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Những Mảnh Vụn 

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.”  

― Elbert Hubbard 

TrantuanngocK28 

Từ từ thì bạn hay tôi cũng phải ra đi về miền miên viễn! Nếu bạn là người Công giáo thì bạn sắp 

được thấy dung nhan Chúa. Còn nói theo Phật giáo thì bạn sắp phiêu diêu miền Cực Lạc. Còn 

nói theo người thờ Ông bà là bạn sắp sửa theo Ông bà Ông vải. Chắc chắn bạn và tôi không có 

ngủm củ tỏi. Chỉ có người vô thần mới ngậm tỏi!  

Thế nào đi chăng nữa thì chúng ta sớm muộn gì cũng phải thở hắt ra, từ giã cỏi trần cả. Hể hả 

đi! Có gì đâu, hễ có sinh thì tất có tử, chỉ có trước hay sau thôi. Có mấy người bạn, mới đó đã 

nằm yên cả mấy năm rồi, thời gian trôi nhanh như chớp. 

Mới đây nghe tin Văn Bình K28. Bình, vốn là người cao lớn đẹp trai, khỏe mạnh, đắt đào, từ lúc 

còn trong trường Võ Bị. Trong tác phẩm Người Thứ Tám, Văn Bình rất giỏi atemi, võ nghệ siêu 

quần, vung tay, tung độc cước có thể hạ một đối thủ dễ dàng nay đang bịnh nặng. Quê Văn 

Bình và Nguyễn Tương Phùng đều ở Giồng Trôm. Năm 1978, tôi và Lưu Văn Lượng lưu lạc có 

ghé tới thăm. Hôm đó 4 người cùng khóa Võ Bị Đà Lạt đã ngồi với nhau vào buổi chiều. Vào thời 

điểm này, khắp nơi chính quyền vẫn còn ruồng bắt, bẫy từng lời ăn tiếng nói và làm khổ ải 

người dân đến tận cùng trong đời sống. Chả hiểu thế nào mà tôi gan cùng mình, chỉ đủ tiền xe 

thôi cũng rủ bạn đi giang hồ.  

Thậm chí, khi từ giã Hồ Thanh Sơn ở Long An xong, cả hai chúng tôi quay lại Sàigon, tôi dám đưa 

tay đón liều chiếc taxi trên đường chạy về, vậy mà ông tài cũng ngưng lại rồi cho cả hai đứa đi 

chung về Saigon với giá còn rẻ hơn tiền vé xe đò. Trong đầu tôi rất nhạy bén khi ấy, mấy xe taxi 

đi về tận nơi đây, không đưa người vượt biên thì chuyến về chẳng phải là chuyến xe cần lấy tiền 

khách. Có khách chở trong xe lại mà hay cho họ. Hôm nay kể nhau nghe chuyện chút chuyện 

thực đời người, gọi là chia sẻ nhau! 

Nhớ chân giang hồ 

ôi phù du 

từng tuổi xuân đã già 

một ngày kia đến bờ 

đời người như gió qua1 

Sét Đánh ở Giồng Trôm, Bến Tre 

 
1https://www.youtube.com/watch?v=LU5m3Q1W8dI 
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Tôi và Lượng đều phiêu dạt, trốn tránh như nhiều người bạn khác. Đêm phiêu dạt ở nơi nào 

chính mình cũng còn không biết nữa nói làm chi việc làm. Nhiều bữa chẳng ăn cũng chẳng thấy 

đói, gặp bạn bè cho một bữa ăn, là hân hạnh và nhớ ơn ngay. Cũng vì thế mà tôi còn nhớ mấy 

quả trứng vịt ung, Văn Bình, được tin bạn bè đến đã mang tới, nhắc đến đây thì chắc Lượng hẳn 

còn nhớ buổi trưa ngắn ngủi hôm đó tại nhà Phùng ở Giồng Trôm. Thăm bạn buổi trưa vừa 

xong, chiều xuống là bươn bả đi ngay thà ngủ bến xe, cả hai không dám ngủ đêm tại nhà Phùng, 

sơ vạ lây bằng hữu. 

Thuở đó vào năm 1977, 1978, có câu chuyện đồn liên quan đến cựu Thủ Tướng Phạm Văn 

Đồng, đi thăm đất nước có đến thăm Giồng Trôm. Hôm đó, tôi có hỏi lại Phùng thì Phùng xác 

nhận là có, nhưng chính xác bao nhiêu phần thì không rõ, thôi thì sẵn đây kể lại lần nữa. Có ai 

biết thêm thì cũng xin bổ túc. Xin đa tạ trước! 

Ở tại Giồng Trôm trong năm tháng đó, có hai du kích, mang súng AK đứng trước mặt một bà già 

nạt nộ. Bà đang dùng thau nước để rửa bông trái đang cúng trời đất nhân ngày rằm. Một đứa 

mắng bà cụ, cái đồ mê tín dị đoan, bày đặt cúng kiếng! Nó hắt chậu nước của bà đi rồi thằng 

còn lại đùa: “đâu mày bưng thau lên để hứng máu ông trời làm tiết canh cho tao coi!” Với khẩu 

AK 47 trong tay, nó ria thẳng lên trời. Trời quang mây tạnh, có người còn đoan chắc là ngay xế 

trưa làm gì có mưa! Thế không đâu sét bỗng đánh xuống nổ cháy cả hai đứa, chết đứng thành 

than trước mắt bà già. Kinh dị, dân làng, bô lão hôm đó họp nhau khẩn cấp, họ đồng quyết định 

đắp bùn chôn đứng cả hai tên du kích, rằng chết đâu chôn 

đúng y chỗ đó.  

Tay tổ vô thần, vô tôn giáo, vô tổ quốc Phạm Văn Đồng đi 

đến thăm Bến Tre, Giồng Trôm hỏi han biết chuyện thì ông 

Đồng đã ra lịnh phá lớp bùn ra mà chôn hai người du kích 

xuống bình thường. Người tài xế cũng là người hộ vệ cùng 

làng của Phạm Văn Đồng, đêm hôm đó, như thường lệ với 

chai rượu đế nhâm nhi và ngủ bên ngoài cánh cửa phòng thì 

thất kinh, tại sao bên trong phòng riêng của Phạm Văn Đồng 

lại có giọng lạ, bèn ghé mắt nhìn vào trong. Ông ta thấy bà 

vợ Phạm Văn Đồng đang xỏa tóc, ngồi quay lưng về phía 

cửa. Bà vợ này vốn thường bị điên dại, bà đang chỉ tay nói 

những gì mà mặt Phạm Văn Đồng xanh xám, biểu hiện kinh 

hãi cùng cực ngay lên nét mặt. 

Pham Van Dong, 1972 1 

Sáng ngày hôm sau, Phạm Văn Đồng xuống tóc tu luôn tại gia tại đường Phan Đình Phùng, 

Saigon từ đó đến hết cuộc đời.  

Tin Phạm Văn Đồng dính líu nhiều về việc nước nữa, quyết định tu hành làm chấn động cả bộ 

chính trị Trung Ương Đảng bấy giờ. Trên danh nghĩa Thủ Tướng Phạm Văn Đồng vẫn còn tại 
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chức nhưng kể từ những năm sau đó, thì hầu như chia phần vụ ra điều hành bởi một loạt 

những Phó Thủ Tướng.  

Người kể lại là cháu của người tài xế, cũng là vừa bảo vệ vừa là bạn của con trai Phạm Văn 

Đồng. Anh con trai này vốn là người hoang đàng, say mê tốc độ. Đến mấy lần can trọng tội. Cứ 

bắt rồi họ nể thế lực của cha nên lại thả, bắt thả như cóc bỏ dĩa, không biết bây giờ số phận sau 

này ra sao. 

Vào năm 1979, cả hai can án nặng, đều bị giam và bị tách rời ra. Người cháu bị đưa xuống tù tại 

trại giam Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu, anh ta thường xuyên cho rằng mình thế nào cũng được thả 

trước nhất, nhưng khi tôi ra về, anh vẫn còn bị tù biệt giam. Anh ta bị giam cùm ngay bên cạnh 

phòng của nhà sư Nguyễn Thiện Minh. Không biết khi chết, đảng có cho phép đọc kinh Thủy 

Xám hối lỗi việc làm lúc sinh thời và cầu siêu cho ông hay lại cho, ngậm củ tỏi lúc khâm niệm? 

Một Búa 

Ngoài Trung, tại Qui nhơn và Pleiku có hai anh em kỹ sư đều làm cho hãng thầu RMK, một hãng 

thầu làm đường xá của người Mỹ. Sau tháng 4, năm 1975 cả hai xin được bàn giao tất cả những 

xe cộ và vật tư lại cho chính quyền Cộng sản. Trước khi bàn giao, thì họ đã dặn đàn em là muốn 

làm gì thì làm nhưng phải đợi bàn giao trước đã. Thế là hai anh em đã lên hết danh sách vật 

dụng bàn giao làm hai bản. Đi đến đâu, cho nổ từng máy một và báo cáo phần trăm tình trạng 

khả dụng đến đó. Sau khi ký xong giấy tờ xác nhận phía trước, mấy ông đàn em theo sát phía 

sau, tháo hết những con heo dầu mang cất riêng, thế là máy móc hoàn toàn mất khả dụng ngay 

tức thì!  

Thời đó, cả miền Nam có 5 cái búa đóng xà cừ và làm móng cầu. Hãng thầu RMK đã giữ 3 cái, 

còn lại là của Công Binh. Hai cái búa hư hỏng sợi dây cáp đang đợi phụ liệu đã đặt hàng, hàng 

chưa chuyển về thì đã thay đổi chính thể nên cả hai búa hoàn toàn bất khả dụng còn lại độc 

nhất có mỗi một búa. 

Khi bắt toàn bộ tinh hoa miền Nam đi tù, hai anh em kỹ sư này cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ 

một thời gian ngắn sau, phải cho họ về vì toàn bộ kho vật liệu đã trở thành đống rác, vì không 

có ai bảo trì hàng ngày. Bấy giờ Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã du hành đến Cà Mau, ông có hứa 

sẽ làm cây cầu cho thị xã Cà Mau để kết tình nghĩa. Hai anh em kỹ sư trưởng đang bị trù dập 

trong tù, thình lình được đưa về nhà đãi ngộ, phát lương thực theo tiêu chuẩn và thậm chí còn 

trả lại căn nhà họ đang ở. Công việc cũng không chạy như ý muốn của người Cộng Sản, vì hai 

người than phiền không có phương tiện di chuyển và liên lạc. Tức muốn chết nhưng Cộng Sản 

cũng phải cấp xe. Họ lại đòi xe hơi của họ lại, thế là Peugot 404 mới toanh bị trưng thu mang ra 

Bắc, nay lại phải trả về cho chủ. 
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Thời đó, xe Peugot 404 là bảnh nhất rồi. Hàng bộ trưởng mới dám chạy! 

Lịnh trên thế nào mà thậm chí người Cộng Sản thường xuyên đe dọa hung hãn lại trở nên ngọt 

lạt và cho biết nhiệm vụ của họ là làm cái cầu cho thị xã Cà Mau. Một nhóm kỹ sư được trả về 

cùng đi tới tận nơi để điều nghiên lên kế hoạch bản vẽ, sức chịu vật liệu, sắt thép, gỗ đá cần 

thiết.  

Danh sách nhân lực đã trở thành vấn đề tranh cãi, vật dụng bao gồm cái búa dộng xà cừ và 

phương tiện liên lạc, đẻ thêm nhiều vấn đề. Phía bên Cộng Sản đành phải hậm hực nhượng bộ. 

Người ta bàn tính để chuyển vận vật liệu xuống Cà Mau bằng đường bộ. 

Chính sách đối xử với tinh hoa của miền Nam bấy giờ thực ra rất tệ hại. Người Cộng Sản không 

tin một ai cả, họ túm hết từ thôn quê, làng xã lên thành phố những người có học. Khắp nơi họ 

đều sử dụng những đứa vô lại làm an ninh khu phố. Hồng hơn chuyên! Kẻ nào đảng viên đều 

được trọng dụng bất kể năng lực kém hoặc phẩm chất cá nhân. Kết nạp đoàn, kết nạp đảng! và 

khẩu hiệu của người Cộng Sản là “Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm” nhưng gạo thì mang 

đưa ra hết tại cảng Hải Phòng, bắn tin với Trung Quốc là đưa sao thì trả như vậy, đến cảng mà 

lấy. Trung Quốc đâu có đến lấy, chỉ vài tháng thành gạo mốc. Thế là gạo chở lại vào Nam, bán 

rẻ, phát lại cho dân ăn gạo mục nát. Tội nghiệp cho một đất nước lại có liên tục những người 

lãnh đạo thiếu tri thức, tham lam, ác độc làm hại đến cả một dân tộc. 

Nhất cử nhất động, đi đâu cũng bị theo dõi từng bước đến rợn người, hai anh em nhà kỹ sư đã 

nhận ra là hết săn thì bẻ ná! Họ chỉ là những cái ná tạm dùng mà thôi. Mà thực ra người Cộng 

Sản cũng chẳng hề giấu giếm điều này mà họ lại nói ra như con vẹt trước khi bị chuyển đổi công 

tác. Người trong Nam có học hành đến nơi đến chốn, đều được cha mẹ dạy cẩn thận từng lời 

ăn tiếng nói nay phải nghe những lời thô bạo thì bị ghi nhận ngay vào đầu, làm sao quên được. 

Để tránh thất thoát những vật liệu làm chậm trễ công trình, hai ông kỹ sư đã đề nghị chuyển 

vận bằng đường biển. Tranh cãi nhưng lại phải nhượng bộ, từ nhân công cũ đến thủy thủ đoàn. 

Người Cộng Sản đã phải xếp đặt người họ đi theo tàu. Khi tàu xà lan ra khơi, hầu như ai cũng 

cần thuốc uống chống sóng kể cả thuốc ngủ. Ra tới hải phận quốc tế, thì phe hai anh em kỹ sư 
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đã lấy quyền kiểm soát toàn thể con tàu. Họ đánh điện trực tiếp về cho Thủ Tướng, cám ơn 

Phạm Văn Đồng đã cho tàu để vượt biên! 

Mở căn nhà của họ tại Pleiku thì thấy cả đống khoai mì cấp phát còn nằm ngay chính giữa nhà. 

Sang Singapore, cái búa thoạt đầu tính giao trả lại hãng RMK. Nhưng sau thời gian ngắn, cái búa 

đã được trả lại theo lời yêu cầu của chính phủ Cộng Sản Việt Nam. 

Nhiều chuyện vượt biên thần kỳ đã được kể lại, chỉ duy chuyện cái búa này, có ai biết thêm 

được chính xác hơn xin hãy bổ túc. Vụ này, làm người Cộng Sản tức điên người lên và họ thắc 

mắc, được đãi ngộ sung sướng như thế mà chúng nó vẫn chạy theo đế quốc Mỹ là làm sao?  

Đâu có gì lạ đâu, mà là tự do. Con người cần không khí tự do. Tự do là hơi thở, người Cộng Sản 

lại cất tự do lên nón, lên khẩu hiệu, lên văn từ, lên băng rôn, trên đầu loa speakers. Tự do quá 

quý để cho dân thở! Sống nghẹt thở quá ai cũng chỉ muốn chạy ra khỏi chế độ Cộng Sản, chứ có 

gì đâu! 

Nhiều lần sau này, 1979, tôi có đi đến cây cầu này ở Thị xã Cà Mau. Mọi người gọi là Cầu Mới. 

Chính giữa cầu có độc nhất một cái đèn đường tỏa sáng. Ban đêm, từ xa trong bóng đen, mọi 

người hầu như ai cũng bị ánh đèn cuốn hút để đi tới. Hai đầu cầu, những quán cafe nổi lên như 

nấm, nhạc vàng dập dình, bên dưới sông nước nhộn nhịp suốt đêm cho đến sáng. Từ người 

vượt biên đến trai gái hẹn hò cũng dùng nơi này như một địa điểm không quên ước hẹn. Cuộc 

đời người Việt mình ai mà chưa đặt chân đến cầu này thì từ nay phải đặt trong bucket list2 để 

đến trước khi theo Ông bà Ông vải nhé! 

 

Người Việt Nam Tỵ Nạn 

Đi dự đám cưới hôm đó, tôi gặp nhiều người quen quá, dễ chừng có người cả mấy chục năm 

chưa gặp. Nhớ thời gian mới đến, khi được đưa tới Kings Park vào ban đêm, thấy cảnh mùa 

đông tuyệt đẹp. Ánh đèn của xe cộ chạy dưới như thể trong tầm tay, mắc cửi như đồ chơi đắt 

tiền đủ màu sắc, chuyển biến không ngưng xuyên qua xuyên lại những tòa nhà cao đầy ánh 

sáng rực rỡ. Người tỵ nạn, ai cũng nhìn cảnh mà tâm trạng đều giống nhau. Tai như điếc, miệng 

như câm, cũng là tiếng Anh nhưng sao khó nghe quá mà ngậm ngùi cho chính mình. Thế mà chỉ 

trong vòng 5, 10 năm sau, hầu như ai cũng vươn lên được, hòa nhịp với đời sống bên này. Sức 

sống quá mãnh liệt chăng? hay số phần được ưu đãi? 

Có anh chàng trong bàn kể lại là khi bốc vác rau cải cho mấy thằng Ý chủ vựa. Vác liên tục, chăm 

chỉ, mệt muốn kiệt sức, đến từ tờ mờ sáng lạnh 7degree Celcius đến quá trưa được có $25, về 

đến nhà là vật người ra ngủ nhưng biết chắc rằng một ngày nào đó thôi, chính mình sẽ thay đổi 

vị trí của mấy người chủ Ý không biết chữ này. Quả như thế! sau này toàn là người Việt chủ 

nhân của các farm rau, cà chua và ngay cả phân phối rau trái. 

 
2 http://movies.about.com/od/thebucketlist/ 
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Sáu Hiển kể tôi nghe, cái khoảng thời gian làm farm. Người mình dùng thuốc xịt sâu và phân 

bón không có theo liều lượng như chỉ dẫn, ngay cả lúc pha chế vào bồn cũng không đeo khẩu 

trang. Có nói thì mấy ông cười khì khì “có chết thì chết tao trước nè” bởi vì thế chừng 20 năm, 

thế hệ này đi đứt. Lớp người mới lại bắt đầu. Nơi tôi ở có một gia đình vươn lên được nhanh 

chóng, họ mua đất trồng trọt mướn người làm. Ai muốn làm chủ tự canh tác, họ giúp đỡ tối đa 

và thu mua nông sản khi tới mùa thu gặt. Gia đình này trở nên một đế quốc gần suốt 15 năm 

cho đến khi dính líu đến việc trồng cần sa thì thua sạch, lại vướng vào tù tội. 

Trước khi qua Australia, tôi có nghe kể lại một câu chuyện tưởng rằng phịa, nhưng sau này thì 

thấy có thực. Người Úc, thích sống quanh đô thị và chính phủ khuyến khích tản dân bằng cách 

bán rẻ đất đai, thậm chí cho nợ với trợ cấp, gần như không có phân lãi lời, để dễ dàng mua 

nông cụ.  

Có một gia đình vào năm 1977, kể lại là khi bên đảo tỵ nạn, nghề nghiệp ai cũng khai là “học 

sinh” hay nghề nghiệp là “lính”, còn mấy bà nghề nghiệp là “nội trợ”. Tóm lại là chả ai có nghề 

ngỗng chi cả! Nhận ra vấn đề này không ổn, ông chủ gia đình khai nghề nghiệp là “làm nông”.  

Khi được phỏng vấn, thế là cao ủy Australia hỏi, nếu cho vào Úc có chịu làm nông không? Đang 

không biết định cư đâu, nghe được thoát trại tỵ nạn mừng nên nhận lời “yes, yes” ngay. Khi 

được đưa vào Úc, gia đình này được đưa thẳng lên một nơi xa thành phố thuộc tiểu bang 

Queensland và của Western Australia. Khi bước chân vào một căn nhà xây mới toanh 3 phòng 

ngủ, mùi sơn hãy còn đọng từ ngưỡng cửa, rồi nói “đây nhà của ông! Welcome to your home!” 

Kể từ hôm đó, cả gia đình mừng kinh ngạc từng ngày một.  

Khi dẫn ra coi đất ngay phía sau, thì được chỉ khu rừng mà căn nhà tọa lạc và nói “còn đây là đất 

của ông” thì gia đình tái mặt. Ông chồng 40 tuổi thiệt thà nói “sao..sao, tui làm được nè trời?”. 

Nhân viên chính phủ nói khỏi lo lắng nhiều về việc này, sau tôi sẽ có người xuống hướng dẫn 

ông bà. Họ chỉ hướng dẫn thủ tục và sinh hoạt hằng ngày. Bao gồm, mỗi sáng dẫn con đứng đợi 

trước cửa nhà, sẽ có xe bus đón học sinh đến chở hai đứa con ông bà đi học, chiều có xe đưa 

về. 

Trong tủ lạnh có đủ đồ ăn cả tuần, và cứ mỗi hai tuần lễ, sẽ được phát lương trợ cấp. Đây giấy 

tờ đây, làm ơn ký vào đã nhận đủ lần đầu và toàn bộ gia sản này từ nay là của ông bà, sẽ trả góp 

lại từ từ trong vòng 25 năm. Ngày mai sẽ có nhân viên đến dẫn đi khám sức khỏe, chích ngừa! 

Cứ như chuyện ông thần đèn, từ đảo tỵ nạn chật hẹp, nóng nực, đụng chạm hàng ngày, ăn uống 

thiếu thốn. Chỉ qua một chuyến lướt trên không, mây bên dưới. Gió thổi lạnh cả người! Đến 

một nơi bếp núc đầy đủ, thức ăn đầy tủ, giường nệm êm ái, và có cả người đưa con đi học mỗi 

ngày, lại còn phát tiền cho xài! 

Sáng hôm sau, có người đến hướng dẫn làm farm đến. Cái xe màu cam to dềnh dàng, cả đời 

chưa từng thấy. Xe đi tới, nhổ từng cái cây, mang cả rễ lên, để ở chính giữa farm, cho thú có 

chỗ tới ẩn náu, trú ẩn. Sau này muốn bán bớt thì có người đến mua ngay. Người hướng dẫn chỉ 

tường tận từng chút một. 
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Ngày hôm sau, tinh sương mắt đã có xe máy cày và xới đến, làm sạch sẽ đất trong vòng có hai 

ngày sau.  

Ông chủ nhà hãy còn bàng hoàng vẫn chưa đụng đến móng tay. Nghề nghiệp làm nông mà hỏi 

gì cũng chả biết lại còn kêu trời hỏi lại, trồng gì bây giờ, mấy ông muốn tôi trồng gì? Thế là một 

lô danh sách của bộ nông nghiệp đề nghị cho vùng này, đưa ra cho ông chọn. Rốt cuộc chủ nhà 

chịu trồng đậu phọng. Tưởng thế thì từ sáng ngày mai, ắt là vợ chồng phải ra cày sâu, cuốc bẩm 

ai dè đâu, lại có người mang máy đến. Máy chạy đến đâu, thì hạt giống gieo đến đó. Gieo hạt 

xong số đất đã giao, chủ nhà chỉ việc ký tên vào tờ giấy. 

Chưa bao giờ trong cuộc đời anh chàng Việt Nam này, có thể tưởng tượng được chữ ký của 

mình có giá trị đến thế. Cứ sáng ra là có người đến làm thứ này lại sang thứ khác, mình chỉ việc 

có ký. Thậm chí, nước phun cũng có người đến làm. Xịt sâu cũng có nhân viên lẳng lặng sáng 

sớm đến làm. Điện thoại còn chưa biết xài, cũng được chỉ dẫn tận tình. 

Cả tuần sau, người thông dịch lại đến chúc mừng ông bà được hưởng chương trình trợ giúp đặc 

biệt, bla bla! bla bla! Từ nay chỉ việc chăm sóc tưới nước nhé! bao giờ lá bắt đầu héo thì ông bà 

thử đào lên xem thế nào rồi cho chúng tôi biết! 

Hơn ba tháng sau, đậu phọng thu hoạch. Tới đây, chả biết phải làm gì nữa lại gọi phone. “I 

speak English like F5 bay..sss chíu chíu” thế mà họ hiểu. Lại máy đến chạy đến thu hoạch, nó tự 

bới tự rũ cát đất, rồi còn chở mang đi. Tuần sau cheque gởi về. Thấy con số sao mà họ nhầm lẫn 

dữ thần quá nè, vợ chồng bảo nhau mang lại trả. Dè đâu mới biết tiền bán đậu phọng trả cho 

mình! 

Chu cha mẹ ơi! được tiền trong tay, vợ chồng bàn tính nhau suốt đêm, thiếu điều như ông thần 

hiện ra với 3 điều ước. Ông chồng khoái chí ước ngay có cái dồi chó ăn cho đã thèm, bà vợ thấy 

ông chồng ngu quá chừng bèn nói sao cái dồi không dính vào lỗ mũi ông cho rồi, thế là xong 

điều ước thứ 2. Điều ước thứ 3 còn lại, ôi thôi khóc lóc, giận hờn gì chăng nữa cũng phải ước để 

cho cái dồi chó rớt xuống đất. Ông bà quyết định đi Sydney thăm bà con, bạn bè chứ ở đây 

buồn quá mạng! 

Gặp được bạn, vui quá, chén chú chén anh thế nào mà cả gia đình, quyết định sẽ về thành phố 

ở, chứ ở như ri thì 30 năm sau, trả nợ xong là hết đời. Chàng nàng và con cái về lại nhà để cuốn 

gói dọn về thành phố ở!  

Chương trình cho vay trước để định cư cho người tỵ nạn Cộng Sản theo kiểu trên thất bại. Thực 

ra, cũng có một số gia đình ở tại Canavon, thuộc tiểu bang Western Australia lập nghiệp rất 

thành công cho đến ngày hôm nay. Những người đến sau, từ xa cũng đổ đến, nhưng phải làm 

vất vả mới dành vốn để có được đời sống như trên nhưng phải cần cù hơn, vì họ đã chọn lựa 

cho chính họ. Vì thế hết vụ mùa này sang vụ mùa khác. Năm này sang năm khác, tuyệt đại đa 

số, những người này họ chỉ cần 7 đến 10 năm là trả xong nợ nần. 
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Tội nghiệp dân tộc mình, 40 năm người vẫn đi trước cái cày và cái bừa. Hình ảnh đính kèm theo 

được chụp ở sông Cầu chính xác tháng giêng năm 2015. 

 

 

Cả hai triệu thanh niên thiếu nữ chết cho lý tưởng Cộng Sản, Tam vô nhưng có bao giờ người 

Cộng Sản có bao giờ nghĩ lại những điều họ kêu gọi hy sinh vì lý tưởng vô sản, suốt những năm 

tháng dài khi chiến đấu chăng? Trong khi đảng viên càng cao cấp thì lại càng giàu nhờ tham ô, 

hối mại quyền thế.  

Còn người công nhân với lương chết đói, phải cưỡng bách con người ăn cắp mới đủ sống, đảng 

viên Cộng Sản vẫn thừa tiền bạc gởi con sang học ở ngoại quốc, mua nhà mắc tiền, mua xe trả 

tiền mặt. Tài sản khắp nơi, họ tìm mọi cách cho con cái của họ ở lại đất nước có chế độ mà cả 

đời họ nguyền rủa. Họ đã muốn nhân dân hy sinh, cho một lý tưởng mà chính Tổng Bí Thư 

Nguyễn Phú Trọng (2015) phát biểu là đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa hoàn thiện 

ở Việt Nam hay chưa! 

Cộng Sản biết nó nói dối; Người nghe biết nó nói dối; Thế mà nó vẫn nói dối! 
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Hinh chụp tại Sông Cầu. Tháng giêng 2015 

 

Làm Cà Chua 

Dũng dẫn một nhóm bạn đi làm farm lần đầu, xin việc làm tại mấy farm của người Ý. Hỏi han 

luờ quờ giá cả, thế mà cũng được việc. Chủ nói là tỉa bớt nhánh phụ, lại bàn nhau là cắt cho 

bằng ngọn như cắt cỏ. Chủ vào uống cafe, bên ngoài mấy ông bảo nhau ngắt hết ngọn cho đều. 

Chủ ra, nhìn thấy đọt cà chua bị ngắt hết, cầm ly nước mà muốn rơi ly nước, chủ chắp tay lại 

như tế mấy ông thần, thế mà tụi mày nói là có kinh nghiệm rồi. Cả bọn đứng như trời trồng, bị 

chửi đủ loại ngôn ngữ Anh Ý trộn lẫn.  

Chú Dũng cả đời chỉ có dỡn cợt chú nói lẩm bẩm, cứ coi nó chắp tay lại thì hình như thằng này 

theo đạo Hồi đó mấy ông! còn anh Huy biết tiếng Anh hơn, bèn nói “I am sorry!”. Thằng chủ 

thoáng nhìn chú Dũng đen đúa thì nhìn qua người khác, khi nghe thấy anh Huy trông người 

sáng sủa, trắng trẻo lại nói “sorry” bèn nghĩ đúng là thằng này đây! bèn chồm người qua mà 

mắng như tát nước. Cái miệng thằng chủ farm gốc Ý há to quát dí sát, nước miếng văng vào mặt 

Huy phát khiếp, Huy muốn té ngửa ra sau! 

Cả bọn bảo nhau lủi thủi đi ra. Dè đâu, chưa ra khỏi cổng thì chủ farm hàng xóm đã tiến tới sát 

hàng rào hỏi, thằng hà tiện đó trả thấp phải không hẻ??? Hè hè! Thôi qua tao, tao trả cao hơn 

cho. Cả bọn qua làm farm bên cạnh, tiền giờ trả cao hơn, khà khà, ai nói là chưa có kinh nghiệm 

đâu! Vừa mới kinh nghiệm đổ mồ hôi hột đó. 

Năm bảy năm sau, Huy đi học trở lại thành Software Engineer, gặp thời điểm trước năm 2000, 

phát triển software tột bực. Anh nhanh chóng leo lên làm Senior Software Engineer. Thắt cà vạt 

đi làm, tỉa râu cá chốt bảnh quá xá! Chú Dũng trở thành truck driver, kiếm tiền vào cũng rủng 

rỉnh. Ngồi trên xe, nghe chú điện đàm, bắt không kịp. Ai cũng vươn lên được xứ người. 
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Bà chị Hai trong nhóm hôm đó, hai năm học tiếng Anh cũng chỉ có lớp một, chỉ tươi cười đến 

tận mang tai, biết mấy câu tự giới thiệu với người chủ: “Hello, I am Hai”, vừa lấy tay chỉ vào 

ngực rồi toe toét lập lại “I am hi”. Chị đi vào làm cho một hãng Recycle giấy. Thế nên chi mỗi lần 

chủ chào: “Hi” y như rằng chị toe toét đến nhận việc cho cả nhóm, rồi nói là thằng này trí nhớ 

thiệt siêu, nhớ tên chỉ như in. 

Sống lâu lên lão làng, chị trở thành Supervisor cho hãng. Hỏi chị là nếu cần nói năng ra sao, chị 

cười khì khì, kể lại là “năm ngón tay tui cứ túa la mua3” mà nó hiểu hết trơn, mà nghề dạy nghề 

chú ơi! Về Việt Nam, người nhà hỏi qua đó chị làm gì, chị cắt nghĩa thế nào mà được con cháu 

đang học tiếng Anh phải bửa đầu, dịch lại là “Giám đốc quản trị trực tiếp cho hãng Recycle 

Green Line”.  

Chính phủ Úc, do dân bầu lên, nên phải lo cho dân, làm sao cho dân vui vẻ làm ăn được thở 

trong không khí tự do. Hễ đi làm thì có ăn, có mặc nên ai cũng sống trong tự trọng. Chả cần như 

chế độ Cộng Sản, phải ăn cắp mới đủ sống, còn dân thường của Việt Nam,  người ta bị ru ngủ 

bởi những biểu ngữ, khẩu hiệu. 

 

Hình chụp tại Saigon, góc đường Phan Xích Long, năm 2014. 

 

 
3 Tour L ’amour (French). Tour the Sex (English). Ý nói tầm bậy tầm bạ. 
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Đảng Cộng Sản có còn nhớ thời kỳ hô hào vô sản đẩy dân hy sinh xương máu một cách vô nghĩa? 

Nước mình, chính quyền đã không lo cho được cho dân mà lại cướp bóc dân đến tận xương tủy. 

Càng lúc người ta càng sống khốn khó hơn. Biểu tình dân oan khắp mọi miền, phẫn uất khắp 

nơi. Thế mà cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua nước Mỹ, gặp Tổng Thống Mỹ Obama ngày 

25 July 20134 lại cám ơn Tổng Thống Mỹ đã cưu mang người Việt Nam. Trí nhớ ông này bị trì trệ 

hay là hễ làm Chủ tịch nước xưa nay là trở nên ngu đần hay sao đó mà quên lý do người Việt bỏ 

nhà bỏ cửa, liều mình bỏ thây, trốn chế độ Cộng Sản của mấy ổng để đi tìm tự do.  

Nói cho đúng là người Việt bên Mỹ đã thành công và sẽ có nhiều nơi trên thế giới đang vận 

động dùng Cờ Vàng 3 sọc đỏ, để tượng trưng cho người Việt Nam tại hải ngoại. Nói vậy mà 

Trương Tấn Sang, ông vẫn chưa hiểu thì phải nói trắng ra là, ông nói dân của ông sao ông đi 

đến, lại phải đi cửa sau và không dám thong dong dạo phố của người Việt như Tổng Thống Mỹ 

hãnh diện đi chơi trên đường phố Hà Nội, trong nụ cười? 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=38dKDeJ2828 
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Chèo chẻo! 

Trời mùa đông lạnh, tôi được người bạn rủ đi câu với Chèo, người bạn nói Chèo giỏi nghề câu 

cá Hanh. Ra câu, thằng bé con trai của Chèo làm tôi nín thở theo dõi. Nó leo ra một thân cây gỗ 

đã mục ngã trên dòng nước, thằng bé nó muốn đi ra tới cành xa nhất mà tôi lại nghĩ là cành đó 

sẽ gẫy, thằng bé thể nào cũng rớt xuống nước và không khéo sẽ nguy hiểm. Thấy không xong, 

tôi chuẩn bị cởi sẵn một vài thứ trên người và nhìn chỗ mình sẽ phóng người xuống cứu thằng 

bé. Ông bố vẫn móc mồi câu, miệng nhắc nhở thằng bé như đe con..Chèo, Chèo.. Thằng con vẫn 

cứ trèo và tôi cũng nín thở theo. Khi bò ra được tới đích như ý, thằng bé đứng ngay dậy, đưa 

hai tay lên chiến thắng cười khoái trá và bò trở lại bờ an toàn. 

Tôi thở phào! lúc bấy giờ người mới thấy lạnh. Tôi hỏi “Sao em tên Chèo, mà tên con em cũng 

là Chèo vậy?” Chèo kể là em chèo đưa người ta vượt biên, đưa lần chót, thì người ta giữ em 

luôn trên tàu. Qua đảo, người ta lên danh sách của tàu, Chèo lo đi chơi, không nghe loa kêu. 

Đến chừng viết tên, người ta bí quá đặt tên là Nguyễn Văn Chèo. Hồi vợ Chèo sinh con, y tá nói 

đặt tên con, Chèo tưởng y tá nói là viết tên Chèo ra. Chèo nắn nót viết Nguyễn Văn Chèo thành 

ra cha con đều Nguyễn Văn Chèo. Hồi đó bên Cà Mau, làm gì có trường học. Chỗ miệt cùng, 

Chèo đâu tới lớp ngày nào đâu. Nói cho ngay, Chèo thấy y tá cầm cây kim, chứ chưa hề thấy y 

tá nào cầm được cây viết! 

Hồi mới qua, viết được tên mình là hay hết biết rồi, nói chi đến điền đơn. 

Chèo cũng giỏi, thế mà thành chủ farm dâu. Hôm đó, Chèo đi làm về sớm hơn thường lệ, lại vào 

tắm rửa vui vẻ, huýt gió. Vợ hỏi, Chèo nói bữa nay tui đi họp. Chà chà! bảnh dữ héng! Vợ chèo 

nghi hết sức, nghĩ trong bụng mà không nói ra bèn nẩy ra cái mưu là lấy chìa khóa xe, ra mở cop 
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sau ra dọn sạch sẽ, để cả cái gối cho khỏi ê cái đầu. Mang bỏ lại chìa khóa đúng chỗ cũ, rồi ra 

nằm sau xe, đóng cốp đợi sẵn. Chèo tắm xong, chải mỡ lên đầu cho láng cóng, còn xức dầu 

thơm rồi mới ra ra xe, lái xe ra cổng nhà. 

Nguyên văn được kể: “Chèo có hẹn một cô em làm công chỗ làm. Con nhỏ mới đi làm, tập bẻ 

dâu, ngồi xổm lê lê, lết lết. Nhìn thấy có người làm hàng ngang sao lại chậm đằng sau quá 

nhiều, Chèo tính tới chỉ dẫn thêm. Đứng ở đầu luống dâu nhìn xuống, Chèo thấy cô em mặt mũi 

dễ thương, đang cà lê, cà lê cái dề cơm cháy, hấp dẫn hớt biếc bèn thôi không nói gì, lâu lâu ra 

địa một cái..” 

Vài lần thôi là đám cùng làm công, nhận ra ngay bèn thầm thì buông lời chọc ghẹo, bàn mưu 

tính kế dùm. Họ tập cho cô em gái cách cười, rằng: “mày nhích miệng cười như thế này nè, cái 

mắt phải liếc qua như này nè, đó.. đó xong gồi.. ngó xuống đất, như chơi bài bị thiệp đó mà. 

Đâu mày làm lại tao coi thử coi!..” Có bà dạy cho nàng cách mặc quần sao cho hấp dẫn, kéo lên 

tới bẹn rồi túm hai bên, cho Chèo nhìn Chèo mê hồn mới thôi. Đâu có hết, còn dạy cho em gái 

cách nói chuyện sao cho có duyên nữa. Thế là Chèo dính chấu đậm và hẹn đưa nàng đi ăn tối 

bữa nay.  

Chèo đâu có dè vợ Chèo đi theo xe đâu! Chèo lái xe vào drive way tới Mc Donald5,  

Trổ một tràng tiếng Anh, mua mấy cái hambugers, rồi lái xe đưa nàng ra biển nói chuyện đời 

chơi. Tới hồi chàng nàng bắt đầu cụp lạc, thì vợ Chèo la lên “thôi nghen, đủ rồi nghen -  lái xe 

chở nó đi dìa ngay, còn không tui xé xác ra cho coi!”. 

Chèo bể quá! nghe giọng vợ điếng hồn, biểu sao phải làm y hệt.  

Ít lâu sau, cô em kia thôi làm dâu, về lại Việt Nam. Chèo về theo, nhưng muốn làm phách, bèn 

mang theo mấy cái cards rút tiền ở máy ATM machines, nhắm chừng muốn biểu diễn cho cô em 

kia thấy mình sang cỡ nào. 

Dè đâu, về Việt Nam bấm hoài 4 số mã mà máy vẫn không cho rút tiền, vài lần không được mà 

máy còn lấy luôn thẻ. Ngày hôm sau, Chèo vào ngân hàng than phiền, vốn liếng tiếng Anh chửi 

thề Chèo mang ra xài hết. Đến chừng nhân viên Úc, bên trong đi ra hỏi han, rồi nói Chèo đợi. 

Điện thoại một hồi, thì  ngân hàng họ cho biết, vợ Chèo bên Úc đã tới ngân hàng ngay sau khi 

Chèo đi. Cổ khai bị mất toàn bộ giỏ sách, nên nhờ ngân hàng vô hiệu hóa tất cả các Cards. Nếu 

Chèo muốn có thẻ mới, phải chờ vào khoảng 10, 15 ngày làm việc hoặc có thể lâu hơn.  

Chèo, chẻo! sống bên Việt Nam cả tháng không đồng bạc, Chèo! thiếu điều đi ăn xin. Ôi Chèo! 

 

 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=foxfzvHyPOo 
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Good times, bad times give me some of that6 

Mở đầu tác phẩm Anna Katherina, tác phẩm của Leo Tolstoy bằng dòng chữ: 7”Khi con người 

sung sướng hạnh phúc, họ đều giống nhau, nhưng khi đau khổ mỗi người lại có một hoàn cảnh 

khác nhau.” hay nói cách khác là chỉ khi nào bình an sung sướng thì mình mới biết, đã từng trải 

qua một đời sống khốc liệt. 

Đến hơn chục năm sau khi đã qua được đất nước tự do, đi học, đi làm và dù rằng đã được một 

công việc ưu đãi ngay trong thành phố, nhưng có người vẫn còn những cơn mơ mà đời sống 

không hộ khẩu, không có chỗ nương thân, khốn khó đến rơi nước mắt. Khi nước mắt ướt má, 

làm họ tỉnh dậy, sờ vào những vật chung quanh, tự lắng nghe chính mình nói lên những lời vô 

nghĩa để biết hiện tại không phải là giấc mơ. 

Thời gian Windows 95 tung ra thay Disk Operation System (DOS 3.3), có một bài hát kèm theo 

trong dĩa install là bản “Good Times”  Nhiều người thấm câu “good times, bad times give me 

some of that”. Mình nghe lại thử lời nhé: 

"Good Times" 

You don't even have to try 
It comes easy for you  
The way you move is so appealing 
It could make me cry 
Go out driving with my friends 
In Bobby's big old beat up car 
I'm with a lot of people then 
I wonder where you are 
 
Good times, bad times, give me some of that 
Good times, bad times, give me some of that 
Good times, bad times, give me some of that 
 
I don't want to say goodbye 
Don't want to walk you to the door 
I spend a little time with you 
I want a little more 
 
Good times, bad times, give me some of that 
Good times, bad times, give me some of that 
Good times, bad times, give me some of that  
 

 
6  https://www.youtube.com/watch?v=iqL1BLzn3qc 
7 Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. 
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Trong trại tù, tôi nghe kể tại những đồn điền Ban Mê Thuột thời đó có 3 người giàu có, rất giàu 

có. Mỗi lần mang tiền từ Buôn Mê Thuột về lại Saigon để bỏ vào ngân hàng Kim Quy, họ phải 

cải trang thành những bao đựng củ mì hay khoai lang để tránh mắt nhìn của nhiều người . Chỉ 

có khi nào vào hẳn ngân hàng thì giám đốc mới biết thượng khách, trân trọng ra đón đon đả 

mời họ ngồi với ly nước. 

Một người chuyên về máy cày, buôn bán sửa chữa máy cày và cho thuê mướn máy, giá cả phải 

chăng. Quanh năm ai cũng cần máy cày, máy xới. Vì vụ mùa, ai cũng phải sắp sẵn phiên trước. 

Người thứ hai là người chuyên thu mua nông sản và chuyển vận về Saigon. Giá cả cứ lấy công 

làm lời mà chia cho nhân công. 

Người thứ ba là ông y tá. Ông lên đơn, bán luôn thuốc tây, chích thuốc bổ khỏe cho mấy bà 

mang bầu và các nông gia bị bịnh. Rất nhiều bịnh nhân đi đến hỏi thuốc như bác sĩ gia đình 

quen thuộc. 

Cả 3 ông hàng thường ngày ăn mặc rất xuề xòa, ngồi với nhau nói chuyện, hàng ngày đánh mạt 

chược. Ăn thua chỉ hơn chục đồng với nhau chứ không hơn. 

Khi loạn đất nước, ai cũng lưu lạc bẵng đi cả 15 năm, người ta lại thấy 3 ông trở về ngồi với 

nhau, đánh bài làm như không hề có chuyện gì cả. Mọi việc gần như cũ, từ cái bàn kê cái ghế 

của họ. Số tiền bị mất qua ngân hàng làm như không ảnh hưởng đến họ. Giàu thì cũng thế, 

nghèo thì cũng thế, thức ăn cũng chỉ vừa đủ chẳng mấy khi cầu kỳ. Họ vẫn là bạn của nhau cho 

đến khi già yếu và mất bên cạnh nhau.  

Họ chia xẻ với nhau không khác gì ngày xưa. Người ta tự hỏi, tại sao cả đời ba ông này vẫn an 

nhiên tự tại? Bây giờ thì nhiều người chợt hiểu ra, đó là tình bạn. 

Một Cõi Đi Về 

Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ 

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua 

Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ 

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa, về chốn xa 

 

Mây che trên đầu và nắng trên vai 

Đôi chân ta đi sông còn ở lại 

Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi 

Lại thấy trong ta hiện bóng con người.8 

 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=TaodF_RUosA 



 

Page 16 of 16 
 

Perth Autumn Mùa Phục Sinh, 2016 

TrantuanngocK28 

 

 


