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Tràm Cà Mau 
 

Nghe tôi quy�t ��nh v� h�u cho kh�e cái 
thân già, ông John l�ng th�ng ��n g�p tôi, và 
nói: 

“ V� h�u làm chi? Ph	i làm vi
c cho ��n 
khi ch�t. M�t ��i �p nh�t, có ý ngh�a nh�t, 
�áng s�ng và ích l�i nh�t là làm vi
c cho ��n 
ch�t.  Có vi
c làm ��u ��u, hàng ngày b�n r�n, 
s� kéo dài tu�i th�. Anh c� xem, chi�c xe mà 
ch�y ��u ��u, thì không có gì x�y ra, c� �� nó 
n�m yên vài ba tháng, thì bình �i
n h�t, máy 
tr�c tr�c, ch�y cà r�ch, cà tang, và ch�t máy 
mãi. V� h�u, là t� ký cho mình b	n án t� hình, 
mà ch�a hành quy�t. B�i th� nên ông David 
Brown � tu�i 70, làm vi
c b�n r�n h�n h i 35 
tu�i, bây gi�, trong cùng m�t lúc,  ông lo s	n 
xu�t b�n cu�n phim, vài ch��ng trình truy�n 
hình, ba v� k�ch � Broadway và Luân !ôn, l�i 
ph	i �i �ây �i �ó trên th� gi"i, b�n lu bù. Ông 
n#y vi�t sách, hô hào làm vi
c cho ��n ch�t.” 

Tôi c��i tr	 l�i: 
“ T�i nghi
p ông già. Ch$c ông ta n� n#n 

ng�p �#u, ph	i làm vi
c lu bù � tu�i 70 �� tr	 
n� cho k�p tr�"c khi ch�t ch%ng? Ông có theo 
��o Ph�t không? Có tin n� ki�p n#y ch�a tr	 
h�t, thì ph	i �#u thai �� ki�p sau tr	 l�i? & M', 
n� ng�p �#u, c�  khai phá s	n cái r�p, là không 
còn n� ai � ng nào, kh�e ru. ” 

“ Ông n#y là �a tri
u phú, không n� n#n ai 
xu teng nào c	. “ 

“ Giàu th� thì t�i chi mà làm vi
c cho hao 
tâm t�n s�c . Mai m�t ch�t, �� ti�n l�i cho các 
ông ch( t�ch h�i t) thi
n tiêu xài hoang phí. 
Các ông �y  t� tr	 l��ng b�c tri
u cho chính 
các ông, � khách s�n c	 m�y ngàn � ng m*i 
�êm, ti
c tùng xa x+, nh� báo �ã phanh phui 
m�y n%m tr�"c. Ông John �i, ngay c	 chính 
ông, thâm niên trên 45 n%m,  l��ng ti�n h�u 
���c 100% r i, sao còn n�n ná chi �ây? Ch� 
chi n�a? M*i ngày ph	i d�y s"m �i làm, chi�u 
ra v� trong gu ng xe m$c c�i, n�i �uôi s�t 
ru�t. Vào s� �� t�i con nít nó h*n hào, nói 
n�ng l�i, �ôi khi còn ho�nh h�e lên m�t, d�y 
��i.” 

Ông Ken ng i bên c�nh c��i và chen vào 
câu chuy
n c(a chúng tôi: 

“ Anh bi�t t�i sao ông Tom không dám v� 
h�u? & nhà m
t h�n �i làm. !i làm thì lao 
��ng trí óc, có chuyên môn, ch� v� nhà, v� sai 
làm lao ��ng chân tay. C� c�ng làm vi
c n#y, 
c�ng làm vi
c kia, su�t ngày. (honey do this, 
honey do that..) không k�p th�. Nào là nh� c�, 
c$t cây, h�t rác, b�ng cây n#y, tr ng cây kia, 
hút b�i th	m, s�a �ng khóa, s�n hàng rào, ôi 
thôi �( th� c�c nh�c. Th� thì thà chi vào s� 
tr�n vi
c nhà, là an toàn và h�p lý nh�t. Khà, 
khà, khà” 

Chúng tôi c��i theo. Ông John nói r�ng: 
“ Vi
c nhà thì d, l$m. B� ra m�y ch�c 

� ng, thuê ng��i ta ��n ch%m sóc, là xong 
ngay. V�n �� là n�u không �i làm vi
c, thì 
hôm nay s� nói chuy
n vui �ùa v"i ai, ai r	nh 
r*i ��             nghe mình nói, và gi� x	 h�i có 
ai cùng �i b�, tr�a nay �i %n v"i ai, quán nào. 
Hay là khi � nhà, thì làm bi�ng r i n�m dài 
cho thân th� nó o	i ra, không mu�n ��ng ��y? 
Ch�t s"m l$m. Ngh+ vi
c, v� h�u là chính 
mình ��c l*, cho thuy�n mình chìm s"m” 

Ông Ken l�i chêm l�i vào: 
“ Anh ch�a bi�t �ó, có nhi�u v� ch ng già, 

� nhà không có vi
c chi làm, vào ra ��ng m�t 
nhau mãi, phát b�c,  �âm ra g#m g), gây g� 
nhau. B�i v�y, anh �)ng ng�c nhiên khi nghe 
tin nh�ng c�p v� ch ng già cóc ��, s$p ���c 
diêm v��ng g�i gi�y m�i r i, c-ng �em nhau 
ra tòa li d� ào ào. Không có gì �� l� c	.” 

Ông John l$c �#u nói: 
“N�u m*i ngày th�c d�y, mà bi�t mình 

không có vi
c chi �� làm, không còn ích l�i 
cho xã h�i n�a, thì thà ch�t �i còn h�n. Tôi 
th�y nhi�u ông già ng i ph�i n$ng tr�"c sân 
hàng gi� m*i ngày nh� con chó già, ru i ��u 
c-ng không thèm �u�i, k. l� ��n không thèm 
s(a. S�ng nh� v�y thì có ích gì? M�y ông n#y, 
mà ��ng d�y, �i ki�m vi
c làm, thì s� th�y 
kh�e, tr. ra, nhanh nhn tr� l�i, và có th� s�ng 
lâu h�n c	 vài ch�c n%m. Làm vi
c, là m�t 
ph��ng thu�c h�u hi
u nh�t �� ch�a b
nh u� 
o	i, m
t nh�c, và chán n	n, qu�n trí trong tu�i 
già.” 

Tôi h�i: 
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“Th� thì các c� già không �au l�ng, nh�c 

x��ng, m
t m�i sao? Có ���c bao nhiêu ng��i 
không b� b
nh trong tu�i già �� theo �u�i công 
vi
c nh� ông nói?” 

“ !��ng nhiên, già thì nh�c l�ng, m�i 
x��ng. Nh�ng n�u còn làm vi
c, các th� b
nh 
�ó t� d�ng không phát tác hoành hành. Tôi 
��c báo, th�y mi�n nam n�"c Nam Hàn, có 
vùng, r�t nhi�u c� già trên d�"i chín m��i 
tu�i, còn cu�c ��t, lao ��ng � ng áng m*i 
ngày. Nh� làm vi
c mà các c� kh�e m�nh và 
s�ng lâu.” 

Tôi th� dài, th�t dài cho ông John nghe: 
“ C�c th�, thì s�ng lâu làm chi? Tôi thà 

s�ng ít n%m mà sung s�"ng, còn h�n s�ng c�c 
kh� v�t v	 cho ��n tr%m tu�i.” 

Ông John nói ti�p: 
“ Không ph	i s�ng già �� ch�u c�c. Trong 

công vi
c, tìm ra ngu n vui. Nh�ng ng��i ti�p 
t�c làm vi
c, không c#n bi�t ��n tu�i già, thì 
h� s� ���c tr. mãi. Tr. t) th� ch�t ��n tinh 
th#n. Anh có th�y các ông bà ca s�, ngh
 s� 
không? Trông h� nh� không bao gi� già, 
không bi�t già là gì. H� v/n say s�a �ánh �àn, 
say s�a ca hát, ti�p t�c vui c��i, làm ti�n, mua 
vui cho thiên h�. Có nh�ng ng��i sáu b	y ch�c 
tu�i, mà tâm h n, th� xác c(a h� trông nh� ba 
b�n m��i thôi. Nh�ng ng��i n#y, cu�c s�ng 
h�a hn ��n trên chín m��i tu�i trong khang 
ki
n. N#y, anh có bi�t ông George Burns 
không? Ông n#y h�a hn s� trình di,n, �óng 
phim cho ��n tr%m tu�i �ó. G#n tr%m tu�i, ông 
v/n �i tán t+nh các c� già, v/n thích chuy
n g�i 
ch%n. Ông �y t� th�y ông nh� � tu�i ba b�n 
m��i.” 

Tôi ��nh nói cho ông John nghe r�ng, bên 
x� tôi, già mà dê nh� v�y, thì thiên h� s� g�i là 
ông “gìa d�ch”. Nh�ng tôi không bi�t ch� nào 
trong ti�ng Anh, d�ch cho th�t sát ngh�a v"i 
ch� “già d�ch”, nên ch+ nói: 

“Ông John �i, n�u tôi không l#m, thì gi�c 
m� c(a ng��i M' là ���c v� h�u s"m. H� 
chu�n b� cho ��i s�ng h�u trí ngay t) khi m"i 
b$t �#u �i làm vi
c, � tu�i trên hai m��i. 
Nhi�u lu�t l
, nhi�u c� ch� tài chánh khuy�n 
khích h� chu�n b� cho ngày v� h�u ���c s"m 
h�n, v�ng vàng h�n?” 

“ H), v� h�u là m�t ác m�ng mà ng��i ta 
không bi�t. !ang m�nh kh�e �i làm, thì mong 
v� h�u. Cho r�ng v� h�u s� ���c sung s�"ng, 

h�nh phúc. Ch�a có kinh nghi
m v� h�u sao 
h� bi�t v� h�u là sung s�"ng? T�t c	 ��u là 
t��ng t��ng, m� m�ng, mong m�i mà thôi. Rõ 
là ��ng núi n#y trông núi kia. Ch�a v� h�u thì 
mong v� h�u. Ch�a có v� thì mong có v�, có 
r i m"i ph� ng��i ra, v� nó �ì cho h�c m�t. 
Ch�a có con, thì mong . Có thì c-ng vui th�t, 
nh�ng t) �ó thì lu bù công vi
c, nuôi con, d�y 
con, �ón ��a �i h�c, gi	i trí, th�a mãn �òi h�i, 
chi phí ��i h�c, m�i vi
c ��u h�"ng v� con 
cái, mà cha m thì ph	i hy sinh t�t c	 . Không 
còn bi�t ��n mình n�a. N�u ��a con nên 
ng��i, thì may m$n, n�u nó h� h�ng, thì còn 
kh� dài dài. Anh ph	i bi�t, th�ng kê ghi rõ 
ràng, trên 61% ng��i �ã v� h�u, tr� l�i làm 
vi
c khác sau sáu tháng nhàm chán, ngh+ ng�i.  
Nhàn r*i quá, d, sinh ra r��u chè be bét, d, 
bài b�c bê tha, và c-ng d, qu�n trí mà t� t� 
n�a. !ó, tr��ng h�p ông Frank, m"i v� h�u 
h�n m�t n%m, �ã �út súng vào m m mà bóp 
cò. N�u c� �i làm vi
c, thì bây gi� ông ta c-ng 
�ang vui v., �ùa ngh�ch v"i các ông b�n già � 
�ây. Rõ ràng ��y nhé, tu#n tr�"c báo �%ng, �a 
s� các ông v� h�u, ��u b� nh i máu c� tim sau 
m�t n%m ngh+ làm vi
c.” 

Tôi h�i ông John: 
“ Th� ông có ý ni
m chi v� ch� nhàn c(a 

�ông ph��ng không? Nhàn là m�t tr�ng thái 
tâm linh an bình, h�nh phúc, g�t b� ra ngoài 
các lo âu c�m áo bình th��ng, th	nh th�i vui 
thú .” 

“ Nhàn, tôi nghi ng� l$m. C� b	y ngày 
trong tu#n xem truy�n hình cho bét con m$t ra, 
��c sách cho nh�c con ng��i, thân th� thì u� 
o	i, m�i m
t, rã r�i. Không ích l�i cho ai c	. 
!�t n�"c n#y không khá vì nh�ng công vi
c 
nh� v�y. Tôi ngh� l�i, có l#n th�t nghi
p, bu�i 
sáng tôi ng i bên c�a nhìn sinh ho�t c(a thiên 
h� mà lòng mu�n �iên lên. Ng��i ta thì v�i 
vàng lái xe �i làm vi
c r#n r#n, x�p hàng ch� 
lên xe buýt, xe �i
n, ai c-ng có m�t n�i �� mà 
t"i, m�t công vi
c mà làm hôm nay, �� hy 
v�ng lãnh l��ng vào cu�i tu#n, cu�i tháng. 
Mình không có chi làm c	, c-ng không có hy 
v�ng, c-ng không có vui v.. N�u ph	i b� ra 15 
n%m, 25 n%m v� h�u, không làm gì c	, thì th�t 
là kinh kh(ng. M�y ông già suy nh��c tinh 
th#n s"m, c-ng vì cái tr�ng r*ng, cái chán 
ch��ng ngày tháng ám 	nh. Anh nói r�ng 
nhàn, tôi �ã t)ng �i trên du thuy�n nhi�u l#n, 
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trông m�y ông già bà già, h� làm cho h� ch�m 
ch�p thêm. Gi�ng nh� h� �ã ch�t r i mà ch�a 
chôn c�t, h� l� ��, ch�m ch�p, nh� không còn 
tha thi�t gì n�a v"i cõi s�ng n#y, s�c l�c h� 
tiêu tán �âu c	. H� b� ám 	nh b�i cái ý ni
m 
h�u trí, tu�i tác, h� �óng k�ch già. H� c� làm 
cho h� già thêm. Th� so sánh v"i m�y ông già, 
tu�i tác cao h�n, làm cho m�y hãng truy�n 
hình, nh�ng ông già còn ho�t ��ng, còn làm 
vi
c, trông nhanh nhn, sâu s$c, ý t��ng tích 
c�c.” 

Tôi c��i, và ngh� r�ng, còn ���c �i làm 
vi
c, thì c-ng vui, c-ng t�t, nh�ng n�u ���c v� 
h�u, thì vui h�n, t�t h�n, tôi s� ch�n con 
���ng v� h�u. S�ng �� làm vi
c, góp chút 
công ích cho xã h�i, thì 
c-ng t�t. Tôi �ã �óng góp 
m�y ch�c n%m,  lâu r i, thì 
th�i gian còn l�i dành riêng 
cho tôi, c-ng không ai chê 
trách gì. Tôi ch+ c��i mà 
�áp l�i lòng t�t c(a ông 
John dành cho. Nói cho tôi 
bi�t m�t khác c(a v�n ��. 

M�y anh b�n tr. nghe 
tôi v� h�u, có anh ��n h�i: 

“ Thích thú quá, khi v� 
h�u, anh ��nh có m� hãng k' s� t� v� c� v�n 
không ? V"i m�y m��i n%m kinh nghi
m 
trong ngh�, anh ���c làm ch(, và h�t ti�n 
thiên h�. Khi nào có công vi
c gì, chúng tôi có 
th� làm ���c, thì anh kêu chúng tôi v"i.” 

Tôi c��i mà nói: 
“ !ã v� h�u r i, thì ph(i tay luôn. Làm 

thêm chi cho m
t nh�c, thêm lo l$ng. Mu�n 
ki�m thêm ti�n �? Sao không c� ng i l�i �ây, 
m*i tháng lãnh l��ng, công vi
c nhàn nhã, 
kh�e kho$n, chung quanh l�i có b�n bè quen 
bi�t lâu ngày, thì có h�n không. Các anh t��ng 
ra m� hãng k' s� c� v�n kh�e l$m sao? B$t 
cho ���c kh� �"c là m�t v�n �� l"n. Công 
vi
c l�i b� thúc h�i nh� ch�y gi�c, l�i b� ho�nh 
h�e �( th�. T�i chi chui �#u vào cái r$c r�i, 
khó kh%n?” 

“Th� thì anh không d� ��nh kinh doanh nào 
khác sau khi v� h�u sao? U�ng quá!” 

“ Kinh doanh cái gì? Th�ng kê cho bi�t c� 
m�t tr%m ng��i ra kinh doanh th��ng mãi, thì 
ch+ có ch)ng n%m ng��i thành công, còn chín 
m��i l%m ng��i phá s	n, m�t h�t c	 v�n l/n 

l�i. Ng��i làm kinh doanh, ph	i làm vi
c t) 
m��i hai, ��n m��i l%m ti�ng m*i ngày, c�c 
h�n �i cày ru�ng. Tôi �âu có ngu d�i gì. Mà 
tôi h�i các anh, ki�m thêm ti�n làm chi? N�u 
mình �ã �( s�ng, thong dong, không túng 
thi�u, không n� n#n, không lo l$ng ��n v#n �� 
tài chánh.” 

Nhi�u ng��i trong s�, nói v"i tôi r�ng: 
“ V� h�u làm chi? Sau khi v� h�u, r�t d, 

ch�t. C� nhìn g��ng các ông Xoài, ông 0i, 
ông Cam, ông B��i, và nhi�u ông khác n�a, 
ch+ v� h�u ch�a �#y n%m, là ch�t, có ông ch+ 
s�ng ng$n ng(i thêm m�y tháng thôi.” 

H� không bi�t là các ông �y b
nh ho�n, s�c 
cùng l�c ki
t r i, không  l�t ��n s� ���c n�a, 

m"i �âm ��n v� h�u. 
!âu ph	i vì v� h�u mà 
ch�t s"m. Các ông �y, 
mà còn �i làm, thì ch�t 
mau h�n. 

M�y ông b�n v%n 
ngh
 nghe tôi v� h�u, h� 
m)ng và nói: 

“ Bây gi� thì tha h  
mà vi�t v%n làm th� nhé. 
Có thì gi�, vi�t cho ���c 
vài ba tác ph�m �� ��i.” 

Nghe mà tôi ch+ c��i, b�i h� nói không 
�úng ý tôi.  Vì sau khi v� h�u, thì tôi  s� không 
dùng thì gi� mà vi�t truy
n, làm th� cho m
t. 
Ngh+ ng�i, tà tà cho s�"ng. Vi�t cho ���c tác 
ph�m �� ��i, �âu ph	i là d,, mà có làm ���c 
c-ng không nên làm, mà phí ph�m ngày tháng 
ng$n ng(i c(a tu�i già. M�t ông b�n tôi tìm ra 
cái chân lý th�t gi	n d�: !�c kh�e h�n vi�t, 
��c thú h�n vi�t, �� ng��i khác vi�t cho mình 
��c, t�i chi ng i vi�t m
t nh�c, mà ng��i khác 
có khi còn chê bai, ghét b�. Vi�t lách, th��ng 
���c ví nh� con t�m nh	 t�. T�i chi mà nh	 t� 
cho hao mòn thân xác, làm con ve, con b�"m 
nh�n nh� bay l��n, ca hát thì có thích h�n là 
cúi �#u trên trang gi�y không? Khi nào h�ng 
l$m, thì m"i vi�t cho vui, ch� không ph	i vi�t 
�� làm v%n ch��ng. 

Có m�y ông b�n quý, nói vói gi�ng trang 
tr�ng: 

“Sau khi v� h�u, c�i b� ���c gánh n�ng 
c�m áo, ràng bu�c, thì s� có th�i gi� th�c hi
n 
���c nh�ng m�ng l"n, m�ng bé h�ng ôm �p.  
Th�t sung s�"ng.” 
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Tôi tr	 l�i th1ng r�ng: 
“Không m�ng l"n, không m�ng nh� chi c	. 

!ã g#n cu�i ��i r i, thì gi� còn bao nhiêu n�a 
mà ch�y theo 	o v�ng? U�ng kho	ng th�i gian 
ng$n ng(i quý báu còn l�i. Nh�ng cái m�ng 
l"n m�ng bé kia, n�u có thành, thì e c-ng ch+ 
là h� không, vô ngh�a mà thôi. S�ng sao cho 
t� c	m th�y mình sung s�"ng, nhàn nhã, th	nh 
th�i. Khi còn tr., còn nhi�u n%ng l�c, còn 
nhi�u thì gi�, mà không th�c hi
n ���c �i�u 
mình mu�n, thì mong chi làm ���c trong  th�i 
tu�i già s�c y�u?” 

Có ng��i e ng�i r�ng, sau khi v� h�u thì tài 
chánh eo hp, s� ch�t v�t, ph	i %n tiêu dè x.n, 
ph	i tính t)ng � ng, t)ng xu, m
t l$m. Tôi c� 
nhìn vào ông hàng xóm c(a tôi mà suy ra cho 
ng��i khác. Sau khi v� h�u, ông �i ch�i �ây 
�ó. H�n n%m m��i ph#n tr%m th�i gian c(a 
ông là v$ng nhà.  Ông mua �( th� máy móc 
tân ti�n, ��i m"i nh�t, n%m cái computer, 
nhi�u máy thu, máy phát, �( các th�  d�a ca 
nh�c, phim truy
n . Cái m�i lo âu l"n nh�t c(a 
ông, là làm sao tiêu cho h�t ti�n trong tháng, 
g$ng tiêu cho h�t s�ch, b�i tháng sau s� có ti�n 
khác ��n, không tiêu h�t, nó tích t� l�i, thêm 
m
t, thêm r�n trí. 

Th�c s�, v� ti�n b�c, thì không ch)ng, có 
nhi�u bao nhiêu c-ng thi�u, mà có ít bao nhiêu 
c-ng th)a. Thi�u hay th)a, n�m trong tâm m*i 
ng��i, không ph	i n�m � con s�. Bi�t �( là �(. 
Bi�t thong th	 là thong th	. !)ng có túng 
thi�u, �)ng có thèm thu ng mà không ���c, 
thì là �( và vui. 2n u�ng có là bao nhiêu trong 
tu�i già, có khi mu�n %n, mà không %n ���c 
n�a mà. 

M�t anh b�n c� th$c m$c h�i, sau khi v� 
h�u làm chi cho h�t thì gi�. Tôi th�y m�y ông 
b�n tôi, ông nào còn �i làm vi
c, thì còn có thì 
gi� �� sinh ho�t v"i b�n bè, làm vi
c n#y vi
c 
kia cho các h�i �oàn, cho các nhóm, mà ông 
nào �ã v� h�u, thì c-ng than là b�n r�n l$m, 
không có thì gi� �� vi�t bài cho lá th� ái h�u, 
không có thì gi� �� ph� trách lá th�. Khó hi�u, 
nh�ng nghe nhi�u ng��i b	o th�, thì tôi c-ng 
c� tin �i cho kh�e. Nghe v� h�u còn b�n r�n 
h�n khi �i làm, tôi c-ng h�i e ng�i v"i quy�t 
��nh v� h�u. B�n r�n h�n �i làm, thì t�i chi v� 
h�u cho m
t? 

N%m ngoái, có ông b�n g�i cho tôi m�t 
nghiên c�u và th�ng kê, v"i l�i k�t lu�n khác 

v"i th�ng kê c(a nhà n�"c M'. L�i th�ng kê. 
Nh� có k. b	o r�ng, th�ng kê là ph	n b�i, 
thi�u khoa h�c. Thi�u khoa h�c sao ng��i ta 
c� dùng mãi, ph	n b�i sao l�i ph	n ánh ���c 
khá nhi�u s� th�c? Th�ng kê �ó, d�a vào tu�i 
v� h�u  và tu�i ch�t c(a nhân viên các công ty 
l"n t�i M' nh� Boeing, Lockheed, AT&T, 
Lucent vân vân, và ��a ra m�t b	ng s� k�t 
qu	, làm nhi�u ng��i gi�t mình. !�i khái, nh� 
sau: 

V� h�u lúc 50 tu�i, s� ch�t lúc 86 tu�i. 
V� h�u lúc 55 tu�i, s� ch�t lúc 83 tu�i 
V� h�u lúc 60 tu�i, s� ch�t lúc 75 tu�i 
V� h�u lúc 65 tu�i, s� ch�t lúc 67 tu�i. 

!ó là th�ng kê nêu s� trung bình, n�u d�a 
theo các con s� �ó, thì r�t nhi�u ông c� trong 
s� tôi, �áng ra �ã ch�t t) n%m b	y n%m tr�"c 
r i. Th� mà các c� v/n kh�e m�nh, ung dung, 
yêu ��i, và còn khuyên ng��i khác hãy làm 
vi
c cho ��n ch�t. Cho ��n khi ch�t g�c trên 
bàn làm vi
c. Trong s� tôi, c-ng �ã có nhi�u 
ông ch�t g�c trên bàn, ch�t qu3 trong thang 
máy, mà m�y ông ch�t g�c n#y, tu�i tác 
th��ng d�"i n%m m��i l%m. 

Nh�ng ng��i ch( tr��ng làm vi
c cho ��n 
khi ch�t luôn, c-ng �úng. !úng theo quan 
ni
m c(a h�. H� có hoàn c	nh riêng, ý thích 
riêng. Tôi ch( tr��ng r�ng, �i làm �� ki�m 
s�ng, khi �ã có �( s�ng, thì t�i chi mà �i làm. 

Còn có vi
c làm c-ng s�"ng, ���c ngh+ 
ng�i, �i ch�i thì s�"ng h�n. N�u ph	i ch�n 
l�a, thì c� ch�n cái h�n, t�i chi ! M�t ông b�n, 
su�t ��i ch%m ch+ làm vi
c, không �i ch�i �âu, 
không phí thì gi� h�p m�t b�n bè bù khú, nói 
chuy
n vô b�, tào lao. Sau khi b
nh, ���c thay 
gan thay th�n, dù r�t y�u �u�i, và th+nh tho	ng 
còn lên c�n s�t hâm h�p, b�t c� ai m�i �i �âu 
c-ng �i, xa m�y c-ng l�y máy bay ��n cho 
���c. H�p m�t, %n c�"i, ông ng i l�i cho ��n 
nh�ng phút cu�i cùng. 

V� h�u, làm gì, �i �âu, c	 ��i làm vi
c 
quen r i, � không �i ch�i, không có vi
c làm, 
thì ch�u chi cho th�u. Nh� con ng�a kéo xe, 
quen nh�c nh�n hàng ngày, n�u ���c th	 rong 
ch�i trên � i c�, thì không ch�u n*i, nh" cái 
càng xe, nh" ��n nh�ng ngày n�ng nh�c, ch�y 
cho ói c� ra, ch�y sùi b�t mép . Có ph	i nhi�u 
ng��i, s� v� h�u , s� lâm vào hoàn c	nh con 
ng�a nh" cái càng xe nh�c nh�n ch�ng trên c� 
ch%ng? �
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