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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ngô-Nẫm
.

Ngày Xuân bạn đi xem bói chưa? Đầu năm
nhớ xuất hành vào hướng tốt hợp với tuổi của
bạn để toàn năm được may mắn. Hãy tránh đi
về hướng Las Vegas, vì nơi đó có hung thần,
hao tài là kể chắc! Năm nay là Ất-Dậu, cầm
tinh con gà, hạp tuổi Tỵ. Tuổi này, nếu làm
chủ nhiệm “tờ bán niên san” thì tòa soạn sẽ
đại phát, tiền vào nhiều tiền ra ít. Do ở “Tỵ
Dậu Sữu” là “Tam Hợp” nên tuổi Tỵ mà vào
năm Dậu này, thì khi hành sự quan trọng phải
chọn giờ Sữu là giờ tốt nhất để được vận hên.
Giờ Sữu tức canh tư, sau cái “nửa đêm giờ tý
canh ba” ấy. Những ai tuổi Tỵ, năm nay nếu
được job offered tốt hãy đến trình diện nhận
việc vào lúc 2 giờ sáng là giờ Sửu thì sẻ được
đại kiết! đại kiết! mau thăng quan tiến chức,
không bao giờ bị layoff.
“Tam-hợp” và “Tứ-hành-xung”! có nhiều
người Việt tin như vậy nên thường coi ngày,
coi giờ hành sự, để cầu được gặp lành tránh
dữ, cũng như tính tuổi dựng vợ gã chồng cho
đôi uyên ương được “trăm năm hạnh phúc,
sắc cầm hòa hợp”

Vậy người Mỹ có tin vào việc coi ngày coi
giờ, có tin di đoan như ta không?
Có lắm!
Chú Sam “qủy cốc tử” bói tóan có làm nên
thần sầu qủy khốc không?
Xin hỏi bà Nancy Reagan thì rõ, hay nhìn
vào cuộc tranh cử Tổng thống vừa qua để
thấy các chính trị gia thượng đẳng như ứng cử
viên Tổng thống, Thượng nghị sĩ tin vào vận
hên xui cách thế nào, tin đến mức độ nào.

Mùa bầu cử năm nay, vào tuần lể cuối
tháng 10-2004, hai ứng cử viên tổng-thống
của Cọng-hòa và Dân-chủ đều dốc hết năng
lực chạy nước rút trong một cuộc tranh cử gay
cấn nhất, và đua sát nút nhất, như hai con
ngựa đua chỉ cách nhau một cái đầu thôi. Báo
chí trong nước vẽ đồ biểu kết qủa của poll về
bách phân cử tri ủng hộ cho thấy hai đường
biểu thị màu xanh (Kerry), màu đỏ (Bush) đan
qua đát lại giữa hai lằn 49%, 51%, nên khó
tiên đoán được ai sẽ thắng ai bại.. Trái với
trưng cầu dân ý ở Việt-nam ngày 23-10-1955,
chưa bầu đã biết kết quả về ai, vì cử tri phải
thuộc lòng câu “xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì”! Cuộc
tranh cử đến hồi gay cấn qúa, nên mỗi sáng
tôi theo dỏi đài CNN, nghe cô Betty Nguyễn
(người anchor trẻ đẹp VN) đọc “poll of the
polls” như coi đua ngựa Derby ở Kentucky
vậy. Mấy ngày trước bầu cử, có khi ứng cử
viên phải bay đến 4 tiểu bang , vận động từ
lúc mờ sáng đến nửa đêm. Theo trung bình
của các polls thì ông Bush đang dẫn ông
Kerry 2% tức 51-49, nhưng poll nào cũng dè
dặt với sai số 3%. Vậy thì chưa chắc ai giật
được cờ. Thật điên đầu.
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Dân Mỹ nay tìm thêm dữ kiện khác để đoán
kết quả bầu cử bằng cách nhìn vào trận tranh
tài football. Chiều ngày Chủ -nhật 31-10-04,
khi trận football diển ra giữa hai đội bóng
Redskin cuả thủ đô Washington D.C và đội
Green Bay Packers cuả Wisconsin thì ban vận
động tranh cử của hai bên đều dán mắt vào
TV để theo dỏi từng cú banh của quarterback
ném đi, của receiver nhảy lên bắt,
touchdown… để biết ai sẻ thắng cử. Chúng ta
thấy hai sự việc chẳng có liên quan gì đến
nhau, chẳng có giây mơ rễ má gì cả!. Thế mà
người Mỹ vẫn tin, tin đến độ thành di đoan!.

Thế rồi… trận cầu kết thúc với đội Green
Bay thắng đội Redskin với tỷ số khá đậm là
28-14. Không biết mấy tay chơi cá độ phản
ứng ra sao, chứ ũng hộ viên của ông Bush thì
run lên với hoang
mang lo lắng, trong
lúc ũng hộ viên của
TNS Kerry thì nhảy
tưng lên ,hò hét, coi
như chiến thắng đã
nằm trong tay. Tờ
Washington Post, tờ
báo lớn nhất ở thủ
đô, ngày hôm sau
tức là Thứ Hai, 1
tháng 11 ra bản tin
ngắn tựa đề “Redskin’s Loss Signals a Win
for Kerry”, và quả quyết như sau: “ forget
the polls, the football verdict is in, and it
goes to Kerry”. Như là một sự phán quyết
rồi, điềm đã báo ai thắng ai bại rồi. Do đâu?
Tờ báo kể lại rằng tất cả các cuộc bầu cử
Tổng thống từ năm1936 đến nay (17 lần). thì
trận bóng cuối cùng tại sân nhà của đội
Redskin trước ngày bầu cử là báo hiệu một
cách chính xác rằng ai sẻ đắc cử. Nếu
Redskin thắng thì ứng viên của đảng đang
nắm chính quyền thắng; nếu Redskin thua thì
ứng viên vào tranh ghế Tổng thống thắng.
Vậy kỳ nầy Redskin thua là điềm báo ông
Kerry thắng. Chắc nịch rồi! Tối hôm đó TNS
Kerry mừng quýnh ra bản tuyên bố “I
couldn’t be more thrilled with the
Packers’win today….The Packers have done
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their part, this Tuesday I’ll do mine”
(Tuesday là ngày bầu cử, sau đó 2 ngày). Thế
nhưng, kết qủa bầu cử thì ngược lại với cái
niềm tin mơ hồ. Cho hay, “di đoan kiểu
Mỹ” là dựa vào thống kê mà bói có khi sai
bét!

Trời cho người Việt-nam mình biết coi
tướng, nhìn nét mặt, phong cách của 2 ứng cử
viên, nhìn phu nhân nào có tướng “mệnh phụ
phu nhân” thì cũng đoán được phần nào là ai
sẻ ra cầm tay lái con thuyền USA.

Giữa
tranh
tài
football và
tranh
ghế
tổng -thống
chẳng có cái
liên hệ gì
cả!. Điềm
báo
cũng
cần phải có
chỗ tựa để lý giải. Ngày xưa khi xuất quân mà
cờ trận đi tiên phong bị gãy là tư lệnh chiến
trường cho lui quân hạ trại, án binh bất động.
Theo dị đoan thì gảy cờ là điềm gỡ, nhưng về
chiến thuật vẫn có cơ sở để lý luận giải thích,
như ngược gío thì bất lợi về thế hỏa công và
cung tên bắn đi thì bị gío đẩy lệch hướng
không trúng đích đưọc.
Năm Dậu, cầm tinh con gà, đầu năm đem
cặp giò gà đến xin thầy coi cho một quẻ,
nhưng phải là “gà đi bộ”nghĩa là gà vườn.
Cặp giò của một con gà trống lớn, hiên ngang
oai vệ, chúa tể trong vườn, đầu đội trời, chân
đạp đất, có âm dương, có ngủ hành thì gia đạo
và các điều siêu linh huyền bí kết tinh trong
tủy xương và bốn móng chân giò mới linh
ứng. Gà kỹ nghệ của Perdue nuôi trong lồng
thì thầy chỉ biết qua thống kê như
Thanksgiving vừa qua có mấy trăm triệu
Turkey bị bức tử.. Thầy gieo quẻ lúc nào cũng
trúng 100%, như khi coi cho đôi uyên ương
trẻ thì “Số cậu có vợ, số cô có chồng. Đẻ con
đầu lòng không gái thì trai”.

