúi làm
việc, cho ñến khuya, có khi một hai giờ sáng
mới ñi ngủ. Ít thì giờ dành riêng cho nhau. Tôi
cũng tôn trọng công việc của ảnh, nên có buồn,
nhưng tự an ủi, anh là ngưòi chồng trách
nhiệm, biết chăm lo cho kinh tế gia ñình. Lập
gia ñình thì phài chấp nhận chứ. Khi có con, thì
mọi việc ñều ñổ dồn về cho con, Thời gian nầy,
không còn nghĩ ñến chuyện mơ mộng. Thời
gian sống với VC thì không còn nghĩ ñến hai
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sao cho có cơm ăn ñã là quá sức. Làm chi có
thì giờ nghĩ ñến chuyện khác. Sống cái ñã.
Quên ñi chính mình, quên ñi cả ngưòi bạn ñời,
quên hết ñể sống còn. Khi ñó, thì hạnh phúc
như xa vắng, mơ hồ. Sau nầy, khi làm ăn ñã
khá khá, thì cũng toàn lo lắng ñể ñối phó với
công việc kinh doanh, những khó khăn của
công việc mà không lường trước. Lo nhiều hơn
vui.

việc, thì phải có trách nhiệm, và phải làm tròn
bổn phận, cũng không thể tà tà, nhàn nhã ñược.
Nhất là khi có tinh thần trách nhiệm. Tôi muốn
cho anh ñưọc nghỉ ngơi hơn là ñi làm.

Tại Hoa Kỳ

H: Chị thấy ñời sống ở Mỹ ra sao?

Sau 1975

Bây giờ về hưu, qua Mỹ, thì thấy anh ấy không
vui, không theo ñược ước nguyện của ảnh. Khi
về hưu, anh ấy có những ước nguyện, hoài bão,
mà không làm ñược nên anh ấy cũng buồn, cho
nên cũng mất vui phần nào.
H: Theo chị, thì mang một hoài bảo, làm việc
nầy việc kia to tát, là tốt, hay là phè ra cho ñời
thong thả thanh nhàn thì cái nào tốt hơn?
ð: Bây giờ tôi thích sống thanh nhàn hơn. Tôi
vẫn thường nói với anh, bao nhiêu năm nay,
mình ñã vất vả ñể chu toàn trách nhiệm và bổn
phận của người cha, người mẹ rồi, thì ñã quá
ñủ. Tất cả ñều do số, mà thời gian còn lại chẳng
còn bao lâu nữa, thôi thì ñừng làm chi thêm cho
khổ cái thân, khi mà mình ñã ñủ sống, và có
ñiều kiện ñể sống trong thanh nhàn. ðừng nên
ước muốn chi nữa. ði chơi cho khoẻ, cho sảng
khoái. Vì dù cho làm từ thiện như say mê xây
chùa và dựng tượng Phật lớn, khi ñã bắt tay vào

ð: ðầu óc khỏe khoắn lắm, ñi ñến ñâu cũng
thấy an tâm thoải mái, không sợ sệt chi cả. Chỉ
có ñiều mình không nói ñược tiếng Mỹ cho
rành, bất tiện lắm. Già rồi thì học tiếng Mỹ
cũng vạn nan.
H: Chị thích nhất ở ông chồng ñiều gì?
ð: Tính quyết ñoán. Có lập trường, rất ñàn ông.
Khi ñã có lập trường, thì khó lay chuyển, và
nhờ vậy mà thành công. Nhờ có ñức tính ñó,
mà gia ñình bền vững hơn. Nếu không thì gia
ñình nghiêng ngả. Nhưng cũng có khi anh có
lập trường sai, thì mình cũng phải tranh ñấu và
thuyết phục ñể thay ñổi, nhưng cũng khó lắm.
H: Chị không thích chồng ở những ñiểm nào?
ð: Cái mà tôi không thích nhất ở ông xã là ông
ấy dễ bị lạc vào “mê hồn trận”. Nghĩa là khi
ảnh thích cái gì là làm liền, say sưa, mê man,
quên hết mọi sự. Khi ñã làm thì mê mệt, không
biết gì khác nữa. Từ công ăn việc làm, cho ñến
chuyện vui chơi, hoặc việc thiện nguyện giúp
chùa phải tiếp xúc với các thầy tu, ảnh như bị
lạc vào mê hồn trận, khó kéo ra ñược.
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anh ñã ñánh bài thua hết tất cả tiền tiết kiệm,
cả trăm ngàn rồi. Bà vợ ñến hỏi ý kiến chị, thì
chị khuyên thế nào?
ð: Nếu là lần ñầu, thì nói cho ổng biết tai hại
ñến cho gia ñình con cái như thế nào, rồi tha
thứ, vì ai cũng có lúc lầm lỗi, yếu mềm. Mình
không tha thứ, thì chỉ có ñổ vỡ thêm mà thôi.
Phải lấy tình thưong ñể cảm hoá ông chồng, và
ñể cứu gia ñình, trong ñó có việc cứu ñời mình,
ñời các con, và cả ông chồng nữa. Hy vọng
chồng ăn năn, thay ñổi, thì có mất mát, nhưng
cái mất ñó, ít hơn là cái mất của một gia ñình
tan vỡ. Nhưng cũng phải làm giận, làm hờn, ñể
nói lên ñược cái khuyết ñiểm mà chồng cần sửa
ñổi.

phận ñối với mình và con cái. Dù khi chia tay
rất ñau khổ và buồn lắm.

H: Tha thứ rồi lâu lâu có nên nhắc lại không?
ð: Có chứ. Khi nào vợ chồng vui, thì nhắc cho
nhớ, chứ không phải nhắc ñể làm khổ, dày vò
chồng, làm ñau ñớn chồng. Và cũng nói ít thôi,
chứ không dai dẳng.
H: Nếu người chồng có chuyện tình lăng nhăng
bên ngoài, thì phản ứng ra sao?
ð: Phải ñiều tra cho rõ, ñể biết ñâu là nguyên
nhân, và ñã ñến mức ñộ nào rồi.
Nếu chuyện lăng nhăng, ñừng ñể tôi nghe, và
tôi thấy thì thôi, vì tôi biết, ña số các ông như
người ta nói ‘‘ðàn ông năm bảy lá gan, lá ở
cùng vợ, lá toan cùng người’’ là chuyện thường
tình. Ít có ông nào bỏ vợ con, ñi theo gái, dù
cho cô kia có ñẹp, giàu, tiếng tăm. Chồng mình
còn dấu diếm, là còn biết sợ mình, là còn
thương mình, còn chưa muốn phụ bạc mình
hoàn toàn. Chuyện qua ñường cho vui cái tánh
trăng hoa, thì thôi, bỏ qua cho xong.
H: Lỡ ông ta mê rồi bỏ luôn mình thì sao?
ð: Khi ñó, thì tôi nghĩ nên ñể cho ông chồng có
hai lựa chọn, hoặc mình, hoặc người ñàn bà
kia. Chứ không thể cả hai ñược. ðó là vấn ñề
gia ñình hạnh phúc. Họ có trách nhiệm và bổn

H: Có bà ñó, nói cô kia cướp chồng mình, thì
mình cướp lại, chứ tôi không vì tự ái mà làm
mất cái mình ñang có. Chị nghĩ sao?
ð: Cái ñó không phải là tình yêu chân chính, là
việc giành giựt cho ñã nư mà thôi. Nếu ông
chồng không nói chia tay, mà chỉ lén lút, thì
còn dung thứ. Còn sợ vợ, không dám công
khai, tức không muốn bỏ vợ bỏ con. Mình phải
khéo léo. ðừng ñòi sự toàn hảo, trung thành
tuyệt ñối.
H: Người ta nói bát nước ñã ñổ ñi, thì làm sao
mà hốt lại cho ñầy ñược?
ð: Không, không thể nói thế ñuợc. Không nên
so sánh cái bát nước với tình vợ chồng. Tình vợ
chồng có khi lên, khi xuống, khi ñầy, khi vơi.
Và vì tình nghĩa cũng nhiều, lâu dài, không vì
một vài lầm lỗi sai trái, mà ghim mãi trong
lòng, làm thành lửa thù hận. Bát nước ñổ rồi thì
vơi ñi, chứ tình chồng vợ, thì có vơi ñi, nhưng
cũng lại ñược châm thêm cho ñầy bằng tấm
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nhau. Tôi nghĩ, bà nào ñòi hỏi tuyệt ñối, ñòi hỏi
toàn phần, thì chỉ lỗ và khổ cho mình mà thôi.
H: Cám ơn chị. Nghe ñến ñây tôi cũng học
ñược ở chị một quan niệm sống, một lối xử thế
hay. Trong tuổi già, ngưòi ta nói tình vợ chồng
không còn ñược thắm thiết, tình tứ như xưa, mà
càng ngày càng có nhiều xung khắc, lạnh nhạt,
ñiều ñó có ñúng cho trường hợp của chị không.
Và nếu có, thì tại sao thế?
ð: Phần chúng tôi, thì tình vợ chồng khi nào
cũng ñều ñều, tuy có khi vơi khi ñầy, khi lục
ñục, khi hoà hợp, nhưng trong tuổi già cũng
không khác với thời chưa già bao nhiêu. Nhưng
khi già, thì nên nghĩ lại khi trẻ, lo cơm áo gạo
tiền, lo kinh tế gia ñình, thì cũng ít có thì giờ
riêng tư dành cho nhau. Bây giờ già rồi, có thì
giờ nhiều bên nhau, rảnh rang hơn, và thoải mái
hơn, sau lưng có cả những năm tháng tình
nghĩa, thì bây giờ phải khắng khít và yêu
thương nhau hơn chừ! Nhưng ñó chỉ là cảm
tưởng của tôi thôi, phần anh ấy, thì anh phải hỏi
ảnh mới chắc.
H: Không cần hỏi, cái cảm nhận của chị cũng
ñủ chứng minh cho sự thực rồi. Nhiều vợ chồng
già, bây giờ ngủ riêng chứ không còn ngủ
chung như xưa nữa. Chị nghĩ sao?
ð: Chuyện ñó, thì trái ngược với tôi. Xưa kia vì
muốn giữ hai cái nhà, chúng tôi mỗi ñứa ở một
nhà. Khi ở chung nhà, thì ngủ hai giường, vì
suốt ngày công việc bận rộn, mệt nhọc, cần có
một giấc ngủ thoải mái, thẳng giấc, ñể sáng
hôm sau dậy, có ñủ sức khỏe mà lo cho sinh
hoạt bận rộn của một ngày mới.
H: Chị nghĩ sao về những gia ñình mà vợ ở với
một người con, chồng ở với người con khác.
ð: Mới nghe thôi mà ñã thấy buồn quá. Tôi
không thể nghĩ ra ñưọc cái hoàn cảnh hai ngưòi
ở hai nơi. Bởi ñể tránh trường hợp ñó, mình
phải níu kéo, phải xử sự sao cho ñừng ñi ñến

hoàn cảnh ñó. Phải biết hài hoà, biết tương
nhượng, mình ñã chịu ñược nhau gần cả cuộc
ñời rồi, thì lẽ nào mà cuối ñời không chịu
ñược? Cuối ñời là thời gian quý báu nhất, vợ
chồng cần có nhau hơn nữa. Như câu hát: ‘sỏi
ñá cũng cần có nhau.’ Không thể kiếm ñâu ra
một người thân thiết, tình nghĩa như ngưòi bạn
ñời mấy chục năm bên nhau, con, cháu, bạn bè,
người khác phái mới, cũng không thể thay thế
ñược. Tôi nghĩ là phải gìn giữ bằng mọi giá, ñể
sống bên nhau và chết bên nhau. Nếu ông
chồng có ñổi tình, khó khăn hơn, thì mình cũng
lui vài ba bước, ñừng có tranh hơn thua, và dịu
dàng nói với chồng những ñiều mình không
ñồng ý, thì chắc ông chồng mình cũng có khi
nghĩ lại, mà bớt khó khăn. Nhưng biết ñâu,
chính mình cũng khó khăn mà mình không biết.
Bởi vậy, phải biết tự suy xét mình, tự thấy
chính mình.
H: Nhưng nếu ông chồng không chịu thay ñổi,
mà cứ khó khăn, thì mình có nên bỏ ñi, ñể tự
cứu lấy mình, khỏi chịu những vô lý, khó khăn
không?
ð: Tôi nghĩ, mình nên giữ gìn gia ñình cho
toàn vẹn, dù có sao ñi nữa. Không bao giờ làm
gia ñình tan vỡ. ðã chịu nhau ñược cả mấy
chục năm, thì cũng có thể chịu nhau ñưọc trong
thời gian ngắn ngủi cuối ñời. Bỏ chồng về ở với
con, không, không bao giờ.
H: Vợ chồng khi có xích mích, thì thời trẻ dễ
tha thứ hơn phải không?
ð: Tôi nghĩ là khi già rồi, mình dễ tha thứ, dễ
làm hoà với nhau hơn. Tại vì thời gian mình
sống với nhau ñâu còn dài nữa, ñâu chờ mình,
thì tha thứ là tốt hơn. Tha thứ ñược thì tha thứ.
H: Tôi nghe nhiều người nói rằng, vợ chồng
khi trẻ hay lục ñục, những khi ñó ñem nhau vào
giường, ngủ một giấc, thì mọi sự ñều tiêu tan,
quên hết, và vui vẻ trở lại. Khi già rồi, thì
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ức hoài. Có phải thế không?
ð: Tôi nghĩ cũng có mà cũng không. Còn tùy
gia ñình. Không có trong hoàn cảnh của chúng
tôi.
H: Theo chị nghĩ, thì ñiều gì cần làm ñể giữ gìn
hạnh phúc trong tuổi già?
ð: Cần suy nghĩ kỹ càng. Có nhiều ñiều mình
thích, mình muốn, mà không ñược, thì cũng
thôi, cũng vui với cái không có, chứ không ấm
ức, không ñòi hỏi cho bằng ñược. Rồi cần nghĩ
rằng, chính ông chồng cũng có nhiều ñòi hỏi
mà mình chưa làm cho chồng bằng lòng. Như
vậy là huề. Mình nên thay ñổi cho phù hợp với
hoàn cảnh hiện tại. Khi trẻ thì có những ñiều
mình muốn cho bằng ñược. Nhưng già rồi,thì
thôi, tương ñối thôi, ñừng ñòi hỏi nhiều.
H: Chị có khi nào cằn nhằn liên tục, nhắc lại
mãi những ñiều sai trái cũ hay không?
ð: Cũng có phần nào. Nhưng nói những lời
ñúng mà thôi. Tôi thường suy nghĩ và nhìn vào
hoàn cảnh của những người ñàn bà khác, mà
biết rằng mình có ông chồng như thế này là ñã
có phước lắm rồi, ñừng ñòi hỏi gì nhiều hơn,
phải cám ơn trời, cám ơn ông chồng. Những
khi giận hờn, ñau khổ, ñi ra ñường, thấy những
người ñàn ông bệ rạc, say sưa, khốn khổ, thì
trong lòng tôi giận hờn tan biến, vì nghĩ rằng,
nếu chồng mình mà giống như những người ñó,
thì mình còn khổ hơn biết bao nhiêu, nên ñổi
buồn làm vui, ñổi giận hờn thành yêu thương,
mà vui vẻ lại với chồng. Một bản nhạc có nhan
ñề là «Giận thì giận,thương càng thương» rất
ñúng ý tôi.
H: Chị nghĩ sao khi nghe có bà ra ñiều kiện
với ông chồng rằng, anh chọn tôi hay chọn mẹ
anh? Chỉ có quyền chọn một mà thôi.
ð: Tôi thấy nếu chồng mình có hiếu, thương
cha mẹ, thương gia ñình bên ảnh, thì mình phải
biết rằng, mình là người may mắn, có phước,

lấy ñược một ông chồng tốt. Nếu chồng vì
mình mà bỏ cha mẹ, thì chính trong thâm tâm
của mình, cũng mất ñi cái kính trọng ông
chồng. ðiều gì tốt mà chồng mình làm cho gia
ñình ảnh, thì sau nầy con cái, cũng theo gương
ñó mà ñối xử lại với mình. Cái ñó như nhân
quả, không tránh ñược. ðàn bà chúng tôi
thường ích kỷ, nhưng phải biết suy xét kỹ.
Những khi thấy chồng chưa ñủ hiếu với cha
mẹ, mình có bổn phận phải nhắc nhở, ñể cho
chồng có cơ hội báo hiếu. Ngay dù cả khi tình
trạng kinh tế gia ñình mình còn khó khăn, mình
cũng phải chia sẻ với cha mẹ gia ñình chồng.
Nên ñặt cái tình cảm cao hơn cái tiền tài vật
chất. Có thế mới là biết sống, tạo ñược tình
thương chung quanh, và hạnh phúc cho chính
gia ñình mình.
H: Chị có ñòi hỏi con cái phải thế này thế kia
không?
ð: Không. Mình may mắn có ñủ ñiều kiện ñể
không phải ñòi hỏi con cái chuyện gì cả. Không
nhờ vả tài chánh, tài chánh phải ñộc lập mình
mới giữ ñưọc cái tình nguyên vẹn, khỏi phải tủi
thân và hiểu lầm con cái.
H: Cám ơn chị ñã thành thật cho cuộc phỏng
vấn nầy.
NT
(tháng 2 năm 2013)
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Tr
Tr vp b
Nguyễn thái Hai
Những bậc cao niên thường bị vọp bẻ, các
trung niên làm việc nhiều ngoài trời ra mồ hôi
nhiều bị mất nước cũng bị vọp bẻ. Từ khi bị
stroke tôi thường bị vọp bẻ và dùng phương
pháp sau ñây, thấy rất hiệu quả và dễ thực hiện,
do một chị bạn ở ðức dạy khí công chỉ và cho
tôi bản vẻ ghi vị trí các huyệt bằng viết bi ñỏ
nên không ñược rõ. Chị ñã qua ñời vài năm nên
không thể có hình rõ hơn. Tôi ghi lại bút tích
của chị như dưới ñây.
Trị vọp bẻ.
Huyệt "chenshan" Thừa Sơn BL-57 thuộc Bàng
Quang Kinh, nằm ở bắp chuối giữa hai bắp thịt
trong và ngoài (hình vẽ bên trái).
Huyệt "chien-hsi" Giải Khê ST-41 thuộc Vị

Kinh, nằm ở cườm chân, giữa 2 ñường gân của
ngón cái và gân chung của cả bốn ngón (hình
vẽ bên mặt)
Bấm cùng lúc cả 2 huyệt, nhưng cần bấm
lên bấm xuống huyệt 57 nhiều lần, chỉ chừng 1
phút là hết, sau ñó bóp ñều bắp chuối chân.
Xin các ñộc giả vui lòng phổ biến rộng rãi
ñể mọi người ñều biết và áp dụng. Tôi chỉ cần
co chân lên và bấm huyệt, ñã áp dụng nhiều lần
và rất hiệu quả.

Khi viết bài này ñịnh gởi cho LTCC thì mới
biết là tôi ñã bấm sai huyệt 41. Nhưng từ khi
chữa bệnh lú lẫn với thuốc Nameda va anoxa
thì không bị vọp bẻ nữa không thể kiểm chứng
ñược.
Xin thêm hai hình chụp trong sách bên dưới
với vị trí rõ ràng của 2 huyệt BL-57 và ST-41.
Nhìn hình này tôi mới biết là huyệt tôi bấm là
huyệt ST-39, một may mắn là ST-39 và ST-41
cùng trên một kinh mạch.

ST 41 là Huyệt Giải Khê thuộc Vị Kinh (Túc
Dương Minh Vị, Stomach Meridian)
BL 57 là Huyệt Thừa Sơn thuộc Bàng Quang
Kinh (Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh,
Bladder Meridian)
Các huyệt này có tên Hán Việt như ñã ghi theo
sách ðông Y về Huyệt ñạo.
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Phng vn b n Tràm Cà Mau
Người phỏng vấn: Nguyễn văn Luân
Luân: Anh bất ñầu viết văn từ năm nào?
Tràm: Viết văn từ năm nào? Tôi nghĩ rằng, tôi
chưa viết văn bao giờ. Có thể bạn ñọc thương
rồi gán cho tôi ‘cái tội’ viết
văn, và có người phóng ñại
lên, kêu tôi là “nhà văn”
làm tôi xấu hổ, ngượng
ngùng. Bởi khi viết, tôi
không có ý ñịnh làm văn
chương. Nếu phải ‘viết
văn’, thì có lẽ tôi viết cách
khác, như thời làm luận văn
ở trường, dùng ñủ nghệ
thuật ñể làm ra văn chương,
mà có lẽ sẽ không hay, và ít
ñộc giả ưa thích. Tôi viết
mà chơi, như một thú tiêu
khiển nhẹ nhàng, ít tốn
công, không tốn của. Nhiều
người viết ñể giải tỏa ấm
ức, giải tỏa suy tư nhức
nhối, còn tôi thì chẳng có
ấm ức chi cả, chẳng có suy
tư gì sâu sắc. Tôi chỉ viết
cho mình, và cũng ñể chia xẻ cho bạn bè, bà
con những mẩu chuyện vui buồn, một vài vấn
ñề nhỏ nhặt. Tôi rất sợ trở thành nhà văn
chuyên nghiệp, vì thời chín, mười tuổi, tôi ñọc
trên “Bán Nguyệt San Thứ Bảy”, không nhớ
của ai chủ trương, có kể chuyện một nhà văn
chết trong nghèo ñói, trước khi chết ông trăn
trối với vợ rằng: “Kiếp sau ñừng lấy chồng văn
sĩ, nghèo ñói lắm em ơi”. Trối xong thì tắt thở.
Tôi sợ nghèo ñói, chỉ mong có vừa ñủ là mừng.
Vả lại, văn chương và thơ phú như là cái

“nghiệp”, ai vướng vào rồi thì sẽ khổ. Tôi
không tội chi mà mang “nghiệp” vào thân.
Nhưng sau năm 1975, chẳng ai dám viết lách
chi cả, mà cả nước ñều nghèo ñói hơn cả những
nhà văn chính cống thời Tây
cai trị. Có người thích viết
ñể lấy tiếng chơi. Phần tôi,
thì nghĩ rằng, ñừng là nhà
văn, nhà thơ chi cả, sẽ nhận
ñược nhiều tình thương của
bạn bè và bà con hơn.
Luân: Anh chịu ảnh hưởng
ai nhất, học ở ñâu?
Tràm: Tôi chẳng có ‘ñược’
hay ‘chịu’ ảnh hưởng của ai
cả. Bởi viết mà chơi, như
ñánh võ tự do, múa may
loạn xạ, khi bứt tóc, khi day
áo, khi cào cấu. Nhiều
người khác lúc viết, gắng
viết như văn hào nầy, văn
hào kia, và tư tưởng ảnh
hưởng bởi ông triết gia râu
ria nào ñó, có lẽ cái ñó cũng là một ñịnh hướng
tốt cho họ. Họ có một khuôn mẫu ñể theo, thì
may ra viết ñược bài bản và chính thống hơn.
Nhưng lại mệt quá. Tôi làm biếng, không muốn
gò bó, ép mình trong một khuôn phép, tư tưởng
nào, vì mình viết mà chơi, tội chi mệt. Tôi cũng
chẳng học hành chi cả về nghệ thuật viết, ngoài
những bài học rất lý thuyết từ thời các thầy ở
trung học dạy. Nhưng có lẽ nhờ ñọc ñủ các thứ
sách truyện tào lao nhiều, từ hồi còn nhỏ, các
loại sách Việt, sách dịch truyện Tàu, truyện
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giờ, nên ñọc sách cũng là một thú vui duy nhất
vào mùa ñông mưa dầm, không ñi hụp lặn tắm
sông, chẳng ñánh bi ñánh ñáo ñược. Dù không
học ở ñâu cả, nhưng viết hoài thì quen tay, diễn
tả dễ dàng hơn, cũng như cuốc ñất, hoạn heo
thiến gà, cứ quen tay thì làm ñược. Tôi nghĩ, ai
cũng có thể viết ñược như tôi, hoặc viết hơn tôi,
nếu họ viết ñều, và viết quen tay.
Luân: Anh viết khi nào?
Tràm: Trước ñây, tôi viết ñược nhiều nhất
trong lúc ngồi ngáp vặt, chờ
bà xã ñi ‘shopping’. Cứ hí
hoáy viết, thì thời gian chờ
ñợi xem như không có. Tôi
thấy những ông chồng khác
cũng chờ vợ, ngồi ngáp, thở
dài, ngủ gục uể oải, cái mặt
thòng ra, chờ vợ lâu quá,
ñến khi gặp nhau thì gầm
gừ, cằn nhằn gắt gỏng. Có
một ông ném chùm chìa
khoá xe ra sàn nhà, và hầm
hầm bỏ ñi một mạch, bà vợ
phải líu ríu chạy theo dỗ
dành. Khi mình tủm tỉm
cười ngồi viết, thì chấp vợ
ñi ñến khuya, cũng chẳng có
can gì. Ít khi tôi dành thì giờ
ở nhà ñể viết, vì còn có
nhiều thứ hấp dẫn hơn, như xem ñấu bóng rổ,
bóng chồm hổm, ñấu võ, phim truyện, ca
nhạc… Cụ Nguyễn Hiến Lê là một nhà văn có
tiếng, cũng là một ái hữu Công Chánh mình, có
khuyên rằng, phải ép mình ngồi vào bàn viết
ñều ñều mỗi ngày, dù không có hứng, cứ viết
loạn xạ, rồi hứng nó sẽ ñến. Tôi có một ông bạn
ở San Jose, muốn thành nhà văn, áp dụng theo
lối nầy, mỗi sáng dậy lúc 4 giờ, ngồi vào bàn
gắng rặn mà viết cho ñến 7 giờ, rồi ñi làm. Ông
cho xuất bản hơn một chục tập truyện, từ tuyện
dài ñến truyện ngắn. Nhưng ai ñọc truyện ông,

cũng lướt qua vài trang là bỏ xuống, chán quá.
Tôi thì chỉ viết những ñiều ñã có sẵn trong ñầu,
mà chưa có dịp ñể viết ra. Bởi vậy, nên không
có thì giờ ñể ñẽo gọt câu viết cho bay bướm,
mỹ miều. Từ ngày về hưu, tôi viết ít hơn, vì có
quá nhiều thì giờ, và nhiều thứ ñể giài trí, như
internet, du lịch, hội họp bạn bè. Thời gian viết
khoái nhất là những ñêm khuya khi khó ngủ,
ngồi vào computer, gõ lóc cóc năm bảy câu
thơ, lòng thấy lâng lâng bay bổng, có lẽ mấy
anh phi xì ke, thì cũng khoái như vậy mà thôi.
Luân: Khi viết, thường gặp
khó khăn gì?
Tràm: Cái khó nhất là làm
sao cho hoàn tất luôn câu
chuyện, ñừng bỏ dở nửa
chừng. Cái tật này nhiều
người ñã bị. Mới viết thì
nhiều hứng khởi, càng viết
càng cạn hứng, rồi bỏ dở,
không muốn viết nữa. Nếu
rán viết thêm cho hết bài,
rồi chấm dứt, biết ñâu ñó
cũng là một câu chuyện khá.
Luân: Thông thường bao
lâu anh viết xong một bài?
Tràm:
Không
chừng,
nhưng chậm lắm thì cũng
một tuần. Nếu ñủ thời giờ
và thuận tiện, thì có nhiều truyện viết xong
trong ngày. Ít khi tôi bỏ dở dang. Gắng cho
xong một truyện rồi mới bắt qua viết truyện
khác. Nhờ thế mới có ñược một cái gì, còn
không thì cứ viết nửa truyện, hai phần ba
truyện, bỏ ñó, thì chẳng có cái nào viết xong cả.
Luân: Có nhiều bài viết tìm tài liệu, dữ kiện
cũng tốn công lắm. Thí dụ như trong bài “Biết
ñâu là khởi ñiểm cuộc rong chơi”, anh phải
biết chi phí ñám ma v.v, việc tìm dữ kiện có lâu
không?
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biếng, tơ lơ mơ, thiếu cái trang trọng của những
người cầm bút chân chính. Vấn ñề nào cần tra
cứu, thu thập tài liệu mệt, thì tôi tránh, không
viết ñến, cho khỏe cái thân. Viết cái gì ñã có
sẵn trong ñầu thì dễ hơn. Cái truyện mà anh
nêu trên, tôi cảm hứng khi ñọc một bài báo
nhan ñề là “ðừng chết trước khi ñọc bài nầy”
(Don’t die before you read this), viết về chuyện
tang quyến bị làm tiền khi tang gia bối rối. Tôi
nghĩ mọi người cũng cần viết lời dặn dò (di
chúc) con cháu về việc tang ma của chính họ,
và nên chuẩn bị trước, cho
con cháu khỏi bối rối, và
tốn kém vô ích. Nên tôi viết
chuyện ñó. Tài liệu, thì tôi
gọi nhà quàn họ gởi ñiện
thư cho tôi những chi tiết
cần thiết. Vì bài viết ñó, mà
sau nầy, có nhiều người
chưa quen biết gởi ñiện thư
ñến cám ơn, vì họ ñã tiết
kiệm ñược một số tiền lớn
trong khi tống táng người
thân.
Luân: Chuyện anh viết là
sáng tác hay dựa vào
chuyện thật ngoài ñời?
Tràm: Tôi không có tài
sáng tác. Nhiều nhà văn nói
rằng, sáng tác mới có giá trị văn chương. Hầu
hết các chuyện tôi viết ñều dựa trên sự thật, mắt
thấy, tai nghe, hoặc kinh nghiệm sống. Tám
chín chục phần trăm là chuyện xẩy ra trong ñời
thường. Nhưng chỉ viết chuyện nào ñặc biệt mà
thôi. Còn những chuyện bình thường ñều ñều
như sáng thức dậy ñánh răng, súc miệng, ñiểm
tâm, hôn vợ, ñi làm, vân vân… thì tôi không có
ñủ khả năng ñể viết thành chuyện có thể lôi
cuốn ngưòi ñọc mà không bỏ dở nửa chừng.
Cũng có một số ít bạn bè phê bình tôi viết
truyện có vẻ ‘cường ñiệu’, không thực. Cũng

có một số khác, nói những chuyện ñó, tôi chưa
viết ñúng mức ñộ của nó, trường hợp của họ
còn kinh khủng hơn nữa. Có lẽ phía nào cũng
ñều ñúng, tùy theo suy nghĩ và kinh nghiệm họ
ñã trải qua. (Cộng Sản gọi là kinh qua). Khi
nghe những lời phê bình, tôi chỉ cười và lãnh ý.
Tôi nghĩ, bạn bè phê bình là vì muốn tôi viết
hay hơn, thay ñổi cách viết mà họ nghĩ là tốt
hơn. Như câu chuyện “Vợ Hiền” và “Ngục Tù
Êm Ái”, ít nhất cũng có bốn bà nói là tôi viết
giống hệt chuyện của họ, và có hai anh nói là
vợ các anh còn ‘ngon lành’ hơn các bà mà tôi
viết trong tuyện ñó. Trong
lúc ñó, vài anh bạn cũ rất
thân thiết, thì nói tôi viết
xạo, vì ñời làm chi có
những ngưòi ñàn bà chăm
sóc và thương yêu chồng
như vậy ñược. Tôi viết mà
chơi, cho nên nghe ñược lời
phê bình nào, cũng quý cả,
tôi nghe và im lặng. Tóm
lại, vì trời không phú cho
cái tài năng sáng tác, nên tôi
chỉ viết những chuyện nghe,
thấy mà thôi. Còn những
chuyện giả tưởng như “Mặc
Áo Diêm Vương”, “Xứ Khỉ
Khọn” vân vân, thì cũng chỉ
muốn mượn truyện ñể nói
lên cái sự thực lố lăng của
ñám cộng sản quốc tế.
Luân: Anh cũng có ngần ñó giờ ñể sống, sao
anh tìm có nhiều dữ kiện ñể viết vậy?
Tràm: Như ñã nói trên, tôi chỉ thích viết những
chuyện nào tôi biết và có sẵn ý trong ñầu.
Nhiều khi nghe bạn bè kể, thấy câu chuyện hay
hay, về viết lại, quên bớt, thiếu sót, nhưng cũng
gạn lọc ñược những ñiều cần viết mà thôi.
Cũng có nhiều truyện, tôi muốn viết, mà trong
nhiều năm, chưa thuận tiện ñể khởi ñầu, cứ thế,
rồi nhiều ý tưởng mọc thêm, chồng chất lên,
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theo lối kể chuyện, nên tôi không cần phải
nghiên cứu, không cần tìm tài liệu dữ kiện. Cái
gì không biết, thì tránh, ñừng ‘phịa’ ra viết bậy
mà thiên hạ cười. Viết theo lối “có bao nhiêu
thì xài bấy nhiêu”, không cầu toàn. Thời còn trẻ
dại, khù khờ, cứ cầu toàn cho nên mệt và khổ,
chẳng ñược gì. Có ít, viết ít, có nhiều viết
nhiều. Ít quá thì ñừng viết. Nhiều quá thì bỏ bớt
cho ñỡ rườm rà.
Luân: Nhận ñược nhiều email trong ñó có
chứa bài viết của anh, ñược
chuyển ñi chuyển lại nhiều
lần nhất, phải kể ñến bài
“Triết lý củ khoai” hay bài
“Biết ñâu là khởi ñiểm cuộc
rong chơi”. Có nhiều bài
người ta xóa tên tác giả,
nhưng Thúc Minh và tôi
cũng ñoán ra, vì cách viết
nhẹ nhàng ñặc biệt của
Tràm Cà Mau. Theo anh bài
nào ñộc giả thích nhất?
Tràm: ða số các bài ñược
chuyển ñi trên internet, là
do bạn ñọc chuyển ñi, chứ
không phải do tôi. Tôi có
chuyển chừng 5 bài thôi. Từ
nay, thỉnh thoảng tôi sẽ
chuyển ñi trên ‘net’ nếu có
bạn ñọc yêu cầu. Bạn ñọc ñã rút bài xuống từ
các mạng lưới cuả các tổ chức thân hữu, như
những hội ñồng hương tỉnh, hội cựu sinh viên
học sinh, hội cựu chiến binh, không quân, hải
quân vân vân. Có lẽ họ ñọc xong, thấy muốn
chia xẻ cùng bạn bè khác, nên chuyển. Thì ai
muốn chuyển, muốn phổ biến, cũng tốt, tôi
không hề phản ñối. Có nhiều bạn thấy bài của
tôi viết ñăng trên báo nầy, báo kia, hỏi tôi báo
có xin phép hay thông báo cho tôi biết không.
Hoàn toàn không. Nhưng tôi ñâu có giữ bản
quyền làm chi, họ ñăng cho ñộc giả ñọc thì

cũng không hại gì cho tôi cả. Có nhiều bài do
tôi viết, người chuyển bài bôi tên tác giả, hoặc
ghi tên tác giả khác, còn sửa lại tựa ñề, và có
khi cắt bỏ nhiều ñoạn cho hợp với ý họ. Nhiều
lần, các bạn tôi biết, và có yêu cầu mấy mạng
lưới ghi lại tên tác giả cho ñúng. Tôi chưa hề
phản ñối hay phàn nàn chuyện bôi tên tác giả,
hoặc sửa tựa ñề. Có những tựa ñề sửa lại lãng
nhách, không ý nghiã gì cả. Tuy không ñồng ý,
nhưng thôi, ngoại trừ bàn chải ñánh răng và vợ,
thì “muôn sự của chung” như cụ Nguyễn Công
Trứ viết. Những bài viết bôi tên tác giả, thì bạn
tôi ñoán do người ñang ở
bên Việt Nam chuyển ñi,
chứ ở ngoại quốc, ai cũng
biết phép lịch sự, không làm
vậy ñâu. Anh hỏi tôi bài nào
ñộc giả thích nhất, thì tôi
khó trả lời, nhưng như anh
thấy, những bài viết về tuổi
già, về sống hạnh phúc, thì
ñược các báo ñăng lại nhiều
lần, và “dân mạng” chuyển
ñi chuyển lại thường hơn.
Luân: Kinh nghiệm của anh
khi phát hành sách, tại sao
anh chọn tự phát hành?
Tràm: Chuyện in ấn và
phát hành sách của tôi ñều
do bạn bè thương mà khởi
xướng làm giúp buổi ban ñầu. Sau ñó, có ñà,
thấy cũng vui vui, tôi cho tái bản và in thêm vài
cuốn khác. Tôi nhận ra rằng, bán sách qua
internet mau hơn và dễ dàng hơn là nhờ các
tiệm sách. Mỗi lần tự phát hành, thì trong vòng
ba hay bốn tuần là tôi lấy lại ñược vốn in sách.
Nhờ tiệm bán, thì e hàng năm cũng chưa lấy lại
ñược vốn. Tiệm sách phải gánh chịu chi phí
ñiều hành cao, có tiệm ñòi chia 50/50 hoặc
50/60 mới sống ñược. (tiệm sách lấy 60%, tác
giả 40%, mà sách do tác giả in). Cũng tội cho
các nhà sách, có lẽ họ cũng cố gắng lắm, mới
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nhà sách nào ñó ñóng cửa, thì tôi thấy buồn, vì
như thế, thì sách Việt hải ngoại tàn lụn dần.
Dân ñọc sách theo nhau về trời hết, mà ñám
con cháu sau nầy, tiếng nói còn chưa thông
suốt, thì ñọc làm sao mà hiểu ñược? Nhưng tôi
nghĩ, những người viết ñừng bi quan, nếu con
cháu tại hải ngoại không ñọc ñược tiếng Việt,
thì mai ñây, ñám con cháu bên nhà cũng sẽ tìm
ñọc. Lại nữa, nếu gởi cho nhà sách bán, thì
sách mình chìm trong trăm ngàn cuốn sách
khác, người mua sách khó tìm ra. Còn mình rao
trên internet, thì ñộc giả thấy ngay, và họ muốn
mua thì cứ email cho tác giả, khi nhận ñược
sách, thì họ trả tiền. Có người hỏi tôi, nếu ñộc
giả nào ñó, cố tình quên trả tiền thì sao? Tôi
nghĩ là không sao cả. Tôi chưa bị mất bao giờ,
và tôi tin rằng, những người hỏi mua sách, thì
cũng toàn là “tao nhân mặc khách”, ñâu có vì
một ít tiền sách mà họ làm ñiều không ñúng với
lòng họ. Nhưng nếu có ai ñó, vì quá muốn ñọc
sách, mà không có khả năng trả tiền, thì cũng
xứng ñáng ñược tặng không. Có vài ông bạn
văn của tôi nói rằng, sách tặng không quý, nên
thường bị vất lăn lóc, không ñọc. Sách mua thì
quý hơn, nên bỏ thì giờ ñọc vì tiếc tiền. Bởi
vậy, chỉ tặng sách cho những người mà mình
không thể không tặng mà thôi. Khi có bạn bè in
sách mà không tặng cho tôi, thì tôi cũng thông
cảm, vì nếu họ phải tặng cho tất cả bạn bè, thì
sách in không ñủ mà tặng, phải in thêm, và còn
tốn thêm tiền tem gởi ñi nữa. Phần tôi, ít dám
tặng sách, vì khi nhận sách, thì người ta tưởng
mình ép họ mua, hoặc ép họ ủng hộ ấn phí. Vơi
ñi cái tình xã giao bình thường, uổng.

Cuốn thứ ba là “Hương Tóc Cố Nhân” còn
chừng 20%, cuốn thứ tư là “Vợ” xuất bản vào
tháng 2 năm 2012, cũng còn chừng 35%. Nói
về chuyện bán sách, nhiều ông bạn văn nghệ
thúc dục tôi làm những buổi “ra mắt sách”, ñể
bán sách. Tôi rất sợ phải chường cái mặt mốc
ra cho thiên hạ biết mình là cái lão khỉ gió nào.
ðể càng ít người biết tôi là Tràm Cà Mau thì
tôi thấy thích hơn, và cảm thấy mình ñược
thương hơn. Anh hỏi muốn mua sách thì mua ở
ñâu? Thì cứ gởi ñiện thư cho tôi về:
tramcamau2003@yahoo.com, cho ñịa chỉ
người mua, sách sẽ gởi theo bưu ñiện ñến nhà.
Khi nhận ñược sách mới trả tiền. Sách mua qua
internet sẽ ñược hưởng giá ñặc biệt. Mỗi cuốn
10 ñô cộng bưu phí. (Giá in trên bià sách là 15
ñô).
Luân: Anh có ñịnh xuất bản thêm sách nào mới
trong thời gian sắp tới?
Tràm: Có. Tôi ñịnh cho in thêm một vài cuốn
nữa trong thời gian sắp tới. Nhưng ñể lơi lơi ra,
cho khỏi mệt. ði gởi sách cho ñộc giả, cũng vui
vui. Nhưng gói sách, gởi sách, cũng mất thì giờ
không ít. Già rồi, ham làm biếng.

Luân: Anh ñã xuất bản bao nhiêu cuốn, có
cuốn nào ñã bán hết và nếu bạn tôi muốn mua
thì mua ở ñâu?

Luân: Khi làm website ltahcc.com, và liệt kê
các bài theo tên tác giả, tôi mới biết anh là một
trong các cây viết ñóng góp nhiều cho Lá Thư
Ái Hữu Công Chánh. ðếm ñược hơn 50 bài
dưới ba bút hiệu khác nhau, và bài Triết Lý Củ
Khoai anh ñóng góp cho LTAHCC số 31, năm
1985, ký tên Sông ðồng Nai, là bài ñầu tiên
của anh. Bài này các bạn tôi ñọc rất thích thú,
một phần là cái tựa ñề mộc mạc mà hấp dẫn,
khi thấy thì khó mà lướt qua. Xin anh cho biết
anh viết bài này năm nào, và tại sao anh ñã
chọn bút hiệu Sông ðồng Nai, rất hay mà lại
ñổi bút hiệu?

Tràm: Xuất bàn ñựợc 4 cuốn. Cuốn thứ nhất là
“Triết Lý Củ Khoai” ñã tái bản một lần, và còn
lại chừng 15%. Cuốn thứ hai là “Rong Chơi
Ngày Tháng” xem như ñã hết. Có lẽ sẽ tái bản.

Tràm: Tôi viết cho bài cho Lá Thư AHCC ñều
ñều từ năm 1979, khi mới ñến Mỹ, với năm bút
hiệu khác nhau. Tôi viết ñều, vì thấy cần ủng
hộ tinh thần cho Lá Thư, vì nó ñã mang lại cho
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chân ướt chân ráo trên ñất khách quê người. Và
khi ñọc lá thư, tôi thấy mình như ñược gần gũi
với anh em ñồng nghiệp, bạn bè cũ, trong lòng
ấm lại và ñược an ủi. Cái ích lợi ñầu tiên và
thiết thực nhất, là thấy anh em Công Chánh
mình ña số ñều có thể trở lại nghề cũ, thì mình
cũng có thể theo bước chân khai phá của anh
em ñi trước mà tiến tới. Hồi mới ñến Mỹ, có
ông bạn khuyên tôi vào học chương trình
“CETA” mấy tháng, ra làm thợ cho mau. Tôi
nói rằng ñang tìm công việc kỹ thuật, vì anh em
ñồng nghiệp của tôi, nhiều ngưòi ñã trở lại
nghề cũ. Ông nầy mắng tôi như tát nước, nói là
các ông bạn ñó nói dóc, ñừng tin, vì kỹ thuật
của Mỹ, khác hẳn với kỹ thuật ở Việt Nam. Có
người khác, khuyên tôi học lóm vài ba trang
sách về ñiện tử, rồi xin ñi làm cán sự ñiện tử,
cũng không khó lắm ñâu. Nhờ anh em Công
Chánh khuyên tôi rằng, ñừng có bỏ cái sở
trường mà nắm cái sở ñoản. Lời khuyên ñó rất
quý báu. Cũng nhờ có Lá Thư AHCC mà tôi
liên lạc ñược nhiều anh em bạn Công Chánh
cũ, và cũng do ñó, mà kiếm ra việc làm, và thay
ñổi việc làm cho ñến khi về hưu. Tôi hay ñổi
bút hiệu là vì không muốn anh em thấy trên lá
thư có một người viết quá nhiều. Những năm
về sau, khi ñã có nhiều người khác ñóng góp
bài vở, tôi thấy nên ñể dành giấy ñăng bài các
anh em ñó, hầu thay ñổi không khí. Chỉ khi nào
ban phụ trách Lá Thư có lời kêu trực tiếp, tôi
mới gởi bài.
Luân: Cám ơn anh ñã bỏ thì giờ chia sẻ những
cảm nghĩ của anh, chúc anh dồi dào sức khỏe
trong những năm tới ñể có thể sáng tác thêm
nhiều nữa. Thay mặt cho các ñộc giả của Lá
Thư AHCC xin cám ơn sự ñóng góp liên tục
của anh trong hơn ba mươi năm qua.
Nguyễn Văn Luân phỏng vấn.

Vài Hình nh ðón Ti
Tip
A/C AH Lê Triệu ðẩu.

Nhân dịp Anh Chị AH Lê Triệu ðẩu qua
thăm Nam CA, Anh Chị Lê Nghiêm Hùng ñã tổ
chức buổi tiệc ñể ñón tiếp A/C ðẩu tại nhà
hàng Seafood Paradise ngày 26 tháng 2-2013.
Anh ðẩu ngồi thứ nhất từ bên phải, Chị
ðẩu ngồi thứ 7 từ bên phải.

Sau bữa tiệc thì trời trở tối, A/C Hùng lại
cho chúng tôi một chuyến du lịch kỳ thú:
DU NGUYỆT ðIỆN
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Truyn Th ng N u Bánh Chng NGÀY TẾT
T
(Thư của một hiền nội Công Chánh)
Minh Ngọc
Thưa các anh chị,
Từ Tết ta ñến giờ, hôm nay mới rảnh ñôi
giờ, ngồi ñọc thơ. Xin ñược cám ơn các anh chị
ñã thưởng thức và có lời khen ngợi bánh chưng
nhà. Mặc dù ñã nhắn anh Luân thưa với các
anh chị nhưng tôi cũng muốn có vài giòng tâm
tình và kể vài câu chuyện quanh việc gói bánh
chưng của gia ñình.
Có lẽ bắt ñầu từ bà ngoại, từ xưa năm nào
cũng gói cả trăm cái bánh chưng. Mặc dù nhà
có người làm nhưng từ hồi học trung học,Tết
nào mẹ tôi cũng bắt mấy chị em ngồi gói bánh,
gói bánh xong phải quậy thêm nồi chè kho. Gói
tay bằng lá dong khó hơn gói khuôn bằng lá
chuối như bây giờ. Khi về nhà anh Luân, tôi
mới ñược thôi gói bánh. Sau khi ñịnh cư ở Mỹ,
ñời sống bắt ñầu ổn ñịnh, tôi ñón mẹ tôi từ
Nhật qua Mỹ. Thương mẹ, mỗi năm chị em lại
tụ tập gói bánh, các cháu lớn lên phụ giúp, và
việc gói bánh ăn Tết trở thành truyền thống
không thể thiếu. Bánh gói xong ñược biếu cho
cả hai bên nội ngoại và các bạn bè quý mến.
Phòng gia ñình, cạnh bếp ñược kê hai cái
bàn dài, công việc làm dây chuyền, mẹ tôi, năm
nay tuổi hơn 90, ngồi cân thịt cho từng cái
bánh, người thì ñong gạo, ñỗ (ñậu xanh) ñã
ñược trộn muối sẵn vào những bát nhỏ, ba hoặc
bốn người gói bánh, bánh gói xong ñược bao
giấy bạc, cột dây ñỏ và xếp vào nồi. Thỉnh
thoảng lại có tiếng chuông bấm ngoài cửa, họ
hàng ñến cho quà, ñến thăm vì ai cũng biết nhà
gói bánh, mọi người ñều có nhà.
Ngày gói bánh còn vui hơn những ngày
Tết, rượu, nước trà, ñồ nhậu, thức ăn sáng, ăn
trưa ñều có sẵn và khi ñặt ñược nồi bánh lên
bếp, nước sôi ổn ñịnh thì cả nhà ñi ăn cơm Tàu.
Các con tôi gọi ñó là tiệc “Lobster và Peking
Duck”.

Hy vọng rằng với tập tục hàng năm này, với
không khí vui nhộn và các, mẩu chuyện gia
ñình cười nức nẻ, các con cháu sẽ duy trì ñược
chút hương vị Tết quê hương.
Hình ảnh người mẫu lấy từ Internet.

Anh Luân có nhiệm vụ rửa và cắt lá, luộc
bánh và làm hoạt náo viên, còn phần ñỗ (ñậu
xanh), gạo, trộn thịt, ướp là thuộc nhiệm vụ của
tôi. Có năm tôi ngủ quên hoặc ñi chơi về trễ
làm bánh cháy phần dưới ñáy nồi, hoặc luộc
không ñủ giờ làm bánh bị hấy (sượng). Năm
nay vì chú em rể ñi công tác, tôi phải ướp thịt
lâu hơn trước, ñể có thì giờ phụ cô em thành ra
trộn thịt không ñều. Những cái bánh gói bằng
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có phần nhân bị mặn. Bánh ñầu tiên bóc ăn thử,
chao ơi nhân mặn quá! Tôi buồn ñến nỗi có ý
ñịnh gói lại một số bánh ñi biếu ñể khỏi phụ
lòng tin tưởng của họ hàng. Nhờ bức hình chụp
cái ñĩa sạch trơn tại phở Nguyễn Huệ và cháu
Karen phân tách lý do khiến cho nhân bánh bị
mặn nên cơn buồn mới nguôi ngoai. Tôi vẫn
cám ơn anh Luân cho xem tấm hình chụp các
anh ñã nói lên ñược tất cả ý nghĩa mà không
cần nói thêm gì nữa

Thưa các anh chị, biết rằng thương nhau thì
củ ấu cũng tròn, nếu mà ăn phải bánh nhân hơi
mặn thì tôi xin hứa là năm sau sẽ làm vừa và
ngon.
Trước khi ngừng bút, tôi xin ñược cám ơn
các anh ñã cho anh Luân những giây phút vui,
chia xẻ tình bạn quý mến ñể năm ñầu tiên vui
thú ñiền viên qua mau, cuộc sống gia ñình vui
và bình an.
Trước thềm năm mới, kính chúc các anh chị
và quý quyến một năm Quý Tỵ dồi dào sức
khỏe, thân tâm an lạc và vạn sự như ý.
Thân mến,
MN
Hình ảnh các người mẫu lấy từ Internet.

Ái Văn ăn hết của tôi rồi!
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Cm Tác Hình Bánh Ch ng
Bánh Chưng bầy cạnh bánh dày,
Anh hùng quân tử dám mầy mò chăng,
Trước hết cởi lạt bánh chưng,
Rồi sau gỡ lá mở bung bánh dày
Lê Nghiêm Hùng
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SUDOKU
Một trò chơi giải trí mới lạ
Nguyễn Văn Mơ
I/ Lời nói ñầu: Về hưu, những khi rổi
rảnh, tôi tò mò tìm xem thử mấy ñứa cháu
thường chơi những trò chơi gì ñể giải trí, lẽ tất
nhiên khác xa với các trò chơi ở thời niên
thiếu của thế hệ mình. Thôi thì ñủ thứ, từ
những dụng cụ, softwares chơi video games
ñến các trò chơi ñố (puzzles) v.v…chất ñầy tủ.
Trong số các ñồ chơi này, tôi thấy trò chơi
Sudoku có vẻ hay hay, thích hợp với tuổi già
của chúng ta, nên xin trình bày sau ñây ñể các
bạn tuỳ nghi.
Trò chơi này ñược hảng Nhật Bản Nikoli
tung ra năm 1986 dưới cái tên Sudoku có
nghĩa là ‘số duy nhất’ và ñược phổ biến rộng
rãi khắp nơi trên thế giới kể từ năm 2005.
Trò chơi vận dụng vỏn vẹn lui tới gì cũng
chỉ có 9 số từ 1 ñến 9. Thế mà xào qua xáo lại
người ta có thể ñặt ra 6,67x10 lũy thừa 21 bài
ñố ñể mình tha hồ mà giải, dù có sống 1000
tuổi cũng chưa hết ( bạn nào còn nhớ calculus
xin tính thử xem có ñúng không).
ðây là một trò chơi chủ yếu áp dụng luận
lý học, phân tích, loại bỏ và tổng hợp ñể tìm
giải ñáp, chứ không cần phải có trí thức toán
học cao siêu gì cả. Nó có hai lợi ích :
- Giúp ñở trí óc mình trở nên nhạy bén và
ñở quên, nhất là ñối với người già .
- Làm cho mình khuây khỏa những khi
rổi rảnh hay chờ ñợi .
Từ khi ra ñời ñến nay, trò chơi này có
nhiều biến dạng: mạng lưới 9x9, 4x4, 5x5
v.v…, nhưng mạng lưới 9x9 ñược xem như
phổ thông nhất, nên trong bài này, tôi chỉ ñề
cập ñến dạng này mà thôi.

II/ Diển tả trò chơi Sudoku và cách
chơi :

Trò chơi Sudoku là một mạng lưới hình
vuông gồm có ba thành phần chính sau ñây:
- 9 hàng (mỗi hàng có 9 ô vuông nhỏ)
ñánh số thứ tự từ 1 ñến 9, từ trên xuống dưới.
- 9 cột (mỗi cột có 9 ô vuông nhỏ) ñánh số
thứ tự từ 1 ñến 9, từ trái qua phải.
- 9 lô (mỗi lô có 9 ô vuông nhỏ) ñánh số
thứ tự từ 1 ñến 9 như ñã ghi trong hình 1.
Mỗi ô vuông (sau này gọi là ô) ñược ñánh
số thứ tự bằng hai con số: số ñầu là số thứ tự
của hàng chứa ñựng ô và số sau là số thứ tự
của cột chứa ñựng ô.
Thí dụ: Ô trên cùng ở bên trái ñược gọi là
ô (1,1) và ô ở hàng thứ 3 nằm trong cột thứ 6
ñược gọi là ô (3,6).
Có tổng cọng cả thảy 9x9=81 ô, trong số
này, người ta ghi sẵn số vào một số ô. Số
lượng số ghi sẵn này nhiều hay ít tùy theo
mức ñộ bảng Sudoku dễ hay khó, thường
thường trong khoảng 30 số.
Mục ñích của trò chơi là ñiền một con số
từ 1 ñến 9 (không theo thứ tự nào cả) vào các
ô trống thế nào ñể các hàng, cột và lô ñều có
ñầy ñủ các số 1 ñến 9 mà không có số nào
trùng dụng (xin xem hình 2 là bảng ñố Sudoku
và hình 3 là bảng giải ñáp).

III/ Kỹ thuật giải ñáp căn bản:
ðể tiện theo dõi cách chỉ dẫn giải ñáp sau
này, các bạn cần nắm vững một số danh từ kỹ
thuật căn bản thường ñược hay sử dụng.
Có nhiều danh từ bằng tiếng Anh chuyển
sang tiếng Việt, nếu muốn dịch cho sát nghĩa
thì phải dịch dài giòng và nghe không xuôi tai,
nên tôi cố gắng tìm những từ tiếng Việt nào
thích hợp miễn sao người ñọc dễ hiểu chứ
không cần sát nghĩa . Sudoku có nguồn gốc ở
Nhật Bản, cho nên có lẽ vì thế mà các tác giả
ở Mỹ hay ở các nước khác ñôi khi dùng danh
từ khác nhau, không thống nhất. Vì vậy, ñể
các bạn khỏi bị bối rối khi tham khảo các tài
liệu Sudoku bằng Anh ngữ, tôi sẽ ghi một số
danh từ này bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ô (Space hay Cell hoặc Square): Hình
vuông nhỏ ñể ñiền một ñáp số. Có cả thảy
9x9=81 ô.
- Hàng (Row): Hàng ngang chứa 9 ô. Có cả
thảy 9 hàng.
- Cột (Column): Hàng dọc chứa 9 ô. Có cả
thảy 9 cột.
- Lô (Box, Block, Region hay Square):Mỗi
lô có 9 ô như ñã ghi trong hình 1. Có cả
thảy 9 lô.
- Nhóm (Group):Danh từ này dùng chung
cho: một hàng, một cột hay một lô.
Số tạm (Candidate): Số mà ta ước ñoán có
thể nằm trong ô sau khi loại trừ các số ñã có
sẵn ở các ô trong nhóm liên hệ (hàng, cột và
lô).
Thí dụ: Trong hình 4, ở ô (3,2), ta có thể
loại trừ các số sau ñây :
Hàng 3 (ñi ngang qua ô này): 6, 9,2
Cột 2 (ñi ngang qua ô này): 3, 5
Lô 1 (chứa ñựng ô này): 8
Như vậy, các số tạm trong ô (3,2) là: 1, 4
và 7.
Các số tạm ñược ghi bằng bút chì ở phần
trên của mỗi ô và sẽ ñược lần lượt xóa bỏ
trong quá trình suy luận ñể giải ñáp cho ñến
khi nào chỉ còn lại một số duy nhất trong mỗi
ô.
Số duy nhất (Naked single, Naked single
candidate, Sole candidate ) :Khi nào trong ô
chỉ còn một số tạm mà thôi, thì số này trở
thành số duy nhất trong ô . Sau ñó ta có thể
gạch bỏ số này ở các ô khác trong nhóm liên
hệ.
Thí dụ : Trong hình 5, số 1 là số duy nhất .
Tất cả số 1 khác ở trong hàng này sẽ ñược
gạch bỏ.
Số duy nhất kín (Hidden single, Unique
candidate):
Như trên, nhưng nằm lẫn lộn với các số
khác trong ô, nên khó nhận diện .Trong trường
hợp số duy nhất kín, ta có thể gạch bỏ các số
khác này ở trong ô.

Thí dụ: Trong hình 6, hàng này chỉ có một
con số 3 nằm lẫn lộn với số 8 và 4. Tương tự
như vậy, ta chỉ có một số 6 nằm chung với số
5. Vậy ta có thể gạch bỏ các số 8,4 và 5 nằm
trong các ô ở cột 3 và 9.
Còn có trường hợp sau ñây cũng có thể gọi
là số duy nhất kín: Trong một lô, có một ô
trống (ñánh dấu X) nằm ngay giữa, có 2 số
khác kèm ở hai bên, hàng trên và hàng dưới
ñều có số 6 chẳng hạn (xem hình 7). Như thế
số 6 ở lô này chỉ có thể nằm trong ô trống này
mà thôi, nghĩa là số duy nhất kín.
Cặp ñôi (Naked pairs, Naked subsets,
Disjoint subsets):
Khi có hai ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng hai số giống nhau. Trong trường hợp
này, ta có thể gạch bỏ các số này ở các ô khác
trong nhóm.
Thí dụ: Trong hình 8, ta thấy có hai ô chứa
ñựng hai cặp 84. Vậy ta có thể gạch bỏ các số
8, 4 ở cột 7 và do ñó số 5 trong ô này sẽ trở
thành số duy nhất trong hàng.
Cặp ñôi kín (Hidden pairs, Hidden
subsets, Unique subsets):
Khi có hai ô chứa hai số giống nhau nằm
lẫn lộn với các số khác. Trong trường hợp
này, ta có thể gạch bỏ các số khác này ở trong
hai ô liên hệ.
Thí dụ: Trong hình 9, ta có hai cặp ñôi kín
81. Vậy ta có thể gạch bỏ các số 9, 5, 7 và 3 ở
hai ô liên hệ.
Cặp ba (Naked triples, Naked triplets):
Khi có ba ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng 3 số giống nhau, mỗi ô có thể chứa 3
hoặc 2 số giống nhau này.
Thí dụ : 852, 852, 852
852, 852, 82 ( hoặc 85 hay 52)
852, 85, 82 ( hoặc 52 )
85, 52, 28
Trong trường hợp cặp ba, ta có thể gạch
bỏ các số này ở các ô khác trong nhóm.
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51. Vì vậy ta có thể gạch bỏ các số 5, 4, 1 ở
các ô khác trong nhóm.
- Cặp ba kín ( Hidden triples, Hidden
triplets ):
Như trên, nhưng nằm lẫn lộn với các số
khác. Trong trường hợp cặp ba kín, ta có thể
gạch bỏ các số khác ở trong các ô chứa ñựng
cặp ba.
Thí dụ: Trong hình 11, ta có cặp ba kín :
126 (ô ở cột 3 )
26 ( ô ở cột 5 )
12 ( ô ở cột 6 )
Vì vậy, ta có thể gạch bỏ các số 5, 4, 9, 7
và 8 ở các ô này.
Cặp
tư
(Naked
quads,
Naked
quadruplets):
Khi có 4 ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng 4 số giống nhau, mỗi ô có thể có 4, 3
hoặc 2 số giống nhau này .
Trong trường hợp cặp tư, ta có thể gạch bỏ
các số này ở các ô khác trong nhóm.
Thí dụ: Trong hình 12, ta có cặp tư 254,
24, 57 và 457. Vì vậy, ta có thể gạch bỏ số 7 ở
cột 4.
Cặp tư kín (Hidden quads, Hidden
quadruplets):
Như trên, nhưng lẫn lộn với các số khác.
Ta có thể gạch bỏ các số khác này ở trong 4 ô
chứa ñựng cặp tư.
Thí dụ: Trong hình 13, ta có cặp tư kín:
25, 249, 49, 45. Vì vậy ta có thể gạch bỏ các
số 1, 6, 3 và 7 ở các ô chứa ñựng cặp tư này.
- Hai hoặc ba số trùng nhau ở cùng một
hàng (hay cột) trong một lô:
Trường hợp này thường hay xảy ra và ta
có thể gạch bỏ các số này ở các ô khác trong
hàng (hay cột) nếu các ô ở hai bên trong lô
không chứa ñựng số này.
Thí dụ: Trong hình 14, ở hàng giữa ta có
hai số 5, còn các hàng ở hai bên không có số 5
nào cả. Như thế, ta có thể gạch bỏ số 5 ở các ô
còn lại trong hàng.

Phỏng ñoán :
ðôi khi ta lâm vào ngõ bí, không tìm ra
ñược một con số duy nhất nào ñể giải ñáp.
Trong trường hợp này, ta cần kiếm ô nào chỉ
chứa 2 số tạm và chọn một trong hai số tạm
này làm số duy nhất ñể gở ngõ bí. Nếu kết quả
cho thấy giải ñáp sai, ta sẽ trở lại chọn số tạm
kia .

-

IV/ Cách giải Sudoku :
Có nhiều cách giải Sudoku tùy theo sở
thích của mỗi người và mức ñộ dễ hay khó
của bảng Sudoku.
Sau ñây là hai cách giải tiêu biểu :
A/ Cách giải Sudoku dễ:
Cách giải Sudoku dễ tương ñối ñơn giản,
khỏi phải tìm số tạm và không suy luận gì
nhiều. ðại khái cách giải như sau:
Bước 1 : ðiền khuyết các ô trống:
Ta bắt ñầu ở nhóm (hàng, cột hay lô) nào
có ô trống ít nhất. Tìm số ñiền khuyết bằng
cách lướt qua các hàng, cột ñi ngang qua ô và
lô chứa ñựng ô ñể loại bỏ các số có sẵn.
Bước 2: Phỏng ñoán:
Nếu ở bước 1 vẫn còn nhiều ô trống chưa
ñiền ñược, thì ta áp dụng kỹ thuật phỏng ñoán.
Số phỏng ñoán sẽ ñược ghi bằng bút chì ñể
tiện xóa bỏ nếu giải ñáp sai.
B/ Cách giải Sudoku trung bình hay
khó:
Bước 1 : Tìm số tạm
Ta tìm số tạm cho từng ô, bắt ñầu từ hàng
1 cho ñến hàng 9. Lưu ý nhìn lướt qua từng
hàng, cột và lô cho mỗi ô ñể loại trừ các số ñã
có sẵn (theo hình 4). Số tạm sẽ ñược ghi bằng
bút chì ở phần phía trên của mỗi ô .
Bước 2: Luận giải
Vận dụng các kỹ thuật giải ñáp căn bản
nói trên ñể loại trừ dần dần các số tạm và suy
luận ra số duy nhất (cũng theo như cách loại
trừ ở hình 4).

V/ Thực tập: Giải Sudoku ở hình 2
Mời các bạn lấy giấy bút ra vẽ một bảng
Sudoku này ñể tiện thực tập .
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Tìm các số tạm ở mỗi ô bắt ñầu từ hàng 1
ñến hàng 9. Kết quả ñược ghi trong hình 15.
1) Bước 2: Luận giải
Tìm cách loại trừ lần hồi các số tạm ghi
trong hình 15 thế nào ñể cuối cùng mỗi ô chỉ
còn một số duy nhất.
Bảng Sudoku này tương ñối dễ, nên các
bạn có thể tự mình giải ñáp bằng cách dựa trên
các số duy nhất và cặp ñôi ñể loại bỏ dần dần
các số tạm.
Kết quả ñược ghi trong bảng giải ñáp ở
hình 3.
x
x
x
Trên ñây, tôi chỉ mới trình bày khái quát
trò chơi Sudoku. Nếu có dịp thuận tiện tôi sẽ
nói thêm về một số xảo thuật giải ñáp khác
nữa.
ðối với các bạn chưa hề hay biết gì về trò
chơi này, tôi ñề nghị các bạn nên tạm gát qua
một bên mục “Kỹ thuật giải ñáp căn bản”
(mục III ) và chỉ tập chơi các bảng Sudoku dễ
(theo cách giải IV-A) trong một thời gian cho
thật ‘nhuyễn’, rồi sau ñó mới bước qua giai
ñoạn khó hơn. ðến lúc này, các bạn mới cần
xem mục III ñể có thêm dữ kiện giải ñáp.
Các bạn có thể tìm mua các bảng Sudoku
ở các tiệm sách (giá rất rẻ chỉ có 99 xu) hoặc
viếng thăm website Sudoku.com.
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CHƯƠNG CUỐI CỦA CUỘC ðỜI
(Thân tặng quý Ái Hữu Cao Niên)
Lê Khắc Thí
Sống trong chương cuối của cuộc ñời, những ngày dài lê thê, mà ñời lại còn lại chẳng bao nhiêu.
Và chuyện gì cũng có thể xảy ñến, kể cả bịnh hoạn và cô ñơn,
Và chuyện gì cũng không thể làm ñược nữa kể cả việc ăn uống.
Hãy bình tĩnh và vô tư lự ñể chuẩn bị cho một cuộc hành trình bình an về nơi cõi vĩnh hằng: ñó là
phương châm của người ñời.
*****
Le dernier chapitre de la vie.
Vivant dans le dernier chapitre de la vie, les jours sont longs et la vie est raccourcie.
Et tout est possible, y compris les maladies et la solitude.
Et tout est impossible, y compris le manger et le boire.
Etre calme et sans souci pour un bon voyage a la vie éternelle.
C’est là la devise des hommes.

KIẾP HOA
(Hoa Mai Ngày Tết)
Lê Khắc Thí

Trước Tết Mai là hoa ñược nâng niu
Sau Tết Mai là củi, bị hất hủi.
Nâng niu Hoa không mừng
Hất hủi Hoa không tủi

«Et Rose elle a vecu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin»
(Câu trên ñây của thi sĩ Lamartine khóc người con gái tên là Rose, có ý nói Kiếp Hoa
sớm nở tối tàn)
«Và Rose nàng ñã sống như những hoa Hồng, khoảnh khắc một ban mai.»
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Sinh Hoạt AHCC Sydney
Huỳnh Thanh Quân & Lê Nguyên Tùng

Hàng ñứng: Các Aí Hữu: Nguyên, ðạt, Chị Nguyên, Tuyền, Tùng, Chị Hà, Chị Tùng, Chị Tuấn, AH Huệ,
Cần, Quân, Bằng, Lân, Ưu, Bát Tuấn, Ba, Anh Tuấn, Thanh, Ân, Chị ðởm, Lộc, ðởm, ðồng, Bé.
Hình ngồi: Các Chị Dung, Lộc, Bát Tuấn, Quân, Lân, Túc, Ba, Thanh, ðồng

Ái hữu công chánh Sydney họp mặt và
mừng thượng thọ 3 AH Nguyễn trọng Ba, Trần
vy Bằng, Nguyễn văn Huệ và phân phối Lá
Thư Công Chánh số 99.
Buổi họp mặt ñã ñược tổ chức vào chiều
Thứ Bảy 13 October 2012, lúc 6.00 chiều tại
nhà hàng Sài Gòn (Liberty Palace), và kết thúc
gần 10 giờ ñêm ñã nói lên ñược sự ñặc biệt của
ngày này. Số lượng các AH và thân hữu tham
dự cũng tăng gần gấp ñôi thường lệ. ðối với
ñất Sydney rộng người thưa mà ñược sự hưởng

ứng nồng nhiệt thế này nên các Ái Hữu rất vui
mừng. Các AH thượng thọ ñều có người nhà ñi
cùng ñể cùng hãnh diện ñược trời cho sức
khỏe, cụ nào cũng vẫn rất linh mẫn, lưng thẳng,
ñi ñứng vẫn chưa chậm chạp, thật là ñáng
mừng cho AHCC Sydney.
AH Quân và AH Thanh ñại diện cho
AHCC trao bằng thượng thọ cho từng AH cao
niên, sau ñó ba AH ñã có ñôi lời sơ lược về
cuộc ñời chuyên môn, chụp hình, thật vui. Vui
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dự này.

AH Nguyễn Văn Huệ

AH Nguyễn Trọng Ba
Các AH: Nguyễn Văn Huệ, Trần Vy Bằng, Huỳnh
Thanh Quân, Nguyễn Trọng Ba

AH Nguyễn trọng Ba cao tuổi nhất, là
người thầy của rất ñông các AH khác, AH Trần
vy Bằng ñã trải qua vài chục năm với Kiến
Thiết ñường Phan ñình Phùng, AH Nguyễn văn
Huệ thì gần như gắn bó chỉ với Công Binh và
Trường Võ Bị ðà Lạt. AH nào cũng ñã dầy
công ñóng góp cho nghề nghiệp chuyên môn
của mình.
Buổi tiệc ñược tổ chức tại nhà hàng Liberty
Palace của AH Hồng. Chuyện trò râm ran, sau
phải nghĩ ñến các AH lớn tuổi cần về nghỉ ngơi
chứ không thì dám qua ñêm lắm.
Các AH ñã ñóng góp nuôi dưỡng lá thư,
ñóng góp quỹ cao niên theo danh sách ñính
kèm cùng một số hình ảnh của buổi họp mặt
ñáng nhớ này.
AH Trần Vy Bằng

Lê Nguyên Tùng
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Thân gởi các Ái Hữu,
Chiều ngày Thứ Bảy 13 Oct 2012 vừa qua
Chúng tôi ñã tổ chức họp mặt ñể:
-Mừng ðại Thượng Thọ các AH:
Nguyễn Trọng Ba
Trần Vy Bằng
Nguyễn Văn Huệ
-Và phân phối Lá Thư 99 tại nhà hàng Sài
Gòn (Liberty Plaza của AH Nguyễn Thế Hồng)
Danh sách ñóng góp gồm có:
LTCC +THƯỢNG THỌ
AH Nguyễn Trọng Ba
$50
AH Trần Vy Bằng
$30
+ $30
AH Nguyễn Thành ðởm $30
AH Nguyễn An ðồng
$30
+ $20
AH Trần Thị Dung
$25
AH Nguyễn Thế Hồng $50
AH Nguyễn Văn Huệ
$70
+ $30
AH Nguyễn Văn Khậy $30
AH ðoàn Tấn Lân
$30
AH Vi Hữu Lộc
$30
AH Lê Quang Nguyên $50
+ $10
AH Huỳnh Thanh Quân $40
+ $10
AH Lê Tiết Quỳ
$20
AH Trần ðan Thanh
$25
AH Trần Anh Tuấn
$30
+ $30
AH Nguyễn Bát Tuấn
$50
Bà Lê Cảnh Túc
$25
AH Lê Nguyên Tùng
$20
+ $10
AH Nguyễn Văn Ưu
$20
+ $30
AH ðỗ Kim Ân
$25
Cộng:
$680 +$170
Tổng cộng: AUD $850
Và chúng tôi ñã mua chi phiếu US $800.00
gởi bưu ñiện to: Mr AI VAN.
Thân chào các AH
Huỳnh Thanh Quân
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TRANG 155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tường Trình về Tiệc Mừng
ÁI HỮU

KHU TÒNG GIANG NGHỈ HƯU
Trình hữu Dục

Chụp chung trước nhà hàng

Ngày Thứ Bẩy 15 tháng 8, 2012 tại thành
phố San Jose, tỉnh Milpitas bầu trời sáng sủa
với nắng ñẹp, cảnh vật êm ñềm, yên tĩnh vui
tươi. Các anh chị em Ái hữu Thân hữu Công
Chánh, Caltrans miền Bắc Cali ñã chuẩn bị lên
ñường tới dự tiệc mừng AH Khưu tòng Giang
về Nghỉ Hưu, tại nhà hàng Thành ðuợc, số
1228 South Abel Street, Milpitas, CA 95035.
Các anh Paul Mai tức Mai ñức Phượng,
Nguyễn ñình Duật và Huỳnh Quế ñã ñứng ra tổ
chức và gửi Email tới mỗi anh chị em AHCC
Bắc Cali rất sớm, cả tháng trước ngày họp mặt.
Tham dự họp mặt gồm có các AH quen
thuộc vùng Vịnh ñã về hưu như Lê mộng Hùng,
Hồ ñăng Lễ, Tô ñăng Quế, Trần bá Quyên,
Nguyễn sĩ Tuất, … , các AH sồn sồn còn làm

việc như Nguyễn văn Hưng, Dư Chi, Nguyễn
thanh Hải, Nguyễn văn Hiệp, …, Ở xa hơn như
Sacramento có các AH Bửu Hiệp, Nguyễn
quang Bê, Trình hữu Dục cùng nhau lái xe về
San Jose tham dự. Xa xôi nhất là AH Hà minh
Lý ñã từ Pháp bay qua. AH Lý là bạn học cùng
lớp với AH Khưu tòng Giang niên khóa 196266 tại trường Cao ñẳng Công Chánh Sài Gòn.
Tổng cộng các AH, TH cùng các phu nhân
tham dự có khoảng 60 người.
Không khí họp mặt tiệc tùng trong nhà hàng
thật tưng bừng vui vẻ, anh chị em lâu ngày mới
gặp nhau nên ai nấy ñều tay bắt mặt mừng.
Mở ñầu, AH Phượng và AH Duật ñã mời
AH Khưu tòng Giang và phu nhân lên sân khấu
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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trong buổi hội.
Anh chị Giang hôm nay thật là vui vẻ, tươi
trẻ như một cặp cô dâu chú rể trong ngày lễ tân
hôn. Anh Giang rất tỉnh táo và quen thuộc với
nhà hàng này vì anh ñã từng ñứng ra tổ chức
những buổi họp mặt tương tự như vầy trong
nhiều năm qua (với tư cách là ðại Diện các
AHCC Bắc Cali), chỉ có chị Giang là còn …
hơi cúi ñầu e lệ ….
Sau ñôi lời giới thiệu anh chị Giang với cử
tọa, anh Phượng ñã mời anh Bửu Hiệp, một
AHCC cao tuổi nhất trong buổi hội, lên trao
quà lưu niệm cho anh chị Khưu tòng Giang.
ðây là món quà chung của các anh em tham dự
do Ban Tổ chức mua tặng.

AH Bửu Hiệp trao quà tặng

Anh Bửu Hiệp cũng có một món quà riêng
ñể tặng anh chị Giang vì anh rất cảm kích nhiệt
tình của anh Giang ñã lái xe từ San Jose lên tận
Sacramento tham dự và tặng quà khi AH Bửu
Hiệp về hưu nhiều năm về trước.
Tất cả các anh chị em tham dự buổi tiệc
ñều vỗ tay tán thưởng nhũng lời chúc mừng
của AH Bửu Hiệp và các anh trong ban Tổ
chức gửi tới anh chị Giang: “từ nay Anh ñược
an nhàn, vui vẻ, khỏi phải sáng vác ô ñi tối vác
về”.
Tiếp theo, nhà hàng ñã dọn ñồ ăn, mọi
người cũng ñã sẵn sàng chén ñũa, thù tạc thật
là vui vẻ.

Quang cảnh buổi tiệc

ðặc biệt trong buổi tiệc hôm nay, AH
Huỳnh Quế, vốn rất quen thuộc với nhà hàng,
ñã mời ñược nghệ sĩ Thành ðược, chủ nhân
của nhà hàng ra mắt tiếp xúc với các anh chị
em có mặt. Một số phu nhân các AH và TH ñã
rất vui mừng ñược gặp lại, chuyện trò thăm hỏi
“người xưa”, ñể nhớ lại một thời sống êm
ñềm của miền Nam yêu dấu.
Tiệc gần tàn, các anh Phượng, Duật … ñã
ñứng lên ñưa anh chị Giang ñi chào bàn, ñể
chuyện trò và chụp hình lưu niệm với các anh
em bạn bè, thân hữu.
Cuối cùng, trước khi anh chị em ra về, tất
cả cùng tụ tập trước cửa nhà hàng ñể chụp môt
tấm hình chung kỷ niệm ngày Họp Mặt Mừng
AH Khưu tòng Giang gác kiếm Nghỉ Hưu. Các
AH Nguyễn sĩ Tuất, Trần Quốc và Trình hữu
Dục ñã quay video, chụp hình ñể làm kỷ niệm.

Phượng, Thành ðược, Giang, Duật, Chị
Phượng, Chị Sương, Chị Giang
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ðứng: Tuất, Diệp, Duật, Quế, Chị Giang, Giang,
Phượng
Ngồi: Thọ, Hoàn, Hùng, Bửu Hiệp, San

AH Khưu tòng Giang tốt nghiêp KSCC
khóa 5 tại Saigon. Ra trường, AH làm việc cho
Bộ Công Chánh tại Khu Nam Công Chánh Cần
Thơ từ năm 1966.
Năm 1975, AH ñịnh cư tại Edmonton và
Calgary, Canada trong 5 năm rồi chuyển về
sống và làm việc tại Thung lũng Hoa Vàng 20
năm trong ngành ðiện Tử.
Năm 2001 AH mới gia nhập vào làm việc
cho Caltrans, District 4, tai Oakland, California.
AH Giang là người bản tính dễ dàng giản dị.
Trong thời gian 12 năm làm việc tại District 4,
AH hay ñứng ra tổ chức ăn uống chung vui ñịnh
kỳ mỗi 2, 3 tháng một lần ñể các ñồng nhiệp
VN có dịp gần gũi nhau, tương trợ, giúp ñỡ các
anh em mới vào làm, nên anh ñược anh em
Caltrans và AHCC tín nhiệm làm ñại diện cho
AHCC miền Bắc Cali. AH Giang ñã rất tích cực
trong các việc tổ chức hội họp, thăm viếng lễ
nghi, quan hôn tang tế…

ðứng: Giang, Duật, Lý, Phượng, Tấn, Bê
Ngồi: Bảo, Thọ, Hòan, Hùng, Bửu Hiệp, Quyên, Lễ,
San

Quế, Phượng, Duật, Lý, Giang, Tuất

Giang, Chị Phượng, Chị Giang cùng các bạn
Caltrans: Hải, Doanh, Tuấn, Việt

ðược biết ngày 25 tháng 7 AH Giang ñã
ñược mời dự buổi tiệc trưa do anh em Caltrans
tổ chức tại nhà hàng Nguyễn Oakland. Vì số
người tham dự quá ñông (trên 50 người) nên
nhà hàng ñã phải ñóng cửa, cáo lỗi cùng các
thực khách bên ngoài. Cô Bạch Yến Caltrans và
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có tặng quà lưu niệm và một ổ bánh “Mừng Về
Hưu”.

Quang cảnh buổi tiệc cùng các bạn Caltrans

Bạch Yến Caltrans tặng quà và bánh về hưu

VanPool: Cùng các bạn vanpool tại nhà hàng
Phnom Penh 07/18/12
Từ trái sang phải: Hùng, Bính, Bá, Phi, Việt,
Quỳnh, Cúc, Bạch Yến, Giang, Tuân
Trái: Thủy Tiên, Minh, Hồng ...
Phải: Tố Như, Chi, Quỳnh, Việt ...

Liêm, Tài, Hùng Ngô, Mai Liêu, Giang, Vân, Vân
Trâm, Cúc

Design Group: Cùng các ñồng nghiệp Design
Group tại Fortuna Buffet Oakland 07/30/12
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HP M T CÔNGCÔNG-CHÁNH HI
HIM CÓ
THÁNG 11-2012
Nguyễn Hương Hữu
Mở ñầu:
Trước hết tôi xin ñược mạn phép không dùng
lối viết «báo tin» (kiểu tin ñăng báo) vì thấy nó khôkhan và quá ñơn-giản, thấy không xứng ñáng với
những tấm lòng bạn bè thân quý ñã cùng nhau tạo
thành, không phải một mà là ba, cuộc họp mặt
Công-chánh liên-tiếp trong các ngày 17, 18 và 21
tháng 11 năm 2012.
Tôi dùng từ «hiếm có» ở tựa-ñề thay vì từ «lịchsử» vì thấy từ này có vẻ ñao to búa lớn quá, tuy
rằng có nhiều bạn sau ngày 18-11 ñã nêu lên những
«kỷ-lục» mà các bạn chúng ta ñã không hẹn mà tạo
nên ñược. Thật-sự thì không biết trong tương-lai
chúng ta sẽ có thể huy-ñộng ñược con số bạn thamgia ñông ñến 40 người cho một buổi họp mặt hay
không?
Thôi thì nếu tôi có thổi phồng niềm vui mừng
của mình lên quá một chút, thì cũng xin các bạn ñọc
vui lòng ... ñại xá cho! Cám ơn lắm lắm.
Lại thêm nữa: Viết về các cuộc họp mặt này, tôi
xin ñược dùng lối tỏ tình-cảm của cá-nhân tôi với
các thân-hữu ngõ hầu ghi lại ñược phần nào tấm
lòng cảm-kích này của tôi với tất cả những niên
trưởng và các ñồng môn cùng quý phu-nhân. Tôi
ñành tự cho phép mình sa vào «cái tôi ñáng ghét (le
moi est haïssable)». Xin thứ lỗi cho vậy.
KSCC chuyên «bán thịt heo cho các chợ Sài1
gòn»

ðang chuẩn-bị lên ñường làm một chuyến
du-lịch cuối năm thì nhận ñược tin báo bạn
Nghiêm Xuân ðốc mời bạn bè KSCC5 ñến
chơi tại tư-gia Granada Hill, California. ðã lâu
lắm rồi ðốc vắng mặt tại các cuộc gặp-gỡ với
1

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại Bộ Kinh Tế với
nhiệm-vụ kiểm-soát công trường xây cất Lò-Sát-Sinh
Tân-Tiến Sài-gòn Gia-ñịnh. Việc xây cất hoàn tất, Bộ
Kinh-tế giao cho toàn anh em chúng tôi việc quản-lý và
ñiều-hành Việt-Nam Kỹ-Nghệ Súc-Sản (Vissan) và tôi
ñược giao-phó nhiệm vụ Giám-ðốc Khối Phân-Phối, một
trong các nhiệm-vụ của tôi là coi việc phân-phối sảnphẩm ra thị-trường. Do ñó có thể nói tôi là «KSCC
chuyên bán thịt heo cho các chợ Sài-gòn».

bạn bè cùng khóa. Với riêng tôi, ðốc ñã từng
tạo cho tôi nhiều cảm-tình từ thuở cùng nhau
học hành tại trường CðCC và với các lần họp
mặt trước ñây (chung và riêng tư). Tôi vội nhờ
vợ chồng con trai tôi kiếm cho một chuyến bay
từ Oslo sang California, vì e rằng khi trở về nhà
sợ không còn «chuyến bay rẻ nhất» (lời AH Ái
Văn) ñể ñi cho kịp.
Thế là sáng sớm ngày 13-11 vợ chồng tôi
khăn gói lên ñường và chỉ kịp thu dọn hành-lý
trong 2 ngày!
Chuyến phi-cơ thứ 3 thả chúng tôi xuống
phi-trường John Wayne không có 2 cái va-ly
quần áo kèm theo! Bên ngoài phi-trường vợ
chồng bạn Nam phải chia nhau tìm chúng tôi và
chạy xe vòng vòng sân ga phi-trường (không
ñược phép ñậu ngoài parking!) trong lúc vợ
chồng tôi loay-quay bên trong tìm kiếm, hỏi
han. Rồi chúng tôi cũng gặp nhau, sau khi ngỡngàng nhìn nhau vì dấu thời-gian hằn trên mái
tóc của cả hai.
Tính ra kể từ lúc khởi hành cho ñến lúc gặp
lại bạn xưa cũng gần 24 tiếng ñồng hồ.
Rốt lại thì ngày hôm sau chúng tôi cũng
nhận ñược lại hành-lý.
Những ngày sau ñó các bạn Ái Văn, Nam
và HTMinh thay nhau ñưa chúng tôi ñi thăm
những danh-lam thắng-cảnh mới (Getty center,
Richard Nixon museum chưa từng thưởnglãm), và sinh-hoạt của người Việt tại Little
Saigon cùng thưởng-thức lại những thức ăn VN
mà nơi tôi ở ñã trở thành quá hiếm hoi.
Rồi một trong «3 ông táo» chúng tôi,
TMTrung ñáp máy bay từ Washington State
ñến, sau ñó là «ông táo thứ 2» KTGiang ñến.
Bọn «3 ông táo» chúng tôi ñược tái-ngộ ñầy ñủ
tại nhà NXðốc lần ñầu kể từ năm 1981 (là lần
duy nhứt ñủ bộ 3 của chúng tôi).
Không cần tả lại tại ñây các bạn cũng thừa
biết bao nhiêu thâm-tình ñã diễn ra qua kỷ-lục
này.
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Hình chụp tại nhà A/C Nghiêm Xuân ðốc nhân buổi họp AHCC-K5 ngày 17-11-2012: Từ trái sang phải:
Hàng ngồi: Các chị ðốc, Nam, Hữu, Phùng, Giang, Hiệp, Trung, Luân (K4), Thúc Minh, Ân, Trọng Minh.
Hàng ñứng: Các anh ðốc, Hiệp, Hữu, Thúc Minh, Phùng, Giang, Trung, Trọng Minh, Nam, Luân (K4), Ân.

HỌP BẠN CC NGÀY 17.11.2012:
Cũng tại nhà ðốc, chúng tôi ñã gặp lại AH
Nguyễn Thành Phùng mới sang Mỹ ñược 5
tháng. Phùng ñược xem là ñại-diện cho nhóm
«Bò ðá» trong khóa 5 của chúng tôi. Phùng ñã
nhắc ñến biệt-danh «Bò ðá» một cách vui-vẻ
và tự hào với danh-hiệu ñó một cách rất thựctình làm chúng tôi vô cùng xúc-ñộng.
Xin ñược mượn chỗ này hoan-hô bạn NT
Phùng của chúng ta.

Bạn HQBảo tuy không về tham dự buổi
họp mặt ñược, nhưng cũng mượn 2 chai rượu
(nhờ bạn Trung mang về) ñại diện mình trong
buổi họp, thành thử khi ñã ngà ngà, anh em có
phát biểu linh tinh thì ñó là Hà Quốc Bảo nói
chứ không phải anh em nói.
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vai gánh Lá thư Công-chánh còn có những niên
trưởng từ khóa KSCC1 (cũ) ñến các AH các
khóa KSCC1 (mới) và liên-tiếp ñến khóa
KSCC6.

Xin mở dấu ngoặc tại ñây về chuyện 3 ÔNG
TÁO chúng tôi:
Khóa KSCC5 của chúng tôi có nhiều
«danh-hiệu» mà «3 ÔNG TÁO» là một. Niênkhóa 1962-1963 chúng tôi học giờ Optique với
Giáo Sư Nguyễn chung Tú. Hễ ñến giờ GS Tú
là 3 thằng Trung, Giang, Hữu chúng tôi ra phía
cuối lớp, là phía cao nhất của hội-trường (trong
lúc toàn lớp chỉ ngồi không quá 3 hàng ghế
ñầu), kê mỗi người 2 cái ghế lên nhau ngồi sau
cái bàn xa nhất lớp. Chúng tôi vẫn ghi chép bài
hẳn hoi và không làm gì phạm ñến kỷ-luật của
lớp học. Thầy Tú cũng không có lý-do ñể nói
gì.
ðến ngày trả lại bài thi cuối năm, cả 3
chúng tôi ñều trốn biệt. Bạn bè kể lại rằng:
Thầy Tú, sau khi trả hết bài cho sinh-viên hiệndiện xong, ñưa cao lên 3 bài của 3 tên vắng mặt
và nói rằng: «Ba anh này khi học ngồi cao nhất,
khi làm bài thì thì ... ñiểm thấp nhứt!»
Thế là từ ñó chúng tôi có biệt danh 3 ÔNG
TÁO.
HỌP BẠN NGÀY 18.11.2012:
Ngày hôm sau Chúa-nhựt 18-11 chúng tôi
ñến Paradise Seafood tại Westminster thì thấy
AH Ái Văn ăn mặc rất bình-dị (áo sơ-mi tay
ngắn bỏ ngoài quần) ñang ñón các bạn AHCC
trước cửa nhà hàng. (Ái Văn có cho tôi hay
trước - khi tôi hỏi qua về trang-phục ngày hộingộ CC - là «ñừng chú-trọng quá ñến quần áo»
mà chỉ cần chuẩn-bị ĂN (uống) và NÓI
(chuyện) mà thôi.
Hôm ấy số thực-khách AHCC và phu-nhân
ñã chiếm số kỷ-lục là 4 bàn, mỗi bàn 10 người,
vị-chi là 40 người! Quả là con số kỷ-lục (theo

Gươm lạc giữa rừng hoa.
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lúc tôi chưa biết gì về nghề-nghiệp công-chánh,
ñồng thời vui và cảm-ñộng khi gặp lại AH Ngô
Thái Bình (khóa KSCC6). Chị Bình trước ñó
có chào và hỏi thăm tôi về 2 người chị chú bác
tôi, trước là láng-giềng với nhau. Tôi cho vợ
chồng Bình biết là chị Bảy tôi ñã mất và chị Tư
tôi tuy tuổi ñã 87 tuổi rồi nhưng còn ñi xe ôm
ñược về nhà em gái tôi (nơi cha mẹ tôi sống
ngày trước). Thật là một kỳ-ngộ vì ngày trước
chị tôi có kể cho tôi nghe về «vợ chồng ông
KSCC» gần nhà. Lúc ñó tôi có hỏi chị tên
người KSCC ñó, nhưng chị tôi không nhớ rõ.
Vậy mà bây giờ tôi ñược tay bắt, mặt mừng với
vợ chồng Bình.

Tôi ñược hân-hạnh ngồi cạnh AH ðồng Sĩ
Tụng (khóa KSCC1 cũ) và ñược nghe lại
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KSCC6 nhận lời cám ơn chân-thành của tôi:
Anh em K6 ñã tham-gia vào việc cứu tôi khỏi
cuộc trừng-phạt vì ñã «nhảy dù» khỏi trường
Công-binh Bình-Dương năm 1968 khi nhà
trường báo-ñộng có «SVSQ trốn trại» lúc cấm
quân (xem website khóa 6 Công-chánh).

Khi mọi người ñang chào hỏi nhau ríu-rít,
thì «ñô-ñốc» TV Thám úy là Thám Bé cùng bà
xã ñến, dấu tích của «kỷ-lục cá-nhân» vắng mặt
ñã 8 năm nay mới xuất-hiện. Thám là bạn ñồng
song với tôi và ñã từng bỏ Kiều-lộ sang bên
Kinh-tế làm việc chung với tôi trong nhiều
năm. Thám cũng là một «cây quậy» trong khóa
chúng tôi. Vì sang Mỹ trễ nên vợ chồng Thám
ñã phải cùng các con «gánh vác cơ-ñồ» kinhdoanh hàng ngày, nên không thể bỏ «cơ ñồ» ñể
ñến cùng các bạn. Lần này tôi ñã ñiện-thoại
yêu-cầu gặp lại cả ñôi Thám Bé và bà Hoàng
(vợ Thám). Vì vậy mà Thám ñã không ñến nhà
ðốc ñể dành công-sức «khuân bà xã» ñến phó
hội hôm nay. Nhờ ñó mà PHÁ ñược kỷ-lục 8
năm vắng bóng....

Tôi cũng nhân cơ-hội này mang 2 ly rượu
vang ñỏ sang bàn mời bà Thám, ñể nhớ lại

thuở họp mặt 40 năm ra trường của K5. Chúng
tôi cùng cạn ly ñể nhớ lại thuở trước cũng ñã
cùng cạn ly mừng 40 năm tốt-nghiệp của K5 và
cùng ñánh dấu ngày tái-ngộ hôm nay.
Tôi lại có thêm một niềm vui mới là vợ
chồng ðốc cũng ñến tham-dự. Thực tình mà
nói chính tôi cũng không tin rằng ðốc sẽ tới
với anh em (mặc dù khi từ-giã ðốc ra về ngày
hôm qua, tôi có dặn ðốc cố tới với anh em hôm
nay, nhưng cứ nghĩ là ðốc chỉ ừ à cho qua mà
thôi). Xin cảm ơn vợ chồng bạn với tấm lòng
chân-thành này (tôi tin rằng có rất nhiều anh
em cũng có một ý với tôi).

Ba Ông Táo ngày ñi học, nay có thêm ba Bà Táo.

Sau ñó 3 ông Táo cùng 3 bà Táo rời hotel
lên ñường ñi San Jose. Hai Ông Táo «Taureau»
Trung và Giang «tàu» không cho tôi trả tiền
phòng và lại cưu-mang vợ chồng tôi thêm lần
nữa.
Chiếc xe Acura MDX 7 chỗ ngồi mới toanh
của ông Táo Giang «tàu» ñưa chúng tôi lướt
nhanh trên ñường núi, rời hai chỗ họp bạn ñầy
lưu-luyến lên miền trên. Dọc ñường có AH HQ
Bảo gọi ñiện-thoại hỏi thăm về cuộc họp ñặcbiệt vừa qua mà tiếc thay bạn ñã không thể
tham-gia ñược, mặc dù bạn rất muốn.
ðến San Jose AH «Taureau» Trung chia tay
với hai chúng tôi ñể chuẩn-bị ngày mai ñáp
máy bay về Washington State, tuy ñã thử ñổi
vé máy bay ñể ở lại thêm ngày nữa, nhưng
không thành. Ba ông Táo chúng tôi ñàng ngậmngùi chia tay tại thành-phố này sau buổi ăn
chiều chỉ có 3 gia ñình Giang Trung Hữu do
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Trung khoản ñãi vì ñúng 42 năm kỷ niệm ngày
cuới vợ chồng Trung.
HỌP BẠN NGÀY 21.11.2012:
Ngày 21-11 theo lời mời của AH KT
Giang, cuộc gặp-gỡ hàng tuần lần này ñược
Giang cho biết có chúng tôi là người phương xa
ñến tham dự. Nhà hàng ñược chọn là nhà hàng
Saigon Kitchen (Grand Century Mall), San
Jose.

Ngoài các vị thường xuyên tham-dự như:
Anh Chị Nguyễn ðình Duật, Anh Chị KT
Giang, Anh Chị Hồ ðăng Lễ, các AH Mai ðức
Phượng, Trần Hữu Tất, Trần Bất Nhựng, Lê
Mộng Hùng, Nguyễn ðăng Thịnh và lần này có
thêm AH Võ Hùng (KSCC1) và phu-nhân ñến
dự. Gặp lại anh chị chúng tôi rất mừng, vì
ngoài tình ñồng trường, ñồng sở, chúng tôi lại
có thêm tình hàng xóm (ở chung cư-xá Ngân
hàng Phát-triển Kỹ-nghệ) và bao nhiêu năm
thân-ái với nhau. Thôi thì mặc sức mà hỏi thăm
cụ bà (mẹ AH Hùng nay ñã 96 tuổi) và các con
(số con chúng tôi giống nhau một gái một trai
và chúng cũng thân-tình với nhau).
Ngày 22-11 vợ chồng tôi leo lên ... xe ñò
Hoàng trở về Santa Anna và rồi lại ñược ñôi
bạn ñời luôn như chim liền cánh, cây liền cành
AH ðT Nam ra ñón về nhà ñể rồi sáng hôm sau
lại leo lên 3 chuyến máy bay trở về «cố quốc»
trong lòng nặng trĩu những trìu mến của bạn bè
ngày nào.
ðường bay có xa, Mỹ-châu có cách Âuchâu bao nhiêu biển, ngăn lìa qua bao nhiêu
núi, nhưng lòng chúng ta mãi mãi... vâng mãi
mãi không bao giờ xa nhau. Những tấm lòng
Công-Chánh vẫn mãi mãi ñầy công-bình và
chánh-trực.
Xin gởi ñến tất cả một nỗi nhớ da-diết và
một lòng mong ước tất cả sẽ ñược bình-an,
hạnh-phúc và chờ ñợi một ngày lại gặp nhau.

Tại Saigon Kitchen - San José: Các Chị Võ Hùng,
Hữu, Duật, Lễ, Giang và AH Giang, Võ Hùng.

NGUYỄN HƯƠNG HỮU
Norway
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ÁI-HỮU CÔNG-CHÁNH NAM CALI TIẾP ðÓN 2 BẠN ðỒNG MÔN:

AH NGUYỄN THÀNH PHÙNG TỪ VN SANG ðỊNH CƯ &
AH HÀ MINH LÝ TỪ PHÁP SANG DU LỊCH.
Hà Minh-Lý

Từ Trái qua phải, Hàng ðầu: Các chị Phùng, Thúc Minh, Lý, Nam, Văn, Trọng Minh.
Hàng sau: Các anh Thám, Nam, Thúc Minh, Lý, Phùng, Luân, Văn, Trọng Minh.

Trung tuần tháng 08 năm 2012, tôi và bà xã
từ Pháp qua Bắc Cali thăm gia-ñình nhạc mẫu
ở Cupertino, nhân dịp gia-ñình tổ chức lễ vuqui cho cháu gái. Tranh thủ khoảng thời gian
ñầu còn rảnh việc, chúng tôi dành ra 4 ngày ñi
du-ngoạn, trong ñó mất hết 3 ngày ở Las
Vegas, và ngày thứ tư ở lại LA ñể thăm một
người cháu tại Garden Groves, sau ñó trở lại

Cupertino ngay ñể phụ lo việc hôn lễ trong gia
ñình.
Theo chương-trình ñã ñịnh như vậy, vợ
chồng tôi có một ngày ở tại vùng LA nên trước
khi ñi tôi gọi ñiện thoại cho bạn ðào tự Nam,
ñồng khóa 5 KSCC ở Irvine, tỏ ý muốn gặp lại
các bạn ñồng môn ở vùng này vào ngày thứ tư
22 tháng 08, và cho biết vì thì giờ rất eo hẹp
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ngày duy nhất ñó thôi.
AH ðào Tự Nam ñã sốt-sắng xung-phong
lãnh nhiệm-vụ liên-lạc với các anh em khóa 5
và khóa 4 ñàn anh ñang cư ngụ quanh vùng
Little Saigon, sắp xếp một buổi họp mặt ñể
‘một công ñôi việc’: vừa tiếp ñón vợ chồng tôi
sang thăm và tiếp ñón vợ chồng ái-hữu Nguyễn
Thành Phùng ñồng khóa 5 KSCC mới sang
ñịnh cư ở Glendale từ vài tháng nay, mà anh
em chưa có dịp tổ chức.
Tuy buổi họp mặt ñược sắp ñặt vào lúc trưa
ngày thứ tư giữa tuần tại nhà hàng Tân Cảng ở
(San Gabriel)
khá xa khu
vực
«Little
Sàigòn»
ñể
cho tiện việc
ñi lại của
Phùng mới qua
Mỹ, nhưng do
các bạn hữu
ñều ñã gác
kiếm giang hồ
hết cả rồi nên
vẫn có mặt gần
ñầy ñủ như: Ái
Văn
và
Nguyễn Văn
Luân của Khóa 4 ñàn anh, sau ñó là những anh
em ñồng môn của khóa 5 KSCC như Hà Trọng
Minh, Nguyễn Thúc Minh, ðào Tự Nam, Trần
Văn Thám, Nguyễn Thành Phùng. Vài anh em
khác cáo lỗi vì quá ñột xuất nên không có mặt
như Nghiêm Xuân ðốc, Phạm Văn Ân, Trần
Lưu Duyệt và Khưu Tòng Giang (San Jose).
Tất cả bạn hữu ñến tham dự ñều ñược phu-nhân
mình theo «hộ-tống»; riêng hai bạn Thám và
Luân hôm ñó có lẽ ñã ñược phép trước (?) nên
chỉ ñến solo thôi.
Không khí của buổi họp mặt của những anh
em cùng khóa học sau nhiều năm xa cách thật

là ñậm tình bằng hữu, cười nói vui vẻ thoải
mái, thỉnh thoảng lại chen vào những câu trào
phúng của Ái Văn, những xưng hô «mày tao
chi tớ» rất thân tình của «Thủy Sư ðô ðốc»
Thám vv… làm cho tất cả có cảm giác sống lại
những phút giây hồn nhiên của thuở sinh-viên
gần năm mươi năm về trước. Phần các chị thì
chuyện trò vui vẻ không kém bọn ñàn ông; vì
hầu hết các chị ñã quen biết nhau lâu qua nhiều
buổi họp mặt trước ñây, nên lượt này thay
phiên nhau làm quen và «thăm hỏi sức khoẻ»
của hai bà bạn mới là Chị Phùng và bà xã tôi.
Mở ñầu buổi tiệc, tôi ñược phép mở một
chai Cordon
Rouge mang
từ Pháp sang
ñể mừng ngày
tái ngộ và sau
ñó Ái Văn,
một tay sành
rượu, ñã gọi
tiếp thêm ñể
anh em thù tạc
với nhau cùng
lúc tiếp tục
hàn huyên và
thưởng thức
những món ăn
hải sản thật
ngon miệng không biết do ái-hữu nào ñã khéo
chọn. Buổi tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Tất
cả anh em vui vẻ chia tay nhau vào khoảng hơn
ba giờ trưa sau khi chụp chung với nhau vài
tấm ảnh kỷ-niệm. Anh Ái-Văn và cả hai anh
Minh hiện ñang trách-nhiệm tờ LTCC cũng
không quên charger cho tôi cái mission ghi lại
buổi họp mặt thân hữu này. Xin ña tạ các bạn
ñồng môn ñã dành cho tôi một buổi ñón tiếp
thật nồng hậu này và xin hẹn một ngày hội ngộ
tới.
Hà Minh-Lý
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU BƯNG SEN 2,
Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.
Nguyễn Thanh Liêm
Sau khi giúp làm cầu bê tông Bưng Sen 1
ñể thay thế cầu khỉ ở ấp Xoài Thum, xã Ngãi
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ñã hoàn
thành và ñược khánh thành vào ngày 12-072012, gia ñình AH Lê Văn Trương và các thân
hữu ở Canada, Mỹ và VN lại tài trợ tiếp xây
dựng cầu Bưng Sen 2.
Cầu Bưng Sen 2 cũng ở ấp Xoài Thum, trên
con ñường chính nối liền với cầu Bưng Sen 1.
Cầu hiện hữu là 1 cầu gỗ tạm ñã bị hư mục, ñi
lại rất khó khăn và nguy hiểm. Cầu lại rất thấp,
không có “ñộ tĩnh không thông thuyền” ñủ cho
các ghe thuyền qua lại, nên rất bất tiện cho giao
thông ñường thủy.
Cầu mới ñược thiết kế bằng bê tông cốt
thép dài 18m, rộng 2.2m, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp
dài 6m, có ñộ thông thuyền 2m.
Kính phí công trình theo dự toán là
70.000.000ñ, do gia ñình Ái Hữu Công Chánh
Lê Văn Trương ở Canada ñóng góp là chính:
2.200CAD. Ngoài ra ông Lê Văn Trương còn
kêu gọi một số bạn thân ở Canada, Mỹ và Việt
Nam tài trợ: 600CAD và 700USD. Tổng cộng
số tiền tài trợ từ nước ngoài là 3.500ñô
(2.200+600+700=3.500ñô) và ở VN là
3.000.000ñ.
Ngày 16-10-2012 ñã khởi công xây dựng
cầu Bưng Sen 2. Lễ khởi công ñã ñược tổ chức
trọng thể, có sự tham dự của ñông ñảo ñồng
bào tại chỗ, Chính quyền ñịa phương, Thầy Trụ
Trì Chùa Long Hòa Trà Cú và một số Ái Hữu
trong Nhóm AHCC như: AH Thăng, AH Liêm,
AH Sâm, AH Hào, AH Thuấn, AH Ba, AH
Sáu, AH Ngôi, AH Tâm, AH Thế, các cô Kim
Loan và Duy Oanh. ðặc biệt tham dự kỳ này
còn có thân hữu B/S Truyền và Ô.Diệp Văn
Huệ là nhà ñồng tài trợ ở VN.

ðơn vị thi công do Chùa Long Hòa và
UBND xã Ngãi Xuyên phối hợp thực hiện,
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của nhóm
AHCC Sàigon.
Nhờ công sức của Thầy Trụ Trì Chùa Long
Hòa và Chủ Tịch xã Ngãi Xuyên công trình cầu
bê tông Bưng Sen 2 ñã hoàn thành tốt ñẹp và ñã
ñược khánh thành vào ngày 07-12-2012. Tham
dự cắt băng khánh thành cầu này: ngoài Chủ
Tịch xã Ngãi Xuyên, Thầy Trụ Trì Chùa Long
Hòa, AH Lê Chí Thăng, ðại Diện Nhóm
AHCC Sàigon, ñặc biệt còn có chị Trương với
tư cách nhà tài trợ chính.
Trong buổi lễ, ñại diện ñồng bào Trà Cú
bày tỏ lòng cảm kích sâu xa ñối với gia ñình
AH Lê Văn Trương ñã có tấm lòng từ thiện
rộng lớn giúp cho dân nghèo Trà Cú trong năm
2012 có ñược 2 cây cầu bê tông chắc chắn ñể
lưu thông thuận tiện, nhất là trong dịp Tết cận
kề, ñúng như lòng mong mỏi của AH Lê Văn
Trương.
Ngay trong buổi lễ khánh thành cầu Bưng
Sen 2, ñồng bào nông thôn ấp Xoài Thum vui
mừng nhận ñược tin vui là AHCC Bùi ðức
Hợp ở Mỹ ñã liên hệ ñược với cơ quan từ thiện
ở nước ngoài và sẽ gửi về 5.000ñô ñể giúp dân
làm ñường ñan bê tông trong ấp. Nhóm AHCC
Sàigon ñang khẩn trương cùng với ñịa phương
lập hồ sơ thiết kế dự án, ñể có thể khởi công
ngay khi nhận ñược tiền tài trợ.
ðiều ñó cũng ñáp ứng ñược nguyện vọng
tha thiết của ñồng bào nông thôn ñịa phương,
khi họ ñã ñạo ñạt lên các nhà hảo tâm trong dịp
lễ khánh thành cầu Bưng Sen 1 vừa qua.
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VN ñã phụ với gia ñình AH Lê Văn Trương
xây cầu Bưng Sen 2:
Các bạn Air VN tại Mỹ:
Trần thị Phỉ (Houston)
Lê ngọc Rạng (Santa Ana)
Trần thị Quý (Santa Ana)
Lê thị Hương Huyền (Santa Ana)
Nguyễn thị Ngọc Lệ (Houston)
Nguyễn bích Thủy (Tiffany) (San Jose)
Phạm thị An (Portland)
Thái Sương (Portland)
Lê thiện Tánh (Arkansas)
Total
-------------- $700.00 US
Các bạn ở Canada và gia ñình Lê Văn
Trương:
Bà Nguyễn Thành Danh (Lê thị Thoàn)
Ông Bà Phạm hữu Phúc
Ông Bà Nguyễn vãn Trắng
Bà ðăng Hạnh
Bà Dương thị Hạnh
Bà Lã thi Trinh
Ô Lê xuân Trường
Ông Bà Lê văn Trương
Tổng cộng ------------- $2800.00 Canada

Lễ Cắt Băng Khánh Thành Cầu Bưng Sen 2.
Từ trái: Ô Chủ Tịch Xã Ngãi Xuyên, AH Lê Chí
Thăng, Bà Lê Văn Trương và Thầy trụ trì chùa
Long Hòa Trà Cú

Cầu Bưng Sen 2

Ông Bà Diệp văn Huệ (VN) 3.000.000$ VN

Cầu Bưng Sen 2 hoàn thành
Bảng kỷ niệm Công ñức nhà tài trợ
Từ trái: AH Duy Oanh, bà Lê Văn Trương
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Gặp lại các

Aí H
Hu CCðð tại Gia ðịnh Việt Nam

Nhân dịp về thăm quê nhà vào cuối năm
2012, vợ chồng tôi ñã nhờ bạn Trần Thúc ðào
và chị Lưu Kim Loan liên lạc với các bạn AH
Công Chánh ðiền ðịa tại Sài Gòn - Gia ðịnh
cùng hẹn tề tựu vào lúc 11:00 trưa ngày Thứ sáu
30 tháng 11 năm 2012 tại Quán Café Kem Bốn
Mùa trên ñường Quang Trung, Gò Vấp Gia
ðịnh.
Trong buổi gặp mặt nầy ñã có các bạn:
Các chị Bùi Ngọc Huỳnh, Lưu Kim Loan,
Huỳnh Thị Duy Oanh, Tuyết (phu nhân anh
Thiệt), và Thích.
Các anh Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn
Thôn, Lê Văn Thiệt, Nguyễn Ô Anh, Hoàng
Tiến Dũng, Trần Thúc ðào, Nguyễn Văn
Nhung, Phạm Chí Thiệp, Võ Văn Sáo và Dư
Thích.

Dư Thích
Chúng tôi cũng có dịp gọi trực tuyến thăm
hỏi hai bạn Nguyễn Văn Khậy và Phạm Thị
Khiêm ñang ở Sydney Úc Châu.
Quán nhà vườn Café Kem Bốn Mùa ñã dành
cho chúng tôi một khu vực riêng biệt yên tĩnh ñể
tổ chức buổi cơm trưa thân mật, chúng tôi ñã
cùng nhau hàn huyên thăm hỏi, kể nhau nghe
chuyện cũ và mới… sức khoẻ của các anh chị
em AHCCðð trong và ngoài nước. Tất cả
chúng tôi ñều ñồng ý là bất cứ khi nào có dịp ñể
gặp nhau vào lúc này ñều là những giây phút vô
cùng quý báu.
Cuộc gặp gỡ thân mật, thật vui vẻ kéo dài
tới 3 giờ chiều, anh chị em mới lưu luyến chia
tay. Vợ chồng tôi rất là vui mừng ñược các bạn
ñã ñến họp mặt, và hẹn gặp lại trong dịp tới.
Dư Thích (Gia ñịnh, Ngày 5/12/ 2012)

Các bạn cùng chụp chung tấm hình lưu niệm.
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Các AH Hoàng Tiến Dũng, Huỳnh Thị Kim
Oanh, Nguyễn Văn Thôn, Lê Văn Thiệt

Các AH LK Loan, Dũng, Oanh, Huỳnh, ðào,
Lê Văn Thiệt, Nguyễn Ô Oanh, và Võ Văn Sáu

Các AH Nguyễn Văn Thôn, LV Thiệt,
Nguyễn Văn Tùng, và Lưu Kim Loan

Các AH Lê Văn Thiệt, Phạm Chí Thiệp, và
Nguyễn Văn Thôn

Các AH Hoàng tiến Dũng, Trần Thúc ðào,
Huỳnh Thị Kim Oanh, Bùi Ngọc Huỳnh

Các AH Võ Văn Nhung, (Trần Thúc ðào sau
lưng), Võ Văn Sáu, và Nguyễn Ô Anh
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Bui Gp Mt Cu i Nm 2012
Ái Hữu Công Chánh tại thành phố Austin, Texas.
ðặng Quang Oánh

Các chị ngồi hàng trước: Chị Mơ - chị Oánh - chị Trực - chị ðống.
Các anh ñứng hàng sau: Anh Mơ – Oánh – Toàn - Trực – Thông - ðống.

Năm nay, Ái Hữu Công Chánh tại Austin
chúng tôi hẹn gặp mặt vào cuối năm, ngày
21/12/2012, ñúng ngày người ta ñồn ñoán... tận
thế. Giờ hẹn là 06:00 chiều, lúc ñó tận thế thì
chưa tới, và chúng tôi thì vui vẻ bắt tay nhau
ngồi vào bàn tiệc cuối năm. Tất cả các anh chị
em Ái Hữu chúng tôi ñều ñã nghỉ hưu rồi,
ngoại trừ chị Toàn, vẫn còn tìm ñược thú vui
nơi làm việc, nên bận không tham dự.

Kỳ họp này do anh Thông tới phiên tổ
chức, và thay vì tại nhà dưới dạng potluck như
thường lệ, thì anh ñổi ý là cùng kéo nhau ra nhà
hàng (Sea Dragon) ... theo anh thì vừa ngon
vừa tiện (tôi cũng thấy vậy). Tuy anh Thông ñề
nghị mọi người khỏi cần mang theo món ăn
ñóng góp như thường lệ, nhưng riêng anh chị
ðống tiện dịp ñi Houston cũng mua và mang
theo một món trái cây ñặc biệt ngọt ngào, là
mít, mà ai cũng tấm tắc khen ngon.
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nay, cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong
cuộc sống, nhất là cuộc sống của tuổi về chiều.
Tới 08:20 tối chúng tôi chia tay hẹn kỳ tới.
Vì hầu hết ñã hưu cả, nên thời giờ khá rộng
rãi, chúng tôi ñã ñồng ý mỗi năm gặp mặt hai
lần ñể thêm gần gũi, và hôm nay là buổi họp
mặt lần thứ hai của năm 2012.
Cũng trong buổi gặp mặt này, các Ái Hữu
Công Chánh chúng tôi ñóng góp mỗi người 20
dollars như thường lệ, cho năm 2012, gởi ñến
ban phụ trách LTAHCC ñể góp sức nuôi dưỡng
Lá Thư, ñể “Giữ cho còn có nhau".

Từ trái sang phải: Các anh: Thông, Trực, Mơ,
Oánh, ðống.

Danh sách tham dự họp mặt và ñóng góp
cho LTAHCC 2012:
1. Anh Võ Quốc Thông
2. Anh Nguyễn Thanh Toàn
3. Anh Nguyễn văn Mơ
4. Anh Trần Trung Trực
5. Anh Nguyễn Quốc ðống
6. Anh chị ðặng Quang Oánh
Tổng cộng:

20 dollars.
20.
20.
20.
20.
20.
-------120 dollars.

Từ trái sang phải: Các chị: chị Mơ, chị Oánh, chị
Trực, chị ðống.

Gởi quí Ái Hữu trong ban phụ trách Lá
Thư, và nhân dịp năm mới 2013 sắp ñến, chúc
quí Ái Hữu một năm mới an khang thịnh
vượng./.
ðặng Quang Oánh
(ghi nhận)

Từ trái sang phải: Các anh: Trần Trung Trực,
Nguyễn văn Mơ, ðặng Quang Oánh
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Houston: Phúc trình Buổi Họp Tất Niên
AHCC 16 -12-2012
Vũ Qúy Hảo
Khác với các năm trước, năm nay, ngoài
các AHCC Houston, có thêm ba cặp AHCC từ
các thành phố khác cũng ñã ñổ về Houston
Texas ñể họp mặt chung vui, vào ngày Chủ
Nhật 16-12-2012, tại tư thất AH Lê Thức Căn;
Hiện diện trong buổi sum vầy, có:
Huyến, Căn, Hảo, ðộ, Khoát, Tường
Xuân, Hồng, Hội, Xá , ðáng, Trường, Khải,
Quang
Ca sỹ Vũ, Nguyễn-Thanh-Toàn
ðống, Chương, Thư, với Ngọc-Toàn nhạc sư.
AC (Anh Chị) Phí Ngọc Huyến 2, AC Lê
Thức Căn 2, AC Vũ Qúy Hảo 2, AC Nguyễn
Văn ðộ 2, AC Nguyễn Kim Khoát 2, AC ðoàn
Kỳ Tường 2, AC Nguyễn ðôn Xuân 2, A
(Anh) Bùi Văn Hồng 1, Chị Nguyễn Qúy Hội
1, AC Nguyễn Văn Xá 2, Chị Hà Văn ðáng 1,
A Nguyễn Xuân Trường 1, A ðỗ Khải 1, AC
Phạm Hữu Quang 2 (từ Oklahoma), A Nguyễn
Vũ 1, AC Nguyễn Thanh Toàn 2 (từ Austin
Texas), AC Nguyễn Quốc ðống 2 (từ Austin
Texas), AC Huỳnh Kim Chương 2, A ðỗ Thư
1, A Ngô Ngọc Toàn 1.)
Tổng cộng 32 người
Trong khi chờ ñợi ñể mọi người tới cho
ñông ñủ, thì AH Tổng Thư Ký Nguyễn Văn ðộ
ñã tay bắt mặt mừng, hỏi thăm từng AH tại
Houston ñể nhắc “Thủ tục ñầu tiên” hầu nuôi
dưỡng LTCC và thu niên liễm; Các AH từ xa
tới thì ñược miễn mục này!
Vì có vài AH ñến trễ nên phải chờ tới 7:30
PM chúng tôi mới bắt ñầu thưởng thức tài nữ
công gia chánh cuả qúy ái nữ và dâu hiền Công
Chánh

Phần Hành Chánh ñược bắt ñầu bằng một
tràng pháo tay rất to, rất dài, ñể hoan hô quý
phu nhân ñã trổ tài nữ công gia chánh.
I. Phần Hành Chánh
I.1) Lời chào mừng của gia chủ (AH Lê
Thức Căn)
I.2) ðáp từ: AH Hội Trưởng Phí Ngọc
Huyến ñã cảm ơn gia chủ, người tuy xuất thân
từ một trường lớn bên Pháp chứ không phải
trường Công Chánh, nhưng ñã ưu ái tham gia
tích cực vào chi Hội Công Chánh Houston, và
hôm nay, mời AHCC họp tại tư gia cuả mình!
Chờ cho tràng pháo tay ròn rã ngừng lại, AH
Hội Trưởng tiếp tục giới thiệu những Ái Hữu ở
xa tới. AH Huyến ñã giới thiệu ba cặp: AC
Nguyễn Quốc ðống (từ Austin Texas), AC
Nguyễn Thanh Toàn (từ Austin Texas), và AC
Phạm Hữu Quang (từ Oklahoma ).
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: vào Thứ
Bảy, 28 tháng 4 năm 2012, một số anh chị em
AHCC Houston cũng ñã lên Austin ñể chung
vui với quý AHCC tại Austin và Okalhoma.
Lời giới thiệu cuả AH Hội Trưởng bị gián
ñoạn nhiều lần vì nhiều tràng pháo tay liên hồi
nổ tan! ñể hoan nghênh quý AH ñến từ xa!
I.3) Tường Trình Chi Thu: AH Tổng Thư
Ký ñã Tường Trình Chi Thu trong năm qua. Vì
sổ sách rất phân minh, chi ít, thu nhiều nên
phần này rất vui và ngắn gọn.
II. Văn Nghệ
II.1) ðồng Ca: Việt Nam Việt Nam
II.2) Âu Du Ký: AH ðoàn Kỳ Tường ñã kể
chuyện ñi Âu Châu;
II.3) ðơn Ca: Thu Vàng của Cung Tiến
(AH Nguyễn Xuân Trường)
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Thanh).
II.5) ðồng Ca: Lối Về Trường Lớn nhạc
của Trịnh Hưng
II.6) ðơn Ca: Trúc ðào (Thơ Nguyễn Tất
Nhiên, Nhạc: Anh Bằng) (Thuỳ Dương, chị
Nguyễn Kim Khoát)
II.7) ðố Vui ñể Cười (AH Phí Ngọc
Huyến)
II.8) Song Ca: Mùa Thu Cho Em của Ngô
Thụy Miên (Anh Chị Xá).
II.9) ðơn Ca: Bài Tango Cho Em của Lam
Phương (Chị Hội)
Giải Lao + Hàn huyên
************************
II.10) ðộc Tấu ñàn Tranh (Nhạc Sư Ngô
Ngọc Toàn)
II.11) Chuyện Sức Khoẻ: Cục Máu ðông
(AH Nguyễn ðôn Xuân) Ngồi quá lâu trên
máy bay (Như về VN chẳng hạn) thì nên vận
ñộng, ñi lại, uống nước thay vì uống rượu ñể
máu khỏi ñông trong mạch máu! rất nguy hiểm.
II.12) ðơn
ca: Hoa Soan
Bên Thềm Cũ
của Tuấn Khanh
(ðỗ Thư)
II.13) ðơn
Ca Nỗi Lòng
Người
ði
(Nguyễn Vũ)
II.14) Tặng
Quà Gia chủ
(AH Phí Ngọc
Huyến)
II.16) Tặng
Quà Ban Nhạc
(AH
Nguyễn
Văn ðộ)

AH Tổng Thư Ký ñã thay mặt anh chị em
AHCC Houston tặng quà Noel tới ban nhạc
trong tiếng vỗ tay cổ võ vang dội cả căn nhà!
II.17) Rút thăm trao ñổi quà lấy hên (Anh
chị ðoàn Kỳ Tường);
II.18) Tóm tắt những sinh hoạt cuả AHCC
trong năm qua & Lời Chúc Tất Niên & Phiên
họp kỳ tới (AH Hội Trưởng)
II.19) Tạm Biệt:
Ngày nay, anh em chúng ta nổi trôi xứ
người mà lòng vẫn nhớ
Nhớ quê hương ta ñẹp tươi, ngàn năm kết
thành một trời mộng mơ…
ñã trổi lên ñúng lúc 12: 00 ñêm 16-12-2012!
Chúng tôi ra về, tuy ñêm ñã khuya, trời rất
lạnh, nhưng mọi người vẫn còn bịn rịn lúc chia
tay!
Trên cao, xa xa, tiếng vạc kêu canh, như
ñang lên tiếng gọi ñàn, ñể cố “Giữ cho còn có
nhau”./.
Vũ Qúy Hảo
Quý AH ñang chăm chú theo dõi chương trình Văn
Nghệ
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Quý chị: Hội, Chương, Khoát, Xuân, Xá, Toàn,
Tường ñang chuẩn bị cho bữa tiệc vui

Quí chị: ðộ, Xá, Tường, Hảo.

Quý Anh: Huyến, Căn, Thư, Chị ðáng, chị Xuân
ñang theo dõi ðàn Tranh

AH. Hội Trưởng ñang tươi cười tặng quà tới Anh
chị gia chủ
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MỪNG MĂM MỚI QUÝ TỴ 2013
huỳnhthiduyoanh

Thời gian như chiếc thoi ñưa, như bóng câu
qua cửa sổ, năm cũ sắp qua, năm mới lại tới
như hình thành một vòng quay bất tận không
bao giờ ngừng nghỉ.
Nhóm Ái hữu công chánh Sàigòn ñến cuối
năm 2012 ñã ñược trên 160 thành viên và hiện
nay còn ñang tiếp tục lớn mạnh với nhiều bạn
bè và thân nhân các AHCC ñăng ký tham gia
sinh hoạt với nhóm.
Cứ mỗi ñộ xuân về, khi thành phố chuẩn bị
ñón Tết, nhóm AHCC tổ chức buổi họp mặt
cuối năm, trước là thăm nhau sức khỏe, sau là

nghe ñược tình hình chung trong nhóm, các
công việc mà nhóm ñã làm trong thời gian qua
với bao công sức ñóng góp trong những công
trình từ thiện, giúp ñỡ người nghèo khổ nơi
vùng sâu, vùng xa.
Ngày 29/01/2013, AH Lê Khắc Thí, hiện
ñịnh cư tại Cali, ñã ñiện thoại cho AH Lê Chí
Thăng, nhằm gởi lời thăm tất cả anh em AHCC
Saigon.
Ngày 30/01/2013, (một ngày trước khi họp
Tất niên), theo thông lệ, một số ái hữu ở Saigon
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lên (AH Quình, AH Thế) thay mặt nhóm
AHCC ñi thăm các AH già yếu và thấp nhang
bàn thờ gia ñình các ái hữu quá cố. Ái hữu già
yếu nhất hiện nay ở Saigon là AH Nguyễn Thế
Diễn năm nay ñã 86 tuổi, trí nhớ không còn
minh mẫn nữa, mặc dù vẫn khỏe mạnh.

AH Bùi Hữu Lân (Người ngồi).

Thăm AH Nguyễn Thế Diễn (Thứ 3 từ trái).

Cây cổ thụ AHCC hiện nay ở trong nước là
AH Trần văn Quình, sắp bước qua tuổi 93, vẫn
lên Saigon tham dự Tất niên với anh em. AH
Quình tuyên bố lên Saigon lần nầy là lần chót
ñể sắp sửa ra ñi.(Lời phát biểu ñầy xúc ñộng
của AH Quình có ñăng kèm nguyên văn ở cuối
bài này).

AH Trần Văn Quình

ðặc biệt kỳ này tham dự còn có AH Bùi
Hữu Lân ñến chung vui với anh em, là một
ñiều hiếm thấy, rất ñáng hoan nghênh.

Năm nay, AHCC Saigon mừng Xuân Quý
Tỵ như thông lệ vào ngày 20 tháng chạp năm
Nhâm Thìn, nhằm ngày 31/01/2013 tại Vườn
Ẩm thực ðông Hồ số 16A ñường Lê Hồng
Phong nối dài, Phường 12 Quận 10.
Ngoài các AHCC Saigon, các AH ở xa vẫn
nhiệt tình về tham dự ñông vui như:
- Các AH miền Tây lên như AH Trần Văn
Quình, AH Nguyễn Sĩ Cẩm, AH Dương Bá
Thế, AH Hồ Văn Diệp và phu nhân, AH Phạm
Thanh Liêm, AH Trần Kim Âu, AH Trang Văn
Hoàng.
- Các AH ở ðà Lạt xuống như AH Nguyễn
Niệm Châu, AH ðỗ Xuân ðiềm.
- AH Hà Văn Khánh ở Nha Trang vào.
- Các AH ở Hải ngoại về như :
- Ở Mỹ: AH Võ Quốc Thông, AH
Nguyễn Thành Phùng và phu nhân
Châu Thị Phước, Vợ chồng AH Văn
Minh Hồng, AH Trần Trung Tín, AH
Vĩnh Phú.
- Ở Canada: AH Nguyễn văn ðễ, AH
Lâm văn Năm, AH Nguyễn văn Khá.
- Ở Pháp: AH Nguyễn Cửu Tuyên.
Cuộc họp mặt còn có các thân hữu Công
Chánh: Bác Sĩ Nguyễn Văn Truyền, ông bà
Bác Sĩ Lê Xuân Lộc.
Các thân hữu B/S Truyền và B/S Lộc ñã lên
phát biểu hết lời khen ngợi nhóm AHCC, nhất
là AH Lê Chí Thăng với tinh thần vì ñàn em
thân yêu, ñã ñưa nhóm AHCC ngày càng vươn
xa
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Minh, cựu Gs Trường Gia Long, con gái Thầy
Nguyễn văn ðức ñến dự, trên ñường về, Cô
khen ngợi nhóm AHCC ñã tổ chức thành công
buổi họp mặt, ñông vui và cảm ñộng. Cô nhớ
ñến cha mình, Cô nói nếu Ba còn sống, ông
cũng sẽ có mặt cùng anh em.
Cuộc họp mặt AHCC năm nay ñược mọi
người ñánh giá là ñông vui nhất, gồm gần 100
người chan hòa trong tình cảm ñầm ấm của
truyền thống Công Chánh. Rất nhiều AH và
thân hữu lên diễn ñàn bày tỏ tình ñoàn kết yêu
thương Công Chánh, có người hát, có người
ngâm thơ, có người kể chuyện hài hước (như
AH Nguyễn Văn ðực), thật là vui nhộn.
Lại có thêm cuộc xổ số may mắn làm cho
hội trường thêm sôi ñộng, cũng nhờ các MC
hoạt náo viên AH Từ ðình Lu và AH Nguyễn
Vĩnh Long.
Nhiều khi cứ ngỡ chẳng có gì bền vững
trong năm tháng, nhưng những công trình từ
thiện như một ngoại lệ, kích thích lòng yêu
thương ñồng loại, tình yêu người với nhau.
Trong năm 2012, nhóm AHCC SG (AH
Kim Loan, AH Duy Oanh) ñã tham gia chương
trình mổ mắt từ thiện, qua 2 ñợt, mỗi ñợt 3
ngày, mỗi ngày khoảng 100 bệnh nhân tại Bệnh
viện Trưng Vương với “Chương trình phẫu
thuật mắt ñem lại ánh sáng cho người mù
nghèo” do các Hội thiện nguyện SƠN NAM,
HOPETODAY, VNHELD tổ chức.
Về công tác Cầu ðường, ñược các mạnh
thường quân hỗ trợ kinh phí, nhóm AHCC
Saigon ñã tham gia trong việc lập hồ sơ, theo
dõi, giúp ñỡ và hướng dẫn kỹ thuật trong xây
dựng các cầu bê tông thay cầu khỉ như cầu Sơn
Nam ở Huyện ðức Huệ Tỉnh Long An, dài
32m, cầu Bưng Sen 1 dài 27m, cầu Bưng Sen 2
dài 20m và cầu Bưng Sen 3 dài 30m ở Huyện
Trà Cú Tỉnh Trà Vinh và xây dựng ñường ðan
bê tông ngang 0,80m, dầy 0,08m dài tổng cộng
gần 3.500m, giúp người dân ñi lại dễ dàng,
tránh lụt lội, trơn trợt trong mùa mưa bão. Các

AH tham gia thường xuyên nhất vào việc thực
hiện các công trình này là AH Lê chí Thăng,
Nguyễn ðình Bốn, ðỗ Như ðào, Nguyễn
Thanh Liêm, Nguyễn Thành Phùng, Vĩnh
Thuấn, Lê Văn Sâm, Dương Bá Thế, Kim
Loan, Duy Oanh.
Vào dịp cuối năm, tình cảm mọi người như
ñọng lại, các AH không những chia sẻ những
kỷ niệm vui buồn trong năm mà còn nuôi
dưỡng những chương trình, những ước vọng
mới, thăm viếng AH cao niên, gia ñình các AH
ñã khuất và các công trình từ thiện sắp tới.
Hy vọng trong năm mới sẽ ñược mọi ñiều
như ý
Sau ñây là nguyên văn bài phát biểu của
AH Quình:
Kính thưa quý anh chị AH và thân hữu
Công Chánh Sài gòn.
Hôm nay tôi hết sức vui mừng ñược tham
dự buổi họp mặt Tất niên của các anh chị ñể
chào mừng năm mới Qúi Tỵ và cũng ñể ñúc kết
hoạt ñộng của ñoàn thể chúng ta trong năm
Nhâm Thìn.
Tôi hết sức vui mừng và nhiệt liệt khen
ngợi, hoan nghinh quý anh chị qua thành quả
ñạt ñược trong năm qua:
- Quý anh chị ñã liên lạc, quan hệ tốt với
các ái hữu, thân hữu Công Chánh hải ngoại
ñóng góp tin tức và bài vở cho LTCC, giúp tinh
thần AHCC càng ngày càng mật thiết hơn, gắn
bó hơn. Quý vị ñã sao và chuyển LTCC ñến tận
tay anh em ñúng thời ñúng lúc.
- Nhờ sự gắn kết với ái hữu thân hữu
Công Chánh nước ngoài, quý anh chị ñã thực
hiện ñược nhiều công tác từ thiện xã hội như
ñóng góp xây dựng cầu ñường nông thôn trong
tỉnh Trà Vinh giúp ñồng bào nơi ñây ñi lại dễ
dàng.
- Qúy anh chị ñã giúp thành lập phòng
máy vi tính với 20 máy tại trường Tiểu học thị
trấn Thủ Thừa tỉnh Long An giúp các em học
sinh nơi ñây có cơ hội học tập trên máy vi tính.
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ñây ñã tham gia nhiều công tác xã hội riêng lẻ,
việc ấy rất tốt nhưng kết quả còn khiêm tốn.
Nay không phải cá nhân làm riêng lẻ mà tập
thể AHCC làm, kết quả to lớn hơn, lợi ích
nhiều hơn, thật ñáng mừng. Tôi tin công tác từ
thiện của ñoàn thể Công Chánh chúng ta sẽ
càng ngày càng mở rộng ñem lại lợi ích thiết
thực cho ñồng bào chúng ta.
- Quý anh chị ñã tham gia chung vui hay
chia buồn cùng các gia ñình Ái hữu và Thân
hữu có sự kiện vui buồn trong năm.
- Quý anh chị ñã ñến viếng thăm và chúc
mừng năm mới gia ñình các ái hữu ñã quá cố.
Hành ñộng này là một truyền thống tốt ñẹp, xác
ñịnh anh em Công Chánh luôn tưởng nhớ nhau
dù còn dù mấ .
- Quý anh chị cũng có ñến thăm và chúc
Tết quý anh chị AH kém sức khỏe, không ñến
tham dự ñược buổi họp hôm nay với chúng ta.
Tôi tin Ái hữu và Thân hữu Công Chánh

Sài gòn càng ngày càng vững chắc và phát
triển tốt ñẹp.
Buổi họp mặt hôm nay thật quý báu ñối với
tôi. ðược 93 tuổi, ñây là dịp tốt tôi ñược gặp
mặt quý anh chị ñể cùng chung vui chúc mừng
năm mới Quý Tỵ trong lúc tôi còn chút ít sức
khỏe và minh mẫn, trước khi ñi ñịnh cư nơi thế
giới mới.
Tôi thành tâm kính chúc quý anh chị Ái hữu
và Thân hữu Công Chánh Sài gòn và gia ñình
ñược một năm mới Quý Tỵ:
- Nhiều sức khỏe.
- Nhiều thành ñạt.
- Vui tươi.
- Hạnh phúc.
Kính quý anh chị
AH Trần Văn Quình
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ðÓN TIẾP ANH CHỊ HOA TRƯỜNG XUÂN
TỪ PHÁP QUA THĂM BẮC CALI NGÀY 16/1/2013
Nguyễn Sĩ Tuất
ðược tin anh chị Xuân trong dịp viếng
thăm Hoa Kỳ có ghé thăm Bắc Cali trong tuần
lễ từ 10/1/13 ñến 18/1/13, AHCC miền Bắc CA
ñã tổ chức tiếp ñón anh chị Xuân tại nhà hàng
TOMI buffet restaurant tại San Jose, CA, ngày
16/1/2013 vào buổi trưa.
ði ñón hai vị khách quý, anh chị Ng Sĩ Tuất
ñã lái xe từ Brentwood ñến Santa Clara ñể chào
mừng anh chị Xuân và ñưa ñến tiệm ăn TOMI.
Tới nơi, quý anh chị Duật, Giang, Võ Hùng,
Lễ, Nghi, và quý AH Thịnh, Lê Hùng, Diệp,
Phượng, Tất, Tịnh, ñã tề tựu ñông ñủ.
Buổi tiệc rất vui, lời thăm hỏi sức khỏe xen
lẫn với những kỷ niệm ôn lại từ thời còn kẹt lại
trong nước trước khi anh chị ñến bờ tự do. Sau
’75, Anh Xuân bị kẹt lại làm việc một thời gian
tại Sở Xậy Dựng T/P cùng với các AH Minh,
Thiệp, … và tôi trong nhiều năm. Còn ñang nói
chuyện rôm rả, anh Giang ñã nhắc nên ra về
sau khi ñã ngồi trên 2 tiếng ñồng hồ tại nhà
hàng; bạn bè bịn rịn nhưng phải chia tay. Sau
ñó, anh chị Duật ñã lái xe ñưa anh chị Xuân về
Santa Clara.

Từ trái: Chị Duật và các A/C Xuân, Giang và Nghi

Từ trái: Các A/C Xuân, Duật, Tuất và Chị Giang

*****
Dưới ñây là một số hình chụp chung, ghi lại
kỷ niệm ngày gặp gỡ:

Từ Trái, các AH: Hùng, Xuân, Tuất, Nghi
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Từ trái: các AH: Hùng, Tất, Duật, Xuân, Nghi

Từ trái: Chị Duật, Duật, Xuân, Chị Xuân, Chị
Giang, Chị Nghi, Nghi

Nếu quý bạn nào muốn xem ñầy ñủ sinh
hoạt trong ngày họp mặt 16/1/13 này, có thể
chép/dán link sau ñây ñể mở album webpage
của chúng tôi:
https://vimeo.com/57753065
ngsituat
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T ÂT
 NIÊN AHCC BẮC
C CALI,
CALI, FEB 03 2013
Khưu Tòng Giang

Hàng ngồi: Chị LMHùng, Chị NðDuật, Chị TBNhựng, Chị TBQuyên, Chị TðQuế, Chị HðLễ, Chị NTHải
(Thùy Dung), Chị NðThịnh, Chị MðPhượng, Chị Thành Từ, Chị TðThọ
Hàng giữa: NVThành, Chị HðPhùng, Chị ððSan, Chị KTGiang, AH TBQuyên
Hàng ñứng: NTHải, TðQuế, NðThịnh, TBNhựng, ððSan, MðPhượng, NðSúy, HðLễ, NNThụ, Dư Chi,
LMHùng, NVTấn, TðThọ, NðDuật, Thành Từ, KTGiang.

Năm nay AHCC Bắc Cali tổ chức họp mặt
Tất Niên rất ñơn giản, không có văn nghệ, múa
lân.
Dự trù ñầu tiên sẽ có khoảng 50 AH có mặt.
Rất nhiều AH ñã ghi tên tham dự nhưng vào
giờ chót vì bận chuyện riêng nên một số ñã rút
lui. Hơn nữa cũng là ngày Super Bowl nên một
vài AH vì sợ về không kịp giờ kick off nên từ
chối tham gia.
Ngay cả các AH vùng Thủ ðô Sacramento
vì có ñám giổ của một thân nhân trong gia ñình
CC nên không ñến ñược.
Thôi thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ có
36 AH còn trong danh sách vào ngày chót.

Rồi ngày Chủ Nhật 3 tháng 2 cũng ñến, các
AH nao nức tới Nhà Hàng Mỹ Tho (nhà hàng
Thành ðược cũ ñã sang lại cho chủ mới vì
không ñông khách).
Sau cùng lại thêm 2 người không xuất hiện
vào giờ chót. Tổng số tham dự chỉ vỏn vẹn 34
người.
Ngoài các AH thường xuyên tham dự như
MðPhượng, TðQuế, NðThịnh, LMHùng,
HðLễ,
NðDuật,
TðThọ,
TBNhuận
TBQuyên..., các AH khác cũng hăng hái tham
gia như NTHải, NVHải, Dư Chí, ððSan,
NNThụ, NðSúy, NVTấn, NVThành, TCThành,
Chị HðPhùng…
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VN cho tiệc tùng không nhiều lắm và giá
không rẻ nên chúng tôi lại chọn nhà hàng Mỹ
Tho, vì nghe ñâu ñồ ăn không thay ñổi nhiều do
nhà hàng tạm mướn lại một số nhân viên cũ.
Hơn nữa vì chỗ ngồi rộng rãi và giờ giấc không
bị ràng buộc. Bà chủ mới có hứa là cho anh em
thoải mái trò chuyện không giới hạn thời gian.
Mục ñích chính của chúng tôi là thử xem
các món ăn có hợp khẩu vị các AHCC không
ñể lần sau còn trở lại ñặt tiệc.
Nhiều AH ñã tới sớm trước 11:30 am
nhưng phải chờ vài AH tới muộn nên tới hơn
12 giờ trưa mới bắt ñầu nhập tiệc.
Thức ăn thì không ñược ngon như quán
Thành ðược cũ, lại không còn nghe ñược nghệ
sỹ Thành ðược tặng vài câu vọng cổ. Tuy
nhiên vì các anh chị AH bận lo tán gẫu, hàn
huyên tâm sự nên ñồ ăn dở cũng lần ñược quên
lãng.
ðặc biệt hôm nay anh chị TBQuyên không
ñược khỏe (ñã nhiều lần ra vào bệnh viện)
nhưng cũng tới chung vui và ủng hộ, hơn nữa
Trần Quốc KS Caltrans là Trưởng Nam lo việc
ñưa rước anh chị Quyên và làm luôn phó nhòm
cho buổi tiệc. Xin cám ơn gia ñình anh chị
Quyên.
Buổi tiệc kéo dài tới hơn 2 giờ trưa mới giải
tán trong lòng bịn rịn không nỡ xa nhau.
Các AH ñã ñóng góp cho Lá Thư ñược 300
ñô, chúng tôi giao lại cho NðDuật
Trước khi ra về ñể kịp Super Bowl, tất cả
AH ñã chụp chung vài hình kỷ niệm.
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AI H
 NAM CALIFORNIA
HU
ðO
ðON TIÊ
TIÊP A/C
A/C HA
HA QUÔ
QUÔC BA
BAO
Nam ðào viết

Hàng ngồi: A. Thành, Minh N, Các Chị: Minh N., Bảo, Nam, Thiệp và A. Thiệp.
Hàng ðứng: Các Anh: Nam, ðốc, Kỳ, Khôi, Các Chị Kỳ, Khôi, A/C Minh Hà, Chị và Anh Bình, Các Chị Văn,
Tầm, A. Văn, Chị ðốc, Các Anh Tầm, Bảo và Lý (A/C Duyệt về sớm 1 chút nên không có mặt trong hình này).

AH Hà Quốc Bảo, tuổi Ngọ/ con Ngựa, ra
trường khóa 5 KSCC (1962-1966). Các thày
bói thường nói rằng ñàn ông tuổi con ngựa
thì.... “ngựa” lắm, nhưng trung thành với vợ thì
bậc nhất. ðiều này chỉ có bà chủ của Bảo là
biết thôi. Tuy nhiên, nếu ai quen biết với Bảo
ñều biết Bảo rất active, hoạt ñộng ñủ mọi
ngành. Từ lúc còn là sinh viên trường Công
Chánh, Bảo ñã là một trong những sáng lập
viên ban ca nhạc Nguồn Sống, trong ñó có ca sĩ
Thanh Lan lúc chưa nổi danh. Ra trường, ñi
làm việc thì bao ñủ mọi ngành, không chỉ có

Công Chánh. Sau 30 tháng 4, 1975, Bảo ñã
giúp rất nhiều bạn hữu sau cải tạo vào “tị nạn “
trong công ty ðại Dương ở Sài Gòn, một công
ty xây cất mà nhân viên toàn là “ngụy” cũ. Xin
mở dấu ngoặc ở ñây ñể nói thêm về tình trạng
của những người sau khi ñi tù cải tạo về:
Những người này về trình diện phường khóm,
thường bị nhũng nhiễu bởi ñám công an và là
ñối tượng bị tống về vùng kinh tế mới. Kiếm
việc vào lúc ñó thật muôn vàn khó khăn, do ñó
vào ñược công ty ðại Dương là cả một niềm
vui lớn, giải quyết bao nhiêu nỗi khó khăn cho
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Richland, tiểu bang Washington, trong một
công ty chuyên về xây cất nhà máy ñiện
nguyên tử (nuclear power plant). Tại ñây, một
lần nữa Bảo lại giúp cho rất nhiều AH mới từ
VN qua, còn bỡ ngỡ, vào làm việc tại các cơ sở
này.
Hôm nay, thứ bảy 12/29/2012, ba ngày
trước năm mới, các AH Nam California khoảng
25 trưởng lão từ 6 tới 8 túi hiện diện tại Todai
Seafood Restaurant ñể gặp mặt anh chị Hà
Quốc Bảo ñến thăm Nam Cali. Nếu không phải
cận kề ngày Tết, thì số AH ñến chung vui sẽ
ñông hơn nữa.
Chỗ họp mặt là một phòng riêng biệt, nên
mọi người tha hồ chuyện trò, ñấu láo, hết
chuyện dĩ vãng ñến hiện tại và cả những dự trù
tương lai. Một chuyện vui vui, buồn buồn ñược
nhắc ñến có liên quan ñến nhóm bạn thân của
Bảo: Số là ngày xưa trong lớp Công Chánh,
thường chia thành từng nhóm, học tập, ñi chơi
chung với nhau và rất thân với nhau. Nhóm của
Bảo gồm có Hà Quốc Bảo, ðỗ ðình Thư và
Trần Chấn Giang. Sau này, Thư và Giang ñịnh
cư tại Nam Cali, còn Bảo lạc lối lên tận
Richland vùng khỉ ho, cò gáy. Thế rồi, ở tuổi
hơn 60, Thư và Giang lần lượt bỏ bạn bè ra ñi.
Và sau ñó, bạn bè lại nhận ñược tin Bảo phải
vào bệnh viện mổ tim, mọi người thầm thì, lo
ngại, coi chừng 2 thằng Thư và Giang nhớ Bảo
muốn rủ nó xuống chơi cho có bạn. Nhưng may
thay tin mừng lại ñến, Bảo ñã hồi phục và khỏe
như...ngựa, chưa ñược như voi, lại tiếp tục rong
chơi, nay thì lại ñến Nam Cali. trình diện.
Các bạn nhìn kỹ tấm hình chụp dưới bảng
hiệu “Todai Restaurant”, hình chụp ñẹp lắm
phải không các bạn, mọi người trông ai cũng
oai phong, thế mà trong một email mới ñây,
Bảo ñã than rằng: Ai trong hình cũng ñẹp cả,
chỉ có ñiều ñứng dưới bảng tiệm thấy... hơi tủi
thân. Giời ơi! Thế “lày nà thế lào”, các bạn có
hiểu tại sao bạn Hà Quốc Bảo lại tủi thân
không? Thôi thì lần sau, bạn Bảo có ñến chơi,

chúng mình sẽ chọn tiệm ăn có cái tên là
“Teodai Restaurant” ñể cho bạn “hiền” Hà
Quốc Bảo ñỡ tủi thân.

Chị Duyệt ñứng thứ 2 từ bên phải.

Anh Duyệt ñứng thứ 5 từ bên phải.
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ðôi Dòng Kỷ Niệm Về Tiệc ðón Xuân
Quí Tỵ Miền Nam Cali

Mở màn AH Nguyễn Minh Trì mời cử toạ
cùng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ. Phần chào
quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà rất cảm ñộng,
nhiều AH hát lớn tiếng theo ban nhạc. Phần
chào quốc kỳ Mỹ ñược trình bày qua giọng hát
ngọt ngào, hùng mạnh và dạn dĩ cuả một em
gái tuổi trẻ tài cao. Tiếp theo là phút mặc niệm
tưởng nhớ những người ñã hy sinh tính mạng
ñể bảo vệ tổ quốc Việt Nam và lý tưởng tự do.
Sau ñó, AH Trì ñã trao máy vi âm cho AH
Trần Giác Hoa ñể chúc tết các AH và TH CC
và cũng ñể chào mừng các AHCC ñã không
quản ngại ñường xa ñến chung vui tiệc tất niên
Nhâm Thìn và ñón xuân Quý Tị với chúng ta.
Chị Mai Phương (phu nhân AH Vương Xuân
ðiềm) là MC của buổi văn nghệ giúp vui. Lời
giới thiệu của chị ngọt ngào và trong trẻo ñã
khởi sắc cho hương vị xuân tha hương. Chị
Quỳnh Hoa (phu nhân AH Nguyễn Minh Trì)
ñã ñiều hợp ban văn nghệ trình diễn nhiều màn

ca vũ rất ñộc ñáo. Các AHCC ñã tìm lại cả
những kỷ niệm xa xưa khi người ñẹp thuở nào
còn véo von giọng dân ca và tha thướt trong tà
áo tứ thân. Chương trình văn nghệ Quỳnh Hoa
thật tuyệt diệu. Nhiều ñoàn thể thân hữu cũng
cống hiến những màn ca vũ hấp dẫn: Câu Lạc
Bộ Hùng Sử Việt, Bến Sông Mây Và Cựu Học
Sinh Regina Pacis.
AH Thí và Tùng ñã tường trình những
thành quả của chương trình “Kính Lão ðắc
Thọ”. Quỹ dành riêng cho chương trình này có
phần eo hẹp. Xin quí AH ủng hộ thêm!
ðặc biệt trong bữa tiệc năm nay còn có các
ñại diện của nhiều hội ñoàn bạn tham dự:
Bưởi/Chu Văn An, Trưng Vương, Trung Học
Cần Thơ (Phan Thanh Giản, ðoàn Thị ðiểm),
Petrus Ký, Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng
(Quảng Trị). Các cơ sở báo chí, truyền thông ñã
phỏng vấn ban ñại diện và ghi nhận nhiều hình
ảnh lưu niệm.
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Hợp (Caltrans), Nguyễn quang
Cách (Thủ Quỹ), Trần giác Hoa
(Thư từ tổ chức họp mặt), Nguyễn
minh Trì & Quỳnh Hoa (Văn
Nghệ), Frank Trần(Counties,
Cities, Consultants)
(Ban Thương Thọ: ðồng Sỹ Tụng,
Hoàng ðình Khôi, Lý ðãi.)

Vì chủ ñích của bữa tiệc tất niên là nối chặt
tình thân hữu giữa chúng ta. Chúng tôi ñã tìm
thấy những ñường nét sâu ñậm ấy. ðến giờ tan
hàng rồi, vẫn thấy nhiều bạn còn lưu luyến ở lại
sau!... Xin hẹn gặp lại tất cả vào tết năm sau!
Trần Giác Hoa

VŨ

GHI CHÚ của Ban Phụ Trách LT:

ðƠN CA

BPT ghi thêm chương trình của buổi họp ñã
ñược in sẵn bởi ban tổ chức buổi họp mặt.
ðồng thời BPT trình bày thêm một số hình ảnh
buổi họp do AH Lê Nghiêm Hùng cung cấp,
sau bổ túc thêm một số hình của AH Lý ðãi:

ðƠN CA

MC TỔNG QUÁT: GIÁC HOA
MC VĂN NGHỆ: MAI PHƯƠNG

TỔNG QUÁT
Nghi Thức Chào Cờ

1
2

DAN VY

ðƠN
CA

3
4
5

Lời Cám Ơn & Cảm Tạ
AH Giác Hoa
Lì Xì (con cháu dưới 10 tuổi) AH Giác Hoa
Chúc Thọ Quý Aí Hữu Cao
AH
Niên
CHỤP HÌNH LƯU NIỆM
NGỌC
VÂN, QUỲNH
XUÂN MỘNG
VŨ

ðƠN CA
ðƠN CA

6

CA TRÙ

HOA, AN HÃO, PHƯƠNG
LAN, HỒNG VÂN, BẠCH
TUYẾT
NHƯ HOA
ðOÀN CÔNG CẨN
(CALTRANS)

Ô MÊ LY
EM CÒN NHỚ MÙA
XUÂN

Bổ Sung Ban ðại Diện.
AH Giác
BðD hiện tại: (Nguyễn duy Tâm Hoa
(Caltrans), Trịnh hảo Tâm (Tương

HÀ NỘI NGÀY THÁNG
CŨ (BOSTON) SONG
NGỌC
NẮNG VẪN CÒN XUÂN

ðề nghị tạo 1 group email cho
AHCC.

8

Về Việc ðóng Góp Quỹ Tương Tế,
Quỹ Thượng Thọ, Lá Thư Công
Chánh (ñóng từng bàn: tất cả ñóng
góp ghi tên AH Nguyễn Minh Trì sẽ
ñược gởi ñến các AH liên hệ: AH
ðS Tụng, NQ Cách & TH Tâm)
VŨ

ðƠN CA

QUỲNH HOA & BẾN
SÔNG MÂY
HOÀNG TUẤN

ð ƠN CA

ðỖ TRỌNG THÁI

9

AH Minh
ðỒNG CA : LY RƯỢU MỪNG
Trì
Giới Thiệu Quan Khách & Aí Hữu AH Giác
AH Hoa Trường Xuân từ Pháp
Hoa
AH Nguyễn ðình Duật-Bắc CA
AH Nguyễn Công Thuận
AH (cao niên)
CLB Hùng Sử Việt (VN), HAH
Bưởi-Chu Văn An, HAH CNS
Trưng Vương, HAH CNS Regina
Pacis (VN), Văn Nghệ Bến Sông
Mây

MAI LAN

TÔI VIẾT TÊN ANH

7

Chương trình của ngày họp mặt:
AÍ HỮU CÔNG CHÁNH NAM CALIFORNIA
CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT
20-01-2013

REGINA PACIS &
THÂN HỮU
NGUYỄN CÔNG
KHIÊM (CALTRANS)

HUẾ NHỚ O
HOANG MANG
(TANGO)
XUÂN NÀY CON
KHÔNG VỀ

Mừng LTCC số 100. Tổ Chức
ðại Hội AHCC Thế Giới
01/9/2013 tại Little Saigon, Nam
California.
VŨ
ðƠN CA
ðƠN CA
ðƠN CA
ðƠN CA
ðƠN CA

NGỌC VÂN & CLB
HÙNG SỬ VIỆT
CẪM SA
NGỌC TRANG
NGỌC VÂN
VŨ NAM (CC)
QUỲNH HOA

AH Giác
Hoa
AH Giác
Hoa

AH Lê
Khắc Thí,
Nguyễn
Minh Trì

TIẾNG XƯA

MÙA ðÔNG CỦA ANH
MÙA XUÂN ðẦU TIÊN
NẮNG THỦY TINH
XUÂN NÀO CON SẼ VỀ

TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
ðƠN CA
HOÀNG TUẤN
ðƠN CA
HỒNG VÂN
ðƠN CA
QUỲNH HOA
ðƠN CA
NGỌC TRANG

CT VĂN NGHỆ DO QUỲNH HOA PHỤ TRÁCH

Ghi Chú: Theo Mục 9 ở trên về ðại Hội
Công Chánh, hôm 23 tháng Giêng năm 2013,
AH Nguyễn Minh Trì ñã gởi thơ Mời ñến một
số AH vào Ban Tổ Chức ðại Hội như sau:
Thưa các Anh thân qúy,
ðẠI HỘI THẾ GIỚI AÍ HỮU CÔNG
CHÁNH dự ñịnh sẽ tổ chức vào tháng 8 hay
tháng 9 năm 2013 này.
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chung sức tham gia và ñóng góp của các
Anh/Chị. Rất mong Qúy Anh ghi tên vào Ban
Tổ Chức (các Ban khác sẽ thành lập sau từ Ban
Tổ Chức này).
Mong nhận ñược thư trả lời của Qúy Anh
trước ngày 08 tháng 02 năm 2013.
Buổi họp ñầu tiên ñể bàn về kế hoạch và
chương trình tổ chức ðại Hội sẽ vào cuối tháng
02 năm 2013.
HÌNH ẢNH BUỔI SINH HOẠT:
Lê Nghiêm Hùng và Lý ðãi
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG LÁ THƯ SỐ 100
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Tang Lễ Cố AH Hồ Văn Trượng
Ban Phụ Trách
Sau ñây là các ñiện thư tới tấp về sự ra ñi của
AH Hồ Văn Trượng:
ðiện thư của AH Nguyễn Thúc Minh, Dec. 13:
Các anh,
Xin gởi Cáo Phó lấy từ Báo Người Việt hôm
nay. Có phải là Thầy Trượng dậy K5 KSCC?
ðiện thư của AH Nguyễn Thiệp, Dec. 14:
ðúng là ông Hồ văn Trượng dạy môn
thermodynamique cho chúng ta thời ñó.
Ông ở Pháp, di cư sang Mỹ ở với con gái rồi
già bệnh, về lại VN và mất tại ñây.
Nên ñăng chia buồn
ðiện thư của AH ðào
Tự Nam, December 15:
Tin buồn thầy Hồ Văn
Trượng mất ñã ñăng
vào Mục Tin Buồn. Nhờ
Luân cho vào website.
ðiện thư của AH Hoa
Trường Xuân, Dec. 16:
Cô Khánh con gái của
anh Hồ văn Trượng,
cựu thanh tra Bộ Công
Chánh báo tin cho biết: anh Trượng qua ñời
hôm 11-12-2012 ở quận Gò Vấp-Việt Nam.
ðiện thư của AH Nguyễn Văn Luân Dec. 16:
ðã ñăng lên website.
ðiện thư của AH Hà Minh Lý December 17:
Chuyển tiếp tin buồn này cho các bạn K5CC
rõ. Nhờ bạn Liêm gọi phone hoặc ñến thăm
chia buồn giùm các bạn mình.
ðiện thư của AH Nguyễn Thanh Liêm K5
KSCC tại Saigon, ngày 18 tháng 12, 2012: Ba
AH Nguyễn Văn Khá K4, Nguyễn Thanh Liêm
K5 và Lê Ngọc Phượng K6 ñã ñại diện toàn thể
AHCC trong và ngoài nước ñến chia buồn với
Gia ðình cố AH Hồ Văn Trượng:

Các bạn thân mến.
Hôm nay tôi ñã cùng với Nguyễn Văn Khá
(Canada) khóa 4 và Lê Ngọc Phượng khóa 6
KSCC, có mang theo tờ phân ưu của AH ðỗ
Hữu Hứa ñại diện bạn bè ở hải ngoại gửi gia
ñình Thầy, ñã ñến nhà Thầy ở Q Bình Thạnh.
Chúng tôi ñược tiếp ñón bởi phu nhân của
Thầy và gần như ñầy ñủ các con của Thầy từ
hải ngoại về chịu tang Thầy.
Gia ñình Thầy rất cảm kích, chúng tôi ñã ñại
diện anh em ở trong nước và hải ngoại chia
buồn cùng gia ñình và chúc Thầy sớm tiêu
diêu nơi miền cực lạc.
Sau cùng là ñiện thư của
AH Nguyễn Hương Hữu
gởi từ Na Uy, ngày
December 20, 2012:
Liêm thân,
Cám ơn Liêm ñã thay
mặt anh em cùng trường
ñến chia buồn với giañình Thầy. Mình thì cứ
già lần lần, còn các
Thầy thì ñang từ từ rời
bỏ anh em mình. Thật là buồn, nhưng số kiếp
làm người thì làm sao tránh ñược cảnh SINH
LY TỬ BIỆT ñây.
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ANH VÕ ðĂNG HIỆU VĨNH BIỆT
GIA ðÌNH ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Nguyễn Vĩnh Long
Lại thêm một Ái hữu vừa giã từ ñại gia
ñình Công Chánh chúng ta ñể bước qua cõi
vĩnh hằng: Anh Võ ðăng Hiệu.
Ái hữu Võ ðăng Hiệu sinh năm 1937,
quê tại làng Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị.
Sau một thời gian lâm bệnh (ung thư
gan), Anh ñã từ trần lúc 11h10ph ngày
25/01/2013 (14 tháng Chạp, Nhâm Thìn) tại
nhà riêng (số 109 lô A, chung cư Phạm Viết
Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh,
Tp.HCM).
07h00ph ngày 27/01/2013, linh cữu anh
Hiệu ñã ñược cử hành ñưa ñi hỏa táng tại nghĩa
trang Bình Hưng Hòa.
Nhận ñược tin buồn, Nhóm Ái hữu
Công Chánh Saigon, do Anh Lê Chí Thăng làm
trưởng ñoàn, ñã tổ chức ñến viếng ñám tang
anh Hiệu, chia buồn cùng với tang quyến vào
lúc 16h00ph ngày 26/01/2013 (15 tháng Chạp,
Nhâm Thìn) tại nhà tang lễ của chung cư Phạm
Viết Chánh.
ðoàn ñến viếng, phúng ñiếu gồm có các
Ái hữu sau: anh Lê Chí Thăng (Trưởng ñoàn),
anh ðỗ Như ðào, anh Nguyễn Hứa Kiểu, anh
Nguyễn Thanh Liêm, anh Nguyễn Vĩnh Long,
anh Từ ðình Lu, anh Nguyễn Văn Sáu, anh
Vĩnh Thuấn và anh Nguyễn Thành Phùng (anh
Phùng là Việt kiều mới ở Mỹ về thăm con tại
Saigon. Anh là người nhiệt tình với hoạt ñộng
của Nhóm Ái Hữu Công Chánh Saigon từ khi
Anh còn thường trú tại Việt Nam; Nay, mới trở
trở về Saigon ñược vài tuần, Anh ñã sốt sắng
góp sức ñi làm nghĩa vụ ngay).
Là bạn thân của anh Hiệu, vợ chồng
chúng tôi ñã ñưa tiễn linh cửu anh Hiệu ñến

nghĩa trang và cầu nguyện hương hồn Anh an
nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Trước ñây, vào những năm cuối của
thập niên 90, tôi ñược quen biết anh Hiệu. Sau
ñó chúng tôi ñã trở thành bạn hữu thân thiết của
nhau vì nhờ có nhiều cơ hội và thời gian gặp
nhau qua một số công việc trong ngành công
chánh và từ ñó, chúng tôi hiểu biết và thông
cảm hoàn cảnh sống của nhau hơn. Vì vậy, tôi
xin ñược giới thiệu vài nét về anh Hiệu lúc sinh
thời ñể quý Ái hữu cùng cảm thông và chia sẻ.
Anh Hiệu là Kỹ sư ngành xây dựng
(1969), ñược ñào tạo theo chương trình USAID
Project 730-3195 của Hoa Kỳ.
Hiền thê anh Hiệu là chị Trần Thị
Hoàng, quê tại ðiện Bàn, Quảng Nam.
Hai con trai của anh Hiệu là: Võ Thanh
Phong (Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp năm 2001
do trường ðại học Bách Khoa Tp.HCM ñào
tạo) và Võ Thanh Tùng (Kỹ sư Môi trường, tốt
nghiệp năm 2007 do trường ðại học Tôn ðức
Thắng ñào tạo.
Lúc sinh thời, anh Hiệu có cho chúng
tôi biết Anh có bà con với Ái hữu Nguyễn ðức
Suý (nguyên Giám ñốc Nha Căn Cứ Hàng
Không thời kỳ trước 1975, vừa là Thầy dạy
môn Căn cứ hàng không tại trường Công
Chánh, Phú Thọ Saigon). Trước 1975, anh
Hiệu làm việc tại Công ty Trans-Asia
Engineering Associates, Inc. (63, Trần Quý
Cáp, Saigon) và Công ty Adrian Wilson
Associates (65, Mạc ðĩnh Chi, Saigon).
Giai ñoạn sau 1975 (12/1975 ÷
12/1977), anh Hiệu làm việc tại Phòng Giám
sát Nghiệm thu thuộc Xí nghiệp Liên hiệp
Công trình 4 (sau này có tên là Tổng công ty
Xây dựng công trình Giao thông 6 – CIENCO
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ñược bắt ñầu việc thực hiện khôi phục sau
nhiều năm bị ngưng khai thác do chiến tranh
phá hoại. Anh Hiệu là giám sát viên bên A
ñược phân công bám sát hiện trường ñể phục
vụ thi công các cầu, cống trên ñoạn miền Trung
(từ ðà Nẵng ñến Bình ðịnh). Vào thời kỳ ñó,
việc ñi hiện trường làm công tác cầu ñường,
nhất là ngành ñường sắt (hỏa xa) là ñiều rất khó
nhọc, ngày ñêm chịu sương gió, nắng mưa dãi
dầu. Chế ñộ lương thực của anh em ñi làm cầu
ñường cũng như bao công nhân viên khác hằng
tháng ñược phân phối (bán) một phần bằng gạo
(thường bị tồn kho lâu ngày và kém chất
lượng), một phần bằng bột mì hay bo bo!...
Sau khi công trình ñường sắt Thống
Nhất hoàn thành, anh Hiệu ñược chuyển công
tác về Công ty Xây dựng Công trình Giao
thông 67 (tại Vũng Tàu, thuộc CIENCO 6)
Khoảng giữa thập niên 80, công trình
thủy ñiện Trị An ñược tiến hành thực hiện. Anh
Hiệu lại ñược Công ty phân công ñi hiện
trường ñể phục vụ thi công ñường ô tô tại khu
vực Trị An, huyện Vĩnh Cửu, ðồng Nai. 1992,
Anh ñược ñiều chuyển ñến làm việc tại Công ty
Xây dựng Công trình Giao thông 68 (tại Thủ
ðức, thuộc CIENCO 6).
ðến 1997, Anh ñạt tuổi 60, Cơ quan
cho Anh về nghỉ hưu theo chế ñộ nhưng không
ñược hưởng lương hưu vì thời gian anh Hiệu
làm việc trong chính quyền mới chưa ñủ số
năm cần thiết ñể lĩnh hưu theo quy ñịnh. Anh
Hiệu cũng như bao anh em khác (thuộc diện
chế ñộ cũ) lúc về hưu trong giai ñoạn thập niên
80-90 chỉ ñược lãnh một khoản trợ cấp quá
khiêm tốn so với công sức ñã ñóng góp (cứ mỗi
năm làm việc trong biên chế từ sau 1975 thì
ñược 01 tháng lương cơ bản khi nghỉ hưu).
Như vậy, trong suốt thời gian làm việc
gắn bó với ngành nghề (từ 1975 ÷ 1997), chẳng
có tiền bạc gì ñược tích lũy ñể hỗ trợ cho tuổi
già của Anh ngoại trừ cái khoản trợ cấp quá
bèo ñó! Hay có chăng, chỉ là những kinh

nghiệm sống và kinh nghiệm nghề nghiệp – lẽ
tất nhiên!
Tuy ñã nghỉ hưu theo chế ñộ, nhưng sức
khỏe và trí tuệ còn khá, lại yêu nghề, nên anh
Hiệu tiếp tục ñi làm việc tại Ban quản lý dự án
Mỹ Thuận (theo hình thức ký hợp ñồng lao
ñộng thời vụ, ngắn hạn). Lúc ñó (vào khoảng
1997 ÷ 2000), Anh ñược Ban Mỹ Thuận phân
công nhiệm vụ ñi giải quyết công tác giải tỏa
ñền bù mặt bằng ñể thực hiện dự án xây dựng
ñường Xuyên Á [thuộc ñịa phận Tp.HCM –
Tây Ninh, ñoạn Xa lộ ðại Hàn cũ nối với Quốc
lộ 22 (trước 1975 là Quốc lộ 01) ñi ñến cửa
khẩu biên giới Mộc Bài, giáp với Cam-puchia]. Chính trong khoảng thời gian này, tôi
ñược biết anh Hiệu qua các chuyến ñi công tác
giải quyết việc triển khai, thực hiện dự án (anh
Hiệu là người của Ban A, còn tôi là người của
một trong số các Công ty tư vấn ñảm nhận
công tác Khảo sát Thiết kế tuyến ñường Xuyên
Á, thuộc B). Sau khi công tác giải tỏa mặt bằng
của dự án hoàn tất, hợp ñồng lao ñộng của anh
Hiệu tại Ban Mỹ Thuận ñược chấm dứt.
Bẵng ñi một khoảng thời gian không
gặp nhau, một hôm (sau năm 2000), anh Hiệu
ñến gặp tôi tại Công ty tư vấn Xây dựng công
trình Giao thông 7, nơi tôi ñang làm việc lúc
bấy giờ. Anh tỏ ra còn minh mẫn tốt, sức khỏe
khá, còn yêu thích gắn bó tiếp tục với cái nghề
công chánh – cái nghề có nhiều căng thẳng, vất
vả nhưng cũng không kém phần thú vị ñối với
những người yêu thích xây dựng công trình.
Thế là, tôi có bàn với Giám ñốc Công ty việc
ký kết với anh Hiệu một hợp ñồng nho nhỏ ñể
anh Hiệu ñứng làm B phụ (còn gọi là “B
phẩy”) ñảm trách công tác khảo sát chi tiết ñịa
hình phục vụ cho công trình ñặt hệ thống
ñường cáp sợi quang viễn thông qua cầu Mỹ
Thuận (thuộc ñịa phận hai tỉnh Tiền Giang và
Vĩnh Long). Chủ ñầu tư là Tổng công ty Bưu
chính Viễn thông. Kết quả, anh Hiệu ñã tổ chức
lực lượng ñi khảo sát, thực hiện hợp ñồng theo
ñúng thời hạn và ñạt yêu cầu kỹ thuật.

TRANG 196
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bàn bạc với Giám ñốc Công ty ký hợp ñồng
giao cho anh Hiệu ñảm nhận một số công việc
phù hợp với khả năng chuyên môn và ñiều kiện
sức khỏe của Anh lúc ñó. Cụ thể như:
- Giám sát thi công một vài tiểu hạng
mục của công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ
14 [tuyến ñường ô tô ñi từ Chân Thành (tỉnh
Bình Dương) lên ñến Buôn Mê Thuộc (tỉnh
ðắc Lắc)].
- Giám sát thi công một số hạng mục
thuộc dự án nâng cấp Tỉnh lộ 13 tại Sóc Trăng,
v.v…
Qua những chuyến công tác chung với
anh Hiệu, tôi ñã lưu lại trong ký ức nhiều kỷ
niệm thật vui vẻ cùng Anh. Nhưng càng nghĩ
tới thì càng thương cảm Anh vì Anh ñã vĩnh
biệt mọi người thân yêu trong gia ñình anh,
vĩnh biệt ñại gia ñình Ái hữu Công chánh
chúng ta.
Sau này, Công ty Tư vấn chúng tôi
không còn nhiều việc nữa, tôi lại giới thiệu Anh
ñến với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao
thông vận tải (TEDI). Tại ñây, Anh ñược ký
hợp ñồng lao ñộng làm giám sát viên kỹ thuật
hạng mục xây dựng khu nhà chuyên gia thuộc
công trình Xây dựng cầu Cần Thơ.
Sau khi công trình này hoàn thành, anh
Hiệu lại ký ñược hợp ñồng lao ñộng với Công
ty APAVE (Công ty của Pháp) ñể Anh làm
giám sát viên kỹ thuật một số hạng mục thuộc
các công trình xây dựng cao ốc tại Tp.HCM
(khoảng thời gian từ 2006 ñến 2008). Mỗi khi
gặp Anh, tôi thấy Anh lúc nào cũng trầm tĩnh,
luôn luôn vui vẻ hòa nhã với bạn bè, sốt sắng
với công việc ñảm trách.
Trong thời gian ñi làm giám sát viên kỹ
thuật cho công ty APAVE, ñến năm 2009, Anh
cảm thấy sức khỏe mình giảm sút, Anh ñi khám

bệnh mới phát hiện trong cơ thể có khối u ở
gan, ñồng thời bị bệnh tiểu ñường. Từ ñó, Anh
phải nghỉ việc, nằm ở nhà và vào bệnh viện
ñịnh kỳ ñể ñiều trị bệnh. Tuy nhiên, Anh vẫn
yêu ngành nghề, nhiệt tình với công việc, luôn
hy vọng sức khỏe mình sẽ sớm bình phục ñể
tiếp tục tham gia ñóng góp công sức với ñời, ñể
thường xuyên ñược vui vẻ gặp mặt bạn bè ñồng
nghiệp.
Nhân ñây, tôi xin ñề cập về trường hợp
anh Hiệu gia nhập ðại gia ñình Ái hữu Công
chánh: ðể kỷ niệm những ngày tháng ra trường
của các anh em xuất thân từ Trung tâm Quốc
gia Kỹ thuật Phú Thọ (sau này là ðại học Bách
Khoa Saigon), anh em Khoá 10 Kỹ sư Công
chánh + ðịa chánh chúng tôi có tổ chức buổi
họp mặt “thân mật và mở rộng” vào tháng
7/2006 tại khu “Câu lạc bộ Cà phê thư giãn” ở
trong khuôn viên phía sau Dinh ðộc Lập (nay
là Dinh Thống Nhất). Chúng tôi có mời Ái hữu
Lê Chí Thăng (Trưởng nhóm Ái hữu Công
chánh Saigon), mời cả một số anh em xuất thân
từ các trường ðiện học, Hoá học, Công nghệ và
mời anh Hiệu nữa, ñể cùng nhau họp mặt, vui
mừng ôn lại những kỷ niệm xưa và chỉa sẻ
những kinh nghiệm sống hay kinh nghiệm nghề
nghiệp. Trong buổi họp mặt này, anh Hiệu
ñược hội kiến anh Lê Chí Thăng và ñề nghị
“kết nạp” Anh vào ðại gia ñình Ái hữu Công
chánh. Từ ñó, anh Hiệu là một trong những
thành viên tích cực tham dự các buổi họp mặt
Ái hữu công chánh ñịnh kỳ hàng tháng tại nhà
Ái hữu Lê Chí Thăng, tạo thêm không khí vui
vẻ, thân ái cùng anh em. Sau này, vì bị bệnh,
sức khoẻ giảm sút, nên anh Hiệu không thể ñến
nhà anh Thăng ñể cùng các anh em họp mặt
ñịnh kỳ ñược. Anh Hiệu tỏ ra tiếc lắm! Tuy
nhiên, Anh vẫn nhận ñược ñầy ñủ các “Lá thư
Ái hữu Công chánh” do anh Thăng chuyển
(nhờ tôi mang ñến cho anh Hiệu).
Mải nói về những công việc thuộc lãnh
vực nghề nghiệp công chánh của Anh, tôi quên
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sinh thời là một tay thích sưu tầm cổ vật và
khoáng thạch. Anh có duyên ñi tìm kiếm và sở
hữu nhiều loại cổ vật, khoáng thạch quý hiếm;
anh mang về nhà, ưu ái trưng bày một cách mỹ
thuật trong cái tủ kính ñặt ở phòng khách. Tôi
ñược Anh cho xem tận mắt sờ tận tay từng loại
cổ vật, ñá quý ñặc biệt và Anh cho tôi biết về
cái cơ duyên mà Anh ñã ñược sở hữu chúng,
ðặc biệt là các loại ngọc thạch quý hiếm, trông
rất ñẹp mắt; ñá hoá thạch (thân cây hoá thạch;
con kiến, con ong hoá thạch, v.v...); lại có cả
loại ñá thiên thạch (vật thể rắn ngoài vũ trụ bay
lao vào tầng khí quyển trái ñất nhưng chưa
cháy hết nên còn lượng nhỏ rơi xuống mặt ñất).
Tôi có dẫn anh Thăng và một số Ái hữu (anh
Vĩnh Thuấn, anh Nguyễn Hứa Kiểu, anh ðỗ
Như ðào, anh Nguyễn Thành Phùng…) ñến
thăm anh Hiệu vào thời gian Anh mới phát hiện
bị bệnh. Và dĩ nhiên, anh Hiệu ñã không quên
giới thiệu cho mọi người xem các bửu vật mà
Anh trưng bày. Chúng tôi có hỏi thử: “Anh có
thể nhượng lại cho ai một vài quý vật ñó
không?” Anh mỉm cười và nói: “Cũng có thể,
nếu mình gặp ñược người thật sự yêu thích và
am hiểu giá trị ñồ vật ñó!”
Ngoài cái sở thích sưu tầm cổ vật, trong
thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, anh Hiệu còn yêu
thích sáng tác thơ. Anh có giới thiệu cho tôi
ñọc một số bài thơ trong tập thơ do Anh sáng
tác. “Văn là Người” (“Le Style c’est
l’homme”), nội dung thơ của Anh phản ảnh con
người trung hậu, nhẹ nhàng, hòa nhã và vui vẻ
của Anh – Tâm hồn Anh còn sức sống dạt dào.
Nhưng tiếc thay cho Anh! Sau hơn ba năm tĩnh
dưỡng, ñiều trị, bệnh Anh ñột biến trở nên trầm
trọng trong những tháng gần ñây.
Khoảng ba tuần trước ngày Anh ra ñi
(sau khi Anh nằm ở bệnh viện trở về nhà), vợ
chồng chúng tôi có ñến thăm Anh. Anh vui vẻ,
thân mật ngồi tiếp chuyện, nhưng nét mặt anh
hơi thoáng buồn khi nói rằng:” Mình vẫn còn

muốn tiếp tục ñi làm, hoạt ñộng nghề nghiệp,
nhưng có lẽ sức khỏe không còn cho phép nữa.
Lực bất tòng tâm!”
Nay, Anh ñã chia tay tôi và ra ñi vĩnh
viễn! Anh ñể lại nhiều nỗi niềm thương cảm
trong lòng các thành viên thân yêu của gia ñình
Anh, những nỗi mến thương nơi bà con, thân
hữu.
Chúng tôi chân thành cầu nguyện hương
hồn Anh sớm về nơi Tiên cảnh!
Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2013
Nguyễn Vĩnh Long
(KSCC– K10).
GHI CHÚ: MỘT SỐ HÌNH ẢNH
(trong ñó có hình anh Võ ðăng Hiệu)

Ái hữu Võ ðăng Hiệu (có ñội mũ bảo hộ lao
ñộng) trong buổi họp mặt “thân mật và mở
rộng” vào tháng 7/2006 do anh em Ái hữu
Công chánh – Khoá 10 tổ chức tại “Câu lạc bộ
Cà phê thư giãn” trong khuôn viên phía sau
Dinh ðộc Lập, Saigon).
Trong hình có: Ái hữu Lê Chí Thăng (người
ñeo kính ñứng ở hàng trước) và một số anh em
Kỹ sư Công chánh, ðịa chánh, ðiện học, Hoá
học và Công nghệ
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Họp mặt Tất Niên mừng xuân Kỷ Sửu
(2009) (Nhóm Ái hữu Công chánh Saigon tổ
chức)
Tại bàn gần nhất, có:
Ái hữu Lê Chí Thăng (người ñeo kính, ngồi
phía trái).
Ái hữu Võ ðăng Hiệu (người ñeo kính, ngồi
ở giữa).
Ái hữu Bùi Hữu Lân (người ngồi phía
phải).

Ái hữu Võ ðăng Hiệu ñang ñứng tại khu vực
Nhà chuyên gia thuộc công trình xây dựng cầu
Cần Thơ.
(Anh Võ ðăng Hiệu là một Kỹ sư giám sát
kỹ thuật thuộc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế
Giao thông Vận tải – Giám sát kỹ thuật thi
công Khu nhà chuyên gia, cầu Cần Thơ)

ðoàn Ái hữu Công chánh Saigon (do Ái hữu Lê Chí Thăng làm Trưởng ñoàn) ñến viếng ñám tang
anh Võ ðăng Hiệu, lúc 16h ngày 26/01/2013 tại nhà tang lễ Lô A chung cư Phạm Viết Chánh, quận
Bình Thạnh, Tp.HCM.
Trong hình này, từ trái sang phải có: Các anh Võ Văn Sáu, Vĩnh Thuấn, Nguyễn Hứa Kiểu, ðỗ
Như ðào, Lê Chí Thăng, Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Vĩnh Long, chị Hiệu.(Anh Nguyễn Thanh
Liêm không có mặt trong hình này vì bận thao tác bấm máy ảnh)
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Mừng Tuổi Thọ 100
ca Lá Th Công Chánh
Ghi nhận thư này số một trăm,
Vững vàng ñi tới qua tháng năm,
Là nhờ công sức già cùng trẻ,
Thành viên công chánh chẳng ngại ngần.

Thành viên công chánh chẳng ngại ngần,
Nhận lãnh việc làm chẳng lần khân,
Chung tài góp lực không mòn mỏi,
ðể giữ sợi dây* khỏi ñứt dần.
Lê Nghiêm Hùng

*Sợi dây liên lạc “Giữ Cho Còn Có Nhau”
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Thơ “Giã Từ Vũ Khí” của AH Bửu Hiệp ñã
ñược trình bày không ñúng. Xin thành thật cáo
lỗi với AH Hiệp cùng quý ñộc giả và xin ñăng
lại Bài Thơ như sau:

Giã từ vũ khí

BPT: Tác giả TMð ñã cảm hứng sáng tác bài
thơ sau ñây, sau khi ñọc bài “Gia Nã ðại Du
Ký” của AH Lê Ngọc Phượng ñăng trong LT
này:

Gia Nã ðại,
Quê Hương thứ hai

(26-02-2012)

Quê hương tôi, rét lắm người ơi;
Anh nói với em anh sẽ giã từ vũ khí
Gác kiếm cung thời oanh liệt ngày qua
Tìm ñâu ra những buổi mát chiều tà
Anh dìu em tay cầm tay cùng bước.

Sáu tháng mùa ñông, lạnh chết người;
Vạn vật, cỏ cây như ñã chết;
Chút nắng mặt trời cũng hiếm hoi;
Trời lại giáng nhiều cơn bão tuyết;

Cây vợt nầy mân mê và lả lướt
Cho ñường banh tha thướt tiến lên nhanh
Từng bước ñi chầm chậm và song hành
Thắng một trận em nhìn anh trìu mến.
Nụ cười em anh vẫn còn lưu luyến
Quên làm sao xao xuyến cả tâm hồn
Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên
Dầu xa cách vẫn còn trong tâm khảm.
Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm
Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới trăng
Em ơi em có biết chăng
Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn.

Tuyết chặn ñường ñi, cản lối người;
Nhớ thuở ban ñầu sang tỵ nạn;
Trăm ñắng, ngàn cay, một kiếp người.
***
Chung quanh tuyết trắng một mầu;
Bước chân chĩu nặng, mối sầu tha hương;
Tuyết rơi cản lối, chặn ñường;
Nhiều khi phải ñóng cửa trường khắp nơi;
Người tìm lạc thú trên ñời;
Tôi tìm chút nắng mặt trời sưởi thân.
congdanthienduong

Bửu Hiệp
Sacramento, 26-02-2012
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Bn Mùa
Xuân
Xuân ñến rồi ñi thật bất ngờ
Ngồi ñây ñàm ñạo với nàng thơ
Chợt thấy mai vàng vươn trước ngõ
Mới hay Xuân ñến ñã bao giờ

Hạ
Vách ñá ñèo cao lộng gió ngang
ðong ñưa kiều diễm một cành lan
Nắng Hạ chan hòa muôn sắc thắm
Lòng ta ngây ngất ý miên man

Thu
Ngập cả rừng Thu lá chớm vàng
Chim muôn, ác thú lạc bầy hoang
ðương ñộ cúc vàng màu héo úa
Chung quanh cây cỏ cũng bàng hoàng

ðông
Mấy cõi trời xa một chốn ñây
Trúc già một khóm gió chờ lay
ðông ñến cơ hàn gieo khắp nẻo
Làm sao chết ñược trúc thân gầy!
Tô Hữu Quỵ
September 29, 1975

Vnh Tu i Già
Mừng ta tuổi thọ bảy lăm già
Ung dung thi họa ñếm ngày qua
Mắt ngọc nhìn ñời tranh vân cẩu
Chân vàng chẳng ngại chốn chơi xa
Cốt cách còn nguyên chờ lửa Hạ
Phong lưu giữ nét ñón Thu qua
ðông tới, Xuân về chi thêm rộn
Tỉnh thức mình ta ñón tuổi già.
Tô Hữu Quỵ
April 02, 2010
******************************************

BPT: Vì sơ sót của BPT LT 99 nên bài thơ
“Nhớ Dai” ñã thiếu dòng thứ 11 (chữ in ñậm).
Xin in lại sau ñây và xin thành thực cáo lỗi
cùng quý ñộc giả và AH Nguyễn Tư Thị ðiềm,
ái nữ của cố AH Nguyễn Tư Tùng.

NH DAI
Trong nhà một mẹ, một cô dâu,
Tôi thoáng trông cô mắt ñỏ ngầu.
Ngoài nhà hai họ ñang vui vẻ,
Cô còn nũng nịu chẳng ñi ñâu.
Chẳng ñi rồi lại thấy cô ñi,
Nhị hỷ cô im chẳng khác gì,
Và từ hôm ấy trừ khi Tết,
Chẳng thấy cô về chơi mấy khi.
Cuối năm cô ẵm ñứa con trai,
Gặp cô tôi hỏi chuyện cô chơi,
Thôi thôi em chẳng ñi ñâu nhỉ,
Phải gió anh này rõ nhớ dai.
Cố AH Nguyễn Tư Tùng
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BÀI TH KHAI BÚT
N M QUÝ T
T 2013
Mực se ñầu bút, thơ vẫn ñến;
Nắng ấm thềm xuân, mộng lại về….
ðẹp quá ngày xuân mới,
Mênh mông trời xanh trong,
Hoa vàng vui chờ ñợi…
Ta trải lòng mênh mông.
Quê nhà và ñất khách,
Anh em nặng tuổi ñời;
Tháng ngày ñau thương cũ
Theo sông về biển khơi…
Bằng hữu ơi! nhớ quá,
Thuở xuân xanh ñâu còn,
Sắp sang mùa thay lá,
Vầng trăng cũng khuyết mòn…
Vạn cảnh ñời lam lũ,
Xuân ñến mấy muộn phiền;
Mồ hôi không chưa ñủ,
Máu lệ chìm oan khiên….
Có lẽ nào lũ giặc,
Dùng xảo ngôn nhân từ
Cứ triền miên gieo rắc
Nỗi ñau lên mọi người?

Mối U Tình
Việt Sơn dịch từ bài thơ “Un Secret” hay
"Sonnet" của Félix Arvers.
Hồn tôi chôn kín, sống âm thầm,
Tình nảy vài giây hoá vạn năm,
Vô vọng niềm ñau, ñành ráng ngậm,
Mà người gây khổ vẫn vô tâm!
Khổ nỗi! ði ngang, nàng chẳng lý, (1)
Bên nàng từng phút, vẫn cu ky, (2)
Trọn ñời tôi bước trên dương thế,
Chẳng dám xin chi, chẳng nhận gì!
Nàng dẫu Trời ban nét dịu dàng, (3)
Tính tình hiền thục, sẽ miên man
ði trên ñường thẳng, lòng lơ ñãng
Chẳng thấy lời yêu vọng bước nàng.
Vẫn dạ thủy chung trách nhiệm ñầy,
ðọc thơ ám chỉ ñến nàng ñây,
Nhưng nàng sẽ hỏi: “Cô nào vậy?”
Và chẳng bao giờ sẽ biết ai.
Việt Sơn dịch
(New Orleans, T. Bảy, 21/4/2012; 3:45 PM )

Không!
Không thể nào như thế,
Vận nước ñã ñến rồi,
Mùa xuân âm thầm kể:
TỰ DO TRÀN NƠI NƠI…
Mồng một Tết năm Quý tỵ
10/2/2013
Lê Phương Nguyên

Chú thích:
(1) Lý: Thổ ngữ Bình Trị Thiên = ñể ý,
quan tâm, nể nang.
(2) Cu ky: Cô ñơn
(3) Dẫu: ñáng ra tác giả phải dùng chữ
“bởi = puisque”
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gởi ñến bạn hữu lời tâm tình sau ñây:
Bất chợt hôm nay tìm lại ñược bài thơ trên
mạng mà lâu nay bị thất lạc, mừng quá, vội
chép lại gửi quý bằng hữu ñọc chơi.
ðó là một bài thơ tình của tuổi xấp xỉ
40....Mới ñó mà ñã hơn 30 năm trôi qua...Bỗng
thấy nhớ tiếc một quảng ñời xuân xanh...

Ôi dịu dàng Em ñến rất ngây thơ,
Vầng trán xinh xinh, môi thắm hẹn hò,
Lặng lẽ nhìn Em niềm vui bát ngát,
ðã thiên ñường anh cứ tưởng như mơ...

ð
N
EM ð
Gửi Em ðM,
Nghìn trùng cách xa....
Em ñến như ñường trăng viễn xứ,
Sắc áo trời pha lộng ráng chiều (1);
Em ñến trong lòng tranh tố nữ,
Hay từ hạnh ngộ của tình yêu?

Em ñến mùa thu hoa vàng cúc nở,
Giữa mùa thu tròn tuổi cuộc ñời anh;
Em ñến cánh chim Hồng bé nhỏ,
Giữa bầu trời dịu mát một màu xanh.

Em ñến bài tình ca man mác....
"Lênh ñênh trời rộng nhớ sông dài...."
Lời Em ñã mơ hồ trong ánh mắt,
Nghiêng nghiêng chiều rộn rã nắng vàng
phai...
Em ñến gió lùa thơm tóc biếc,
Trời hân hoan trong vắt mắt Em cười,
Lòng nghe vỡ nhịp tim nồng bất tuyệt,
Sợi tơ trời run rẩy cũng lây vui...
.

Em ñến gọi mùa xuân ñã mất,
Trở về ñây ñôi cánh nhịp nhàng bay;
Em ñến gọi mùa xuân xuống thấp,
Ngày bao dung hoa nở nước sông ñầy...
Em ñến, và bao giờ Em lại ñến?
Cánh chim Bằng trời rộng gửi tương tư...
Dẫu xa cách với muôn trùng của biển,
Còn thấy Em tóc rối vẫy tay cười....

Em chợt ñến tưng bừng như thoáng nắng,
Những ngày mưa nối tiếp những ngày mưa...
Em diễm ảo như một cành hoa trắng,
Mà lòng anh hoang vắng tự bao giờ....

Lê Phương Nguyên
Sài gòn 1982
Ghi Chú: Hình ảnh ñược tải từ internet.
(1).Sắc màu sau khi Mặt Trời lặn rất ñẹp và rực
rỡ, gọi là ráng chiều (vãn hà dư huy).
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C THỌ
LÃO ðẮC
TH
KÍNH LÃ
Ban ñặc trách ðại Thượng Thọ xin tường
trình về việc trao bảng Tiên Thọ và ðại
Thượng Thọ trong gia ñình Ái Hữu Công
Chánh năm 2012 cùng tình hình Quỹ ðại
Thượng Thọ như sau:
A. Trao tặng Bảng Tiên Thọ và ðại
Thượng Thọ
Trong năm 2012, Ban ñặc trách ñã trao
tặng 7 bảng ðại Thượng Thọ cho 3 AH Ngô
trọng Anh, Nguyễn văn Bảnh và Nguyễn long
Tiết ở tại Hoa kỳ, AH Phạm ngọc Xuyên ở
Canada và 3 AH Nguyễn trọng Ba, Trần vy
Bằng và Nguyễn văn Huệ ở Úc châu.
B. Tình hình Thu Chi năm 2012 và Tồn
Quỹ ñến ngày 31/12/2012:
1.Tồn Quỹ ñến ngày 31/12/2011:

$975

2. Phần Thu:
Ngày 15/01/12: 26 AH họp mặt Tết 2012 ủng
hộ:
1. Ái Văn
$20
2. Lê nghiêm Hùng
$20
3. Mai trọng Lý
$50
4. Ngô khôn Chính
$200
5. Tô tiến Tùng
$20
6. ðặng thanh Sơn
$20
7. Nguyễn văn Thái
$20
8. Văn minh Hồng
$20
9. Lý ðãi
$50
10. Hà thúc Tầm
$20
11. Nguyễn ngọc Ẩn
$20
12. Khưu tòng Giang
$10
13. Nguyễn ñình Duật
$10
14. Trương ñình Huân
$20
15. Lâm Viên
$50
16. Trần khiêm ðồng
$10
17. Trầm kim Ngân
$10
18. Nguyễn kim Chương $10
19. Nguyễn quang Chuyên$10

20. Nguyễn gia Hoành $10
21. Bùi minh Tâm
$10
22. Châu minh Ba
$20
23. Nguyễn văn Phổ
$10
24. Frank Trần hửu Thân $5
25. Nguyễn T. Hưng
$5
26. Trần giác Hoa
$10
Cộng phần thu họp mặt Tết:
….$660
04/04/12 AH Phạm ngọc Xuyên ủng hộ $20
21/04/12 AH Nguyễn ngọc Tào ủng hộ $40
01/05/12 AH Mai văn Mẹo ủng hộ
$50
05/06/12 Nhóm AHCC Québec,
Canada ủng hộ
$100
20/10/12 AH Hà văn Trung ủng hộ
$50
Ngày 07/11/12 - 8 AH ở Úc ủng hộ gồm:
1. Trần vy Bằng
$30
2. Nguyễn an ðồng $20
3. Nguyễn văn Huệ $30
4. Lê quang Nguyên $10
5. Huỳnh thanh Quân$10
6. Trần anh Tuấn
$30
7. Lê nguyên Tùng $10
8. Nguyễn văn Ưu $30
Cộng phần thu ở Úc:
$170
16/11/12 AH Nguyễn văn Bảnh ủng hộ $100
TỔNG CỘNG THU:
$1190
3. Phần Chi:
20/01/12 Gởi 2 bảng ðTT cho AH Bảnh và
Tiết ở Maryland Hoa Kỳ:
$11
31/7/12 Làm và gởi 3 bảng ðTT qua Úc $377
TỔNG CỘNG CHI:
$388
4. Tồn Quỹ ñến ngày 31/12/2012 là:
975 + 1190 - 388 =
$1,777
Ngày 31 tháng 12 năm 2012
Ban ðặc trách ðại Thượng Thọ AHCC
ðồng sỹ Tụng, Hoàng ñình Khôi, Lý ðãi
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Tin Buôn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo
cùng toàn thể AH trong gia ñình Công Chánh những tin buồn nhận ñược sau ñây:
Cụ Bà Phạm Hữu Vĩnh từ trần ngày 22 tháng 9 năm 2012 tại Montréal, Canada, hưởng thọ
90 tuổi.
ðược tin muộn, cụ quả phụ Lê Minh Huy từ trần ngày 23 tháng 8 năm 2012 tại Orange
County, California, hưởng thọ 97 tuổi.
ðược tin muộn, AH Nguyễn Quý Chiểu từ trần ngày 18 tháng 10 năm 2012 tại Orange
County, California, hưởng thọ 87 tuổi.
AH Nguyễn ðức Tú từ trần ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại NSW/ Australia.
Nhạc Mẫu AH Trịnh Hảo Tâm từ trần ngày 14 tháng 11 năm 2012 tại Alta Loma, California,
hưởng thọ 98 tuổi.
AH Tôn Thất Tùng từ trần ngày 25 tháng 11 năm 2012 tại Orange County, California, hưởng
thọ 86 tuổi.
ðược tin muộn, AH Lê Văn Chơn, khoá 7 KSCC, từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại
Ontario, Canada, hưởng thọ 71 tuổi.
Nhạc Mẫu AH Dương Thiệu Dụng từ trần ngày 29 tháng 11 năm 2012 tại Silver Spring,
Maryland, hưởng thọ 100 tuổi.
Cụ Bà Trương Như Bích từ trần ngày 7 tháng 12 năm 2012 tại Paris, France, hưởng thọ 80
tuổi.
AH Hồ Văn Trượng từ trần ngày 11 tháng 12 năm 2012 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 92
tuổi.
Hiền Thê AH Lê Thành Trang, khuê danh ðỗ Thị Thiệu, ñã mãn phần ngày 16 tháng 1 năm
2013 tại Marrero, Louisiana, hưởng thọ 77 tuổi.
AH Lê Trung Hiếu từ trần ngày 16 tháng 1 năm 2013 tại Montreal, Canada, hưởng thọ 80
tuổi.
AH Võ ðăng Hiệu từ trần ngày 25 tháng 1 năm 2013 tại Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi.
Hiền Thê AH Nguyễn Hữu Thân, khuê danh Nguyễn Thị Thọ, từ trần ngày 6 tháng 2 năm
2013 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.
Thân Mẫu AH Dương Mai Hương cũng là Nhạc Mẫu AH Huỳnh Kim là Cụ Bà Phạm Thị Lý
ñã tạ thế ngày 4 tháng 2 năm 2013, tại Montreal, Canada, hưởng thọ 91 tuổi.
AH Hồ Văn ðiệp, KSCC khóa 8/1969 từ trần ngày 02 tháng 03 năm 2013 tại Vĩnh Long
Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể Ái Hữu Công Chánh xin
chia buồn cùng quý tang quyến có người thân qua ñời, và thành kính
cầu nguyện hương hồn các vị quá cố sớm ñược về miền vĩnh cửu.
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Tổng Kết Tài Chánh Yểm Trợ LTCC
(tính từ ngày 08/16/2012 ñến 02/28/2013)
Thủ Quỹ LTCC Bắc CA: Nguyễn ðình Duật và Khưu Tòng Giang
Thủ Quỹ LTCC Nam CA: Ái Văn và Nguyễn Văn Luân
A.

Tồn quỹ LTCC:

Tồn quỹ (Bắc CA)
$25,030.11
Tồn quỹ (Nam CA)
$7,331.84
1/ Tổng kết tồn quỹ tính ñến ngày 01/31/12
2/ Tiền Lời (Bắc CA)
3/ Tiền Lời (Nam CA)
4/ Chi phí phát hành LT99
Ấn loát
$2,035.00
Tem, Cước phí
$1,940.44
Website & Linh tinh
$ 124.81
Tổng Cộng
5/ Tổng kết tồn quỹ sau khi trừ chi phí cho LT99
B.
Phần Thu:
1/ Số tiền AH/TH yểm trợ gởi ñến BPT là:
Ngô Trọng
Vũ ðức
Ngô Thái
Vũ ðình
Lê Trọng
Lê Thúc
Khương Hùng
Nguyễn Văn
Bà Lương Văn
Bà Nguyễn Thành

Nguyễn Cửu
Lê Triệu
Nguyễn Tư Thị
ðào Hữu
Nguyễn Khắc
Bà Nguyễn Ngọc

Nguyễn Tấn
Nguyễn Văn
Phạm Nguyên
Thái Văn
Trần Giác
Nguyễn Văn
Trần Văn
Bà Trần ðức
Nguyễn Văn
Nguyễn Ngọc
Phạm ðức
Hoàng ðình
Võ N.
Trần

Anh
Bảo
Bình
Bon
Bửu
Căn
Chấn
Chi
Cuối
Danh
ðạt
ðẩu
ðiềm
Dinh
Dõ
Du
Dược
Hai
Hanh*
Hanh
Hoa
Hoa
Hoanh
Huy
Khá
Khiêm
Khóa
Khôi
Khuê
Khương

20
30
20
100
30
30
50
20
20
20

20
20
30
20
50
20
20
20
50
20
100
20
25
40
20
30
20
40
40
20

Nguyễn Hữu
Lê ðình
Quách Huệ
Bà Bùi Hữu
Trương Hữu
Lương Ngọc
Trần Quý
Nguyễn Xuân
Bà Trần ðức
Dương Chánh
Nguyễn Văn
Bà Phan Thanh
Phan ðình
Huỳnh Công
Trần Hoàng
Châu Hùng
Phan Văn
Lê Thanh
Nguyễn Thành
Lê Văn
Trần
Nguyễn Văn
Dương Hồng
Nguyễn Minh
Nguyễn Văn
ðặng Thanh
Trần Minh
Nguyễn ðức
Nguyễn Ngọc
Bùi Minh

$32,361.95
$
8.02
$
0.74

$(4,100.85)
$28,270.46

$ 2,565.00
Kiểu
Kỳ
Lai
Lân
Lượng
Mai
Minh
Mộng
Mười
Mỹ
Ngà
Nguyên
Nguyên
Nhật
Oanh
Phi
Phong
Phong
Phùng
Phương
Quốc
Quý
Quỳ
Sang
Sên
Sơn
Sử
Súy
Tài
Tâm

20
20
20
20
40
20
40
30
20
20
20
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
20
20
30
100
20
60
20

Nguyễn Văn
Phan ðình
Hoàng Ngọc
Mai Hiệp
Ngô Văn
Phạm Huy
Lê Văn
Nguyễn ðình
Bùi Văn
Trần Văn
Hồ Phước
Nguyễn Công
Bùi Nhữ
Võ Thắng
Vũ
Lê Thành
Nguyễn Tâm
Nguyễn Minh
Trần ðình
Hà Văn
Huỳnh Minh
Lê Lương
Quách Thanh
Chu Bá
Nguyễn Văn
Trương Quảng
Nguyễn Văn
Tưởng Phi
Nguyễn Lê

Tấn
Tăng
Thân
Thành
Thành
Thành
Thiên
Thiện
Thìn
Thông
Thông
Thuần
Tiếp
Toàn
Tòng
Trang
Trí
Triều
Trúc
Trung
Trung
Tứ
Tùng
Tường
Tỵ
Văn
Vinh
Xương
Quang

30
30
20
20
25
20
20
20
30
20
20
30
20
20
20
20
30
20
25
50
20
20
50
40
20
20
40
50
30
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Tổng Cộng
2/ Số tiền AH Austin yểm trợ là:

Nguyễn Quốc
Nguyễn Văn

ðống
Mơ

20
ðặng Quang
20
Võ Quốc
Tổng Cộng

$2,565.00 US
$120.00 US

Oánh
20
Thông
20
$120.00 US

3/ Số tiền AH/TH Melbourne và các TB khác yểm trợ là:

Trần Văn
Bùi Kim
Hồ Văn
Nguyễn
Nguyễn Hữu

Nguyễn Thanh
Trần Trung

Toàn
Trực

20
20

$350.00 US

Anh
Bảng
Bẩy
Cư
ðệ

30
Trần Ðăng
Khoa
30
Trần Tấn
Phước
50
30
Phạm Ngọc
Lâm
30
Hồ Hữu
Phối
30
60
Nguyễn Phước
Long
30
Nguyễn Ngọc
Thịnh
30
30
Ðoàn Ðình
Mạnh
30
Lê Nguyên
Thông
30
30
Vũ Ðình
Ngũ
30
Lưu Trọng
Thủy
60
Tổng Cộng
$530.00 EUROS
Ghi chú của Ban ðại Diện Melbourne: ðã Chuyển $350 US ($380 AUD kể cả lệ phí ngân hàng và
tem thư) ñến Ban Phụ Trách Lá Thư, Phần còn lại dùng làm chi phí chuyển Lá Thư.
Tổng Cộng
$350.00 US
4/ Số tiền AH/TH Montreal yểm trợ là:

Cao Minh
Bà Dương Thanh

Võ Ngọc

Châu
ðàm
Diệp

20
Tôn Thất
20
Dương Mai
20
Huỳnh
Tổng Cộng

5/ Số tiền AH/TH Sydney yểm trợ là:
ðỗ Kim
Nguyễn Trọng
Trần Vy
Nguyễn Thành
Nguyễn An
Trần Thị
Nguyễn Thế

ðổng
20
Hương
20
Kim
20
$170.00 US

Bà Trần ðình
Phạm Ngọc

25
Nguyễn Văn
Huệ
70
Trần ðan
50
Nguyễn Văn
Khậy
30
Trần Anh
30
ðoàn Tấn
Lân
30
Nguyễn Bát
30
Vi Hữu
Lộc
30
Lê Cảnh
30
Lê Quang
Nguyên
50
Lê Nguyên
25
Huỳnh Thanh
Quân
40
Nguyễn Văn
50
Lê Tiết
Quỳ
20
Tổng Cộng
$680.00 AUD
Ghi chú: Ban ðại Diện Sydney gởi ñến BPT $630.00 US
Tổng Cộng
$630.00 US

Căn
Chu
Chương
ðáng
ðộ
Hảo

20
Nguyễn Quý
20
Bùi Văn
20
Phí Ngọc
20
Bà Huỳnh Tấn
20
Nguyễn Kim
20
Nguyễn Văn
Tổng Cộng

Thăng
Xuyên

20
30

Thanh
Tuấn
Tuấn
Túc
Tùng
Ưu

25
30
50
25
20
20

Trường
Tường
Xá
Xuân

20
20
20
20

$630.00 US

Ân
Ba
Bằng
ðởm
ðồng
Dung
Hồng

6/ Số tiền AH/TH Houston yểm trợ là:

Lê Thúc
Vũ Kim
Huỳnh Kim
Bà Hà Văn
Nguyễn Văn
Vũ Quý

$170.00 US

$325.00 US

Hội
20
Hồng
20
Huyến
20
Khiêm
20
Khoát
20
Lộc
25
$325.00 US

Nguyễn Xuân
ðoàn Kỳ
Nguyễn Văn
Nguyễn ðôn
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Phạm Lương
Nguyễn Võ
Nguyễn Quang

An
Bảo
Cách

Nguyễn Kim

Chương

Nguyễn Văn
Nguyễn Việt
Lý

Chuyên

Cường
ðãi

30 Trần Khiêm
20 Phạm Bá
20 Nguyễn Huy
20 Nguyễn Văn
20 Trần Giác
20 Lê ðình
20 Lương Ngọc
Tổng Cộng

ðồng
ðường
Giụ
Hiển
Hoa
Kỳ
Mai
$510.00 US

$510.00 US
20
20
20
50
20
20
20

8/ Số tiền AH/TH Tất Niên Bắc CA yểm trợ là:

Dư
Nguyễn ðình
Khưu Tòng
Nguyễn Thanh
Hồ ðăng

C.

Chí
Duật
Giang
Hải
Lễ

20
Trần Bất
20
Bà Hoàng ðình
20
Mai ðức
40
Tô ðăng
20
Trần Bá
Tổng Cộng

Nhựng
40
Phùng
20
Phượng 20
Quế
20
Quyên
20
$360.00 US

Tổng Kết Quỹ LTCC BPT giữ:
Tồn quỹ mục A
Thu mục B1
$ 2,565.00
Thu mục B2
$
120.00
Thu mục B3
$
350.00
Thu mục B4
$
170.00
Thu mục B5
$
630.00
Thu mục B6
$
325.00
Thu mục B7
$
510.00
Thu mục B8
$
360.00
Tổng Cộng Thu Mục B
Tổng Cộng quỹ LTCC tính ñến ngày 02/15/2013
Tổng Cộng Quỹ (Bắc CA)
$ 25,038.13
Tổng Cộng Quỹ (Nam Cali)
$ 8,262.33

Vũ Thành
Châu Hùng
Nguyễn
Nguyễn Công
Nguyễn Thị Khánh

Nam
Phi
Thiệp
Thuần
Vân

20
20
30
20
100

$360.00 US

Nguyễn Văn
Nguyễn ðăng
Trần ðình
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Xuân

Thành
Thịnh
Thọ
Thụ
Hoàn

20
20
20
20
40

$28,270.46

$ 5,030.00
$33,300.46

D.

Phần Chi: Chi Phí cho LT100 sẽ ñược tường trình trên LT101

E.

Yểm trợ nhận ñược sau ngày 02/28/13 sẽ ñược ñăng trên LT101

F.

Mặc dầu ñã cố gắng tối ña, nếu quý AH/TH nhận thấy có thiếu sót hay nhầm lẫn trong Bảng
Tổng Kết Tài Chánh, xin quý AH/TH thông báo ñể BPT ñính chính và cập nhật lại trong
LT101.
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SỐ 100
Mừng LT AHCC Số 100
Lá thư BPT LT 97-100
Trả Lời Thư Tín

Hùng-Trình
Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách

1
2
3

Bài Viết AH/TH CC
Một ðại Hội CC Năm 2013
Bước ðầu Vào Xứ Cờ HoaTình Yêu Ngàn Năm (Thơ)
Allure Of The Sea

Lê Khắc Thí
Phan ðình Tăng
Tràm Cà Mau
Khiêm ðồng

15
17

Món Dở Nhớ Lâu
Nho Mà Không Dịch
Gia Nã ðại Du Ký
Thầy Cô Khóa 15 KSCC
Lá Thư AHCC Nhìn Lại
Sức Mạnh Mềm Của Mỹ
Con ðường Máu Lửa
Istanbul ðôi Bờ Âu Á
Giá Trị Của Con Người
Chiếc Áo Mùa ðông
Xuân Cảm
Kỷ Niệm Với AH N.V. Chiểu
Thăm Lại Trường Xưa, Thầy
Và Bạn Cũ
Chuyện Vượt Biên Của Tôi
Ở Lại Cùng “Bác ðảng” Trên
Miền Cao Nguyên
Nhịp Cầu Tình Thương
60 Ngày Hai Lúa Trên ðất Mỹ
Chuyện Công Chánh, Phỏng
Vấn AH Trương Quang Tịnh
Huế, Tết Mậu Thân
Du Lịch
Tai Bay Vạ Gió
Lang Thang Trong Vườn ðịa
ðàng
Phỏng Vấn Một Hiền Nội CC
Trị Vọp Bẻ
Phỏng Vấn Bạn Tràm Cà Mau
Truyền Thống Nấu Bánh
Chưng Ngày Tết
Cảm Tác Hình Bánh Chưng
Sudoku, Một Trò Chơi Giải
Trí
Chương Cuối Của Cuộc ðời –
Kiếp Hoa

Tràm Cà Mau
Hà Thất Lang
Lê Ng. Phượng
Từ Minh Tâm
ðồng Sĩ Khiêm
Tâm Nguyên
Huỳnh M.Tuyên
Trần ðức Hợp
Huỳnh M.Trung
Bưu ðiện
Tô Hữu Quỵ
Nguyễn Thiệp
Hà Minh Lý

27
32
38
44
47
49
52
56
62
64
66
67
75

Tâm Nguyên
Huỳnh Mộng
Tuyên
Bùi ðức Hợp
Tô Hữu Quỵ
Trương Quang
Tịnh
Hồ ðăng Lễ
Nguyễn H. Hữu
Nguyễn T. Hai
Sông ðồng Nai

82
88

NT
Nguyễn T. Hai
Nguyễn V. Luân
Minh Ngọc

130
135
136
142

19

94
96
102
109
117
122
125

Lê Ngh. Hùng
Nguyễn V. Mơ

144
145

Lê Khắc Thí

150

Huỳnh T. Quân
& Lê N. Tùng

151

Sinh Hoạt
Sinh Hoạt AHCC Sydney

Tường Trình Tiệc Mừng AH
Khưu Tòng Giang Nghỉ Hưu
Cuộc Họp Mặt CC Hiếm Có
AHCC Nam CA Tiếp ðón Hai
Bạn ðồng Môn
Công Tác Xây Dựng Cầu
Bưng Sen 2
Gặp Lại Các AHCC và ðiền
ðịa Tại Gia ðịnh, Việt Nam
Buổi Gặp Mặt Cuối Năm 2012
AHCC Tại Austin, Texas
Houston Phúc Trình Buổi Họp
Tất Niên AHCC 2012
AHCC Saigon Mừng Năm
Mới Quý Tỵ 2013
Bắc CA ðón Tiếp Anh Chị
Hoa Trường Xuân
Tất Niên AHCC Bắc CA
AHCC Nam CA ðón Tiếp
Anh Chị Hà Quốc Bảo
ðôi Dòng Kỷ Niệm Về Tiệc
ðón Xuân Quý Tỵ, Nam CA
Tang Lễ Cố AH Hồ Văn
Trượng
Anh Võ ðăng Hiệu Vĩnh Biệt
Gia ðình AHCC

Trịnh Hữu Dục

155

Nguyễn H. Hữu
Hà Minh Lý

159
166

Nguyễn Thanh
Liêm
Dư Thích

168

ðặng Quang
Oánh
Vũ Qúy Hảo

172

Huỳnh Thị Duy
Oanh
Nguyễn Sĩ Tuất

177

Khưu T. Giang

183

Nam ðào

185

Trần Giác Hoa

187

Ban Phụ Trách
Lá Thư
Nguyễn Vĩnh
Long

193

Lê Nghiêm
Hùng
Bửu Hiêp TMð
Tô Hữu Quỵ Ng. Tư Tùng
Lê Ph. Nguyên
– Việt Sơn
Lê Ph. Nguyên

199

ðồng Sĩ Tụng
Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách

204
205
206
209
224

172

174

181

194

Thi Văn
Mừng Tuổi Thọ 100 Của Lá
Thư Công Chánh
Giã Từ Vũ Khí - Gia Nã ðại,
Quê Hương Thứ Hai
Bốn Mùa – Vịnh Tuổi Già –
Nhớ Dai
Bài Thơ Khai Bút Năm Quý
Tỵ - Khối U Tình
Em ðến

200
201
202
203

Linh Tinh
Kính Lão ðắc Thọ
Tin Buồn
Tổng Kết Tài Chánh
Danh Sách AHCC và TH
Mục Lục

