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Thay lời tựa 

Nhân dịp các bạn học rủ tôi viết bài cho trang webblog Trường Les-
Lauriers, tôi nhẩy ùm vào mạng Internet, xuôi theo dòng văn nghệ mạng, 
hy vọng là bơi được vài bài. Truớc là để tản mạn đôi dòng cùng hiền thê và 
các bạn của tôi, sau cùng là để mua vui cho các độc giả. 

Chủ yếu câu ttruyện dài này là  viết cho các bạn đã đi du học, đang là du 
sinh ở hải ngoại, đang học tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Đức, đang chuẩn bị 
thi TOEFL, hay đang mơ bên song cửa nào đó “ngày mai em sẽ đi thật xa, 
em sẽ đi du học …” 

Nói đến “đi học” thì có lẽ tôi có thể được xếp vào “đi học hạng nặng” chứ 
không phải “hạng ruồi” thưa các bạn. Tính từ ngày đi học mẫu giáo cho tới 
ngày ra trưòng mũ áo xênh xang, tên ghi bảng vàng như mấy ông tiến sĩ 
thời phong kiến thì Vương Tzu đã mài đũng quần nơi ghế nhà trưòng hết 
30 năm! Tới bây giờ vẫn còn “sớm vác notebook, tối vác về”, ngày ngày 
vào đại học gầy dựng cho nhân tài của tương lai và “gõ đàu các cậu ấm, cô 
chiêu” du sinh tự túc cho học hành nghiêm túc, để bõ công cha mẹ làm 
lụng vất vả, nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng từng cắc, hay bóp hầu 
bóp cổ thiên hạ kiếm tiền cho con đi học. 
  

Buồn vui thay hai chữ “đi học”! Trong cuốn truyện này sẽ kể những câu 
chuyện dưói mái nhà trưòng từ tiểu học, trung học cho đến đại học, từ ở 
Việt Nam cho tới ở Âu Mỹ gọi là mua vui vài phút trên mạng web. 
 

Những mảnh đời đi học chỉ là sản phẩm do trí tưởng tuợng của tác giả 
trộn lẫn với những hình ảnh ngày xưa, tin tức hôm nay, chứ không hề 
mang một ẩn ý nào cả. Đa số tên các nhân vật trong truyện đều là tên gọi ở 
nhà, là tên giả, là hư cấu, là bút danh, là hỗn danh, là quái danh do các anh 
em bạn học đặt cho. Tây gọi là pseudo name, Thế giới mạng gọi là nick 
name, user name, login name. Nếu có bạn nào cảm thấy có vẻ giống truyện 
mình, tên mình thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mong các bạn châm 
truớc cho tác giả, “chín bỏ làm mười” và cười khì một phát, xem đó là cơ 
hội để ôn lại những ngày đẹp nhất trong đời: “em được đi học”. 
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Mái Trưòng xưa 
Duới ánh nắng trưa chói chan của tháng bẩy ở Sài gòn, một cặp vợ chồng 
đang loay hoay đứng tới, đứng lui chụp hình trưóc một căn nhà ba từng 
mầu trắng, cao trội hẳn lên trong những dẫy nhà nằm trên con đưòng nhỏ 
đằng sau chợ Tân Định. Hắn mặc quần dài Jean mầu nâu, áo vải trắng 
mỏng tay dài, đã xắn lên đến ngang bắp tay, sau lưng đeo lủng lẳng một cái 
túi vải. Vợ hắn thì mang kính mát mầu nâu viền bạc lấp lánh duới ánh 
nắng, quần jean trắng, áo thun màu cam có vẽ những hình mầu xanh đỏ 
tân thời ngoàn nghèo trông thật vui mắt và không có thấy bán ở Saigòn. 

- Anh đứng xích ra một tí… Click! Click! 

- Xích qua tay trái…Không tay mặt … không tay trái… đúng chỗ rồi đó… 
đứng thẳng người lên… Click! Click! 

- Cuời lên tí nào…Click! Click! 
 

Một vài thanh niên mặc quần xà lỏn, áo thun ngắn tay đứng trốn nắng duới 
mái tôn, chăm chú nhìn họ như những nguời từ một hành tinh nào đó mới 
đáp xuống Việt Nam và đang thắc mắc, không hiểu cái căn nhà trắng đó, 
có cái gì đó mà hắn có vẻ thích thú cứ chạy tới chạy lui,  chụp hình rồi lại 
còn ba hoa vung tay giải thich gì đó cho vợ hắn. 

- Chú em có thể bấm cho vợ chồng tôi một tấm hình không? 

- Đưọc chứ ! Bác chỉ cho cháu bấm chỗ nào đi! 
 

Một thanh niên trong đám, vui vê sốt sắng chạy ra chụp cho vợ chồng 
hắn… 
Click ! Click ! 

- Cám ơn chú em. 

- Thôi anh ơi! Mình đi ra chợ ăn mì cháo gì đi! 
 

Hắn còn tần ngần đứng nhìn căn nhà ba từng đó. Căn nhà mầu trắng đó là 
trường Les Lauriers ngày xưa. Mái trường mà hắn đi học không thơ mộng 
như trong bài hát “Trường tôi” của nhạc sĩ Y Vân “Trường làng tôi đôi mái 
lá xinh xinh…” mà nó là một ngôi nhà bê tông 3 từng, bốn phòng mỗi 
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từng và trên sân thượng có “một đại giảng đường”, truờng quét vôi trắng, 
nằm ở trong một góc đường nhỏ Đinh Công Tráng và Lý Trần Quán, khất 
phía sau chợ Tân định náo nhiệt.  
 

Nhưng căn nhà bê tông đó đang gợi lên cho hắn bao kỷ niệm thày trò và 
bạn bè với nhau của 30 năm về trước. Đó là nơi hắn cùng các bạn chia sẻ 
những ngày học tập và kỷ niệm vui buồn của thời trung học từ đệ Thất đến 
đệ Nhị. Đặc biệt ở truờng là nam và nữ học chung nhau, nên ngoài nhứng 
kỷ niệm vui buồn, chọc phá còn có đôi khi có những chuyện ngồ ngộ khác, 
mà ở những ngôi truờng khác nơi mà nam nữ học riêng rẽ không có.  

Đám con trai có vè e dè, nhút nhát chứ không chọc phá  các cô bạn học 
như học trò nam của các truờng khác. Đám con gái cũng không đến nỗi 
đanh đá, thời thượng hoặc kín cổng cao tường. 
 

Trường có cái tên Tây thật là đẹp Les Lauriers, dịch ra có nghĩa là vòng hoa 
chiến thắng, vòng hoa được kết bằng những lá nguyệt quế mà các lực sĩ 
thời cổ Hy Lạp nhận được ở Vận Hội Thể Thao Olympic thay cho huy 
chương vàng thời nay. Cái tên nghe thật là hách các bạn nhỉ ? 

Nghe đến tên trưòng Les Lauriers này, người ta sẽ cho rằng hắn là học trò 
trường Tây. Thời đó ở Việt Nam có ba loại chuơng trình học: trưòng Ta, 
truờng Tây và trưòng Tàu. Ai học chuơng trình Tây sẽ đi thi “Bắc”- tú tài 
Tây, dịch từ chữ Baccalaureate-, còn ai học truờng Việt thì thi Tú Tài Việt, 
còn trường Tàu thi học bằng tiếng Tàu nhưng thi Tú Tài Việt.  
 

Những “Lycée” nổi tiếng ở Saigòn là Jean Jacques Rousseau, Marie Curie 
và trường Tabert. Những học trò học trường Tây đa số là con nhà giàu hay 
bố mẹ có máu mặt và tiền học thì đắt đến ốm nguời. Vì vậy cái cụm từ 
“dân trường Tây” có một giá trị cao hơn „dân truờng Ta“ và dân học 
trường Tây thưòng có vẻ Tây Tây, hách hách thế nào ấy, nếu có bạn nào 
dân truờng Tây đọc đến đây xin đừng giận nhé. 
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Thật là bé cái nhầm nếu bạn nghĩ hắn và các bạn hắn là dân truờng Tây. Vì 
ngoài cái tên trường ra, bọn hắn là dân học trò Việt Nam “chính cống bà 
Lang Trọc”. Trường Les Lauriers là một truờng trung học tư thục dậy cả 
hai chuơng trình Tây và Việt. Bọn hắn là học sinh chương trình Việt với giá 
học phải chăng như bao nhiêu truờng tư thục ở khu Tân Định: Văn Lang, 
Huỳnh Khương Ninh, Hưng Đạo… 
 

Ngôi trường Les Lauriers ngày nay đã thay đổi, trưòng đuợc sơn phết rất 
khang trang, sạch sẽ nhưng bây giờ nó là trường tiểu học Đuốc Sáng với 
tâm bảng “Cổng Trường Em Sạch Đẹp- An Toàn”. Hắn tự nhiên thấy 
mình bé tí teo lại. Hôm nay còn là ngày trong nghỉ hè nên không có một 
học sinh nào cả, ngoài vài mấy chú bảo vệ đang ngồi ngáp ruồi dưới trưa 
hè. Vợ hắn thúc giục 

- Anh ơi, thôi mình đi đi, em đói bụng rồi… 
 

Hắn nhìn lại mái truờng. Truớc mắt hắn hình ảnh của những năm xưa chợt 
hiện về…   

Tuấn Bụt ngày nào đang đứng đó, cao, lưng hơi gù gù, mặc áo trắng quần 
xanh. Danh Tề với bàn tay to và giấc mơ vĩ đại. Danh Hai với cặp răng cửa 
thât to và cuời trông rất có duyên. Johnny Đạt bảnh trai, hay làm dáng lúc 
nào mái tóc cũng chải mướt. Lộc Đen, ngưòi nhỏ da ngăm ngăm hay thích 
ví von câu ca dao miền nam. Toán Hiền Vuơng trai trẻ với một thân hình 
tập thể dục vạm vỡ và cặp mắt sáng yêu đời. Tự Điển Sống Trung Dung 
với cặp kiếng dầy và ăn nói đạo mạo như một ông cụ non. Cưòng Lang 
Thang thích mơ mộng hơn là làm toán và còn nhièu bạn nữa Huấn , Huệ , 
Long , Thành, Thuỷ , Vinh… 

Những mành đời của hắn và các bạn hiện ra dồn đạp cùng nhảy múa duới 
ánh nắng hè.  

Bọn hắn hay đứng đây, duới mái tôn của căn nhà gần trường hay bên quán 
“chị Bẩy”, tụm năm tụm ba để tán gãu trưóc khi vào học. Kể từ khi 16 - 17 
tuổi, bọn hắn đã biết tuơng tư và rụt rè ngắm nhìn các cô bạn học cùng 
lớp, áo dài trắng thuớt tha đi học. Trời nắng nhưng những bóng cây si vẫn 
âm thầm nghiêng mình che cho bóng cho các „tài nhân“  [tiếng lóng của 
bọn hắn chỉ mỹ nhân, người đẹp]. 

Hình ảnh thầy Khoa Chi trên chiếc “mô bi lết” màu xanh da trời hiện ra. 
Thầy Nhơn dậy Pháp Văn, tóc chải bóng không rẽ đuờng ngôi. Tiếng thầy 
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Từ Phát với cách đọc chữ P nhấn mạnh một cách lạ kỳ vang lên trong tai 
hắn. Thầy Chưong dậy kinh tế luôn luôn mặc áo trắng, ủi thẳng tắp như 
một Manager thời nay. Tiếng chân sầm sập của thày Đàn dậy Việt Văn,  
thày vừa sách cặp táp, vừa cúi gầm mặt, đi xăm xăm vào lớp chen lẫn tiếng 
tim đập bùng bùng như sắp vỡ tan lòng ngực của cả lớp giũa trưa hè im 
phăng phắc. 
 

Mọi vật là vô thường, có hợp rồi có tan, tất cả đã đổi thay, tên trường đã 
tan theo thời gian, những ngưòi năm cũ bấy giờ đã truởng thành. Kẻ thì ở 
đâu đó trên xứ Việt, nguời thi trôi dạt đi bốn phuơng Thái Lan, Nhật, Đức, 
Mỹ, Úc … và có ngưòi đã nằm xuống lòng đất lạnh. 

Giờ đây chỉ còn trơ lại mái trường bê tông màu trắng sạch sẽ, lặng lẽ và 
vắng vẻ. Cơn nắng hè gay gắt với những hạt nắng rơi rắc lấp lánh trên mái 
tôn và chui xuyên qua hàng lá xanh bên đừơng, chiếu những bóng mát cuối 
cùng trên sân bê tông nóng phỏng. 

Những cây si năm nào giờ đã trụi gốc, tài nhân đã lên thuyền, giờ có nguời 
có thể là cha mẹ, là ông, là bà rồi, đang đàu tắt mặt tối hay đang ngồi thiền 
chờ về cõi Phật .  
 

Hắn vừa đi lũng thững theo vợ hắn về phía chợ Đa Kao vừa nhìn vẩn vơ 
lên bầu trời xanh ngắt không một bóng mây. Hắn gửi lên bàu trời trong 
xanh đó, gửi đến tất cả các thầy cô kính yêu và các bạn học nam nữ những 
lời hỏi thăm, cầu chúc cho mọi ngưòi cùng gia đình thầy cô và các bạn 
được an vui,  nguyện cầu cho những ai đã nằm xuống, đuợc an nghỉ trong 
cõi vĩnh hằng. 
Ring! Ring! Ring! 

-Kìa anh! chuông điện thoại reo kìa 

-Hallo…Hallo…Xin lỗi ai ở đầu giây? 

-Danh Tề đây? Vợ chồng bạn bao giờ ghé mình ? 

-Chiều nay đi! Tụi mình còn đang đi chơi phố… 

-Nhớ nhe, 6 giờ chiều mình sẽ dẫn hai bạn đi ăn phở Hoà với rồi đi nghe 
nhạc nữa , chịu hông? 

-Thế thì tuyệt quá. 
- Anh ơi, mình ghé tiệm này làm tô mì đi… 
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Đa Kao ngày còn bé 
Hai vợ chồng hắn kéo vào một tiệm ăn ở góc đuờng Đinh Tiên Hoàng và 
Trần Quang Khải, gọi mỗi người một tô mì vịt quay và một chai CoCa 
CoLa. 

Trưóc khi ăn cô bán hàng còn đem cho vợ chông hắn tấm khăn uớp lạnh 
để lau mặt. Thật là sung suớng chi nhân dã, đang đi trời nắng mà đuợc lau 
mặt bằng khăn mát ruời ruợi.  

Hai tô mì với đùi vịt quay vàng béo ngậy, ngút khói đuợc bưng ra. Miếng 
thịt vịt quay đúng lửa, ướp thật vừa miệng và tan dần trong miệng hắn. 
Những sợi mì tươi cắn vào dai dai, ăn ngon hơn hẳn những tô mì vịt quay 
nấu bằng mì khô xuất khẩu. Tô mì nêm đúng gia vị, nếu chiều nay không 
hẹn với bạn đi ăn cơm tối, chắc hắn phải làm thêm một tô nữa quá! 

- Tiệm này ngon quá hả em, không thua gì quận 13 ở Paris! 

- Đúng vậy tuy nhỏ mà ngon và sạch sẽ. Nhưng mà anh đừng húp nưóc mì 
nhiều, coi chừng lên Blutdruck [áp huyết, Germ.]. 

- Có đem thuốc theo mà em, ăn thả giàn, có gì anh uống tăng thêm một 
viên! 

- Để em chụp anh một tấm trưóc tô mì nhé. Trông mặt anh thật là appetit 
quá [ăn ngon quá, Germ.]. 
Click! Click! 
 

Cô bé chạy bàn đem ra hai cái ly có nuớc đá cục và hai chai CoLa, hắn vội 
yêu cầu bỏ dùm mấy cục nưóc đá. Cô bé nhìn vợ chồng hắn có vẻ lạ kỳ. 
Đấy cái thân phận Việt Kiều là thế. Mặc cho ai chun mũi cười thầm là 
“Gớm đi xa về làm bộ, ngày xưa thì cũng ăn uống thế thì đã sao nào”, ăn 
mì phở uống cà-phê cái gì nong nóng thì được, chứ mà uống nuớc máy, 
nuớc đá là phải cẩn thận. Sức kháng trùng của vợ chồng hắn với những 
con vi khuẩn nhiệt đới đã xuống cấp cả ba chục năm rồi. Làm vẻ yên hùng 
uống mấy viên nuớc đá đó vào là sẽ hết đi chơi ngày hôm nay. 

Một ông bạn hắn - Dũng Sì Tút [Stuttgart, Germ.] - còn cẩn thận trưóc khi 
ăn, đi thăm cái nhà vệ sinh của tiệm trước, để biết chỗ chạy khi Tào Tháo 
ruợt! 
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- Anh ơi, lát nữa mình đi xuống chợ Tân Định mua mấy trái buởi Năm Roi 
đi. 

- Khỏi cần em ạ, ngay đây cũng có cái chợ nữa. 

- Vậy hả ? 

- Chợ Đa Kao nằm bên kia đường kìa… 

- Sao anh biết rành quá vậy ? Chắc ngày xưa anh có mấy cô bồ ở đây hả ? 
 

Nàng của hắn vừa cưòi vừa hỏi yêu. Không có gì đẹp hơn và hấp dẫn khi 
làm cho ngưòi đẹp hơi ghen ghen. Gương mặt nàng hây hây đỏ lên vì máu 
„Hoạn thư“ đang nổi lên trong lòng. Nụ cười của nàng thật tươi, giọng nói 
nàng êm dịu, ngọt ngào nhưng ánh mắt nàng long lanh, chờ đợi và ranh 
mãnh như một con sư tử đang rình con nai vàng ngây thơ sắp vui miệng lộ 
ra một bí mật nào đó chăng? 

- Anh lớn lên ở đây mà. 

- Vậy anh có biết “Dũng Đa Kao” trong truyện của Duyên Anh không? 

- Có chứ sao không? Dũng Đa Kao là bạn anh mà, giờ hắn đang làm giáo 
sư ở Canada. 

- Vậy anh có biết “Bồn Lừa” không? 

- Dĩ nhiên là có biết luôn… giờ đang đá banh ở Ba Tây…hì hì hì 

- Anh thật là ba sạo hết chỗ nói… 

- Bạn anh tên là Dũng mà ở Đa Kao thì không phải là Dũng Đa Kao thì 
còn ai đây? Ha Ha … Duyên Anh chưa chắc là đã quen đuợc Dũng Đa 
Kao bằng xương bằng thịt như anh đâu nhé. 

Để anh kể cho em nghe … 
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Dũng Đakao 
Dũng Đakao nhà ở bên Cầu Sắt phía sau chợ Đakao, còn cái cầu trưóc mặt 
mình gọi là Cầu Bông. Em có biết bài hát này không? 
“Ai đi ngang, qua càu Bông, 

Té xuống sông, ưót cái quần ni lông, 
Dzô đây em, 

Rồi ngày mai, anh sẽ đưa em dìa”   
 

Dũng Đa Kao và anh, hai đứa đi học chung từ lớp Năm đến lớp Nhì rồi 
chia tay nhưng vẫn gặp nhau thường vì ở cùng xóm. Dũng có một bà chị 
hơn hắn hai tuổi, nhưng oai ra phết. Ngày nào Dũng Đa Kao cũng phải 
khoanh tay trả bài cho chị trưóc khi đi học.  

Cứ mỗi lần Dũng học đuợc cái gì mới, là nó te te chạy sang nhà anh để đố. 
Một hôm Dũng được bà chị gà cho đánh vần chữ “khoẻ”. Thế là Dũng 
chạy qua nhà anh đố ngay. Anh trả lời:  
“dễ ợt à … khờ … o… kho … eo … kheo … hỏi … khẻo”. 
 

Bà chị Dũng cứ so điểm của nó với anh, bắt nó phải học hơn anh. Em có 
biết không lúc đó là học lớp Ba lớp Tư. Anh và nó đua nhau cái hạng thứ 
20 trong 50 đứa! Bà chị cứ bắt thằng em học như sắp như là đi thi Tiểu 
học! Tội cho thằng Dũng bị bà chị bắt học xanh mét cả người.  
 

Dũng hay rủ anh đến nhà chơi cá ngựa, em gái anh thì còn nhỏ nên chỉ 
ngồi chầu rìa, xem anh chơi cá ngựa với Dũng và chị nó. Thật là dã man! 
Hai chị em Dũng rủ nhau đá cho ngựa anh nằm chuồng hoài không ra 
được, rồi còn cười khúc khich nữa chứ. 

Có một hôm anh ngồi chơi gần hai tiếng đồng hồ, mà không có một con 
ngựa nào ra khỏi chuồng được 10 bưóc. Anh ức quá khóc oà lên! Chị nó 
hỏi tại sao? Em biết anh trả lời sao không… 

”Chị ơi! em nhớ cha em quá! Hu! Hu ! Hu! Cha em đi làm cả ngày không 
gặp, em nhớ quá! nhớ quá! Hu Hu Hu…”  
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Con em gái chằng hiểu gì, thấy anh khóc cũng khóc theo! Thế là hai anh 
em “đại thắng” đi về… 

Vợ hắn và hắn cuời như nắc nẻ…  
Những giọt nưóc mắt năm xưa đã tan theo thời gian. 
 

Hai vợ chồng hắn đi vào chợ Đa kao để kiếm bưởi. Hàng quà vặt như bún 
chả, bún riêu, bánh cuốn nằm bên cạnh những xạp bán trái cây, quần áo. 
Phía trong chợ là dãy hàng thịt, hàng cá. Ngôi chợ giờ được sửa sang, 
quang dãng và sạch sẽ hơn xưa.  
 

Hắn còn nhớ hắn hay ra đây mua sôi ăn sáng, hay theo mẹ đi chợ để được 
ăn quà. Món ngon nhất mà hắn nhớ ở chợ là cháo của bà Ba. Lâu lâu hắn 
được lệnh của mẹ, xách cái “gầu mền” ra chợ mua cháo của bà Ba về, cho 
cả nhà ăn “xíu dề” [ăn khuya, Chin.]. Cháo của bà Ba đặc sánh, ăn với hột 
vịt muối béo béo bùi bùi trưóc khi đi ngủ thật là đã cái bao tử làm sao. 
 

Vợ hắn ghé một sạp trái cây, sau một hồi trả giá, mua đày một túi bưởi 
„Năm Roi“. Bà bán bưởi bóc sẵn vỏ cho,  để đem đi ăn đuờng. Bà ta còn 
đưa cho một túi muối ớt màu đo đỏ. Hắn chỉ biết có buởi Biên Hòa, buởi 
Thanh Trà, ngày nay có thêm loại buởi mới: buởi Năm Roi!  
 

Bưỏi Năm Roi có tự lúc nào không biết, nhưng chỉ biết nó xuất xứ từ câu 
chuyện miệt vuờn. Một “ông già Ba Tri” nào đó, ổng có một vườn bưỏi rất 
ngon, trồng để bán và cấm các các cô con gái của ông ta ăn vụng. Đứa nào 
ăn vụng, ổng biết đuợc là ổng cho “NĂM ROI” vào đít. Bưỏi Năm Roi vì 
thế là phải ngon lắm rồi, vừa ăn vừa xuýt xoa, xoa cái mông bị đánh đòn. 
 

Bưởi Năm Roi chấm muối ớt ngon thật, những tép bưởi cắn vào dai dai, 
nuớc bưỏi chua chua có vị ngòn ngọt, hơi đăng dắng, cộng thêm tí muối ớt 
làm tăng thêm khẩu vị.  Thật là đáng chịu năm roi của ông già Ba Tri nào 
đó! 
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Yêu cho roi cho vọt 
Nói đến cái “Roi”, hắn lại nhớ đến cái roi lớn bằng đốt ngón tay mà ông 
thầy lớp ba treo trên tuờng, ngay dằng sau lưng ông để dằn mặt đám lỏi tì 
rắn mắt như hắn.  
 

Khi học ở Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, hắn được tôi luyện bởi một ông 
thầy dữ nhất truờng. Đỉnh cao của thời đi học tiểu học là năm học với thầy 
Ngọc-Châu. Hắn còn nhớ năm đó hắn đang mừng khấp khởi vì không 
phải học với thầy, thì được tin sét đánh. 

- Ngày mai, con đổi lớp đi học buổi sáng với thầy Châu, mẹ xin đổi cho con 
rồi! 

- Má ơi! Thày Châu là hung thần ở truờng con, đứa nào nghe đến tên thày 
đã sợ rồi! Không học đâu, con không chịu đâu! Tại sao con lại phải đổi 
lớp? 

- Thầy Châu mới về nhưng dậy giỏi có tiếng và nghiêm. Con học buổi sáng 
trí óc minh mẫn hơn là học buổi chiều… 
Thế là chấm dứt cuộc đối thoại. Hôm sau hắn dậy sớm và đi trình diện 
thầy Châu. 

Mấy chú bé, cô bé học tiểu học ở cái tuổi chưa biết lo là gì, trường học là 
nơi đến để gặp bạn bè hơn là để học. Đánh bi, đánh đáo, đánh đũa, nhẩy lò 
cò, nhẩy dây, chạy ruợt hay đánh lộn là những môn học hấp dẫn nhất trong 
thời tiểu học! Đừng tưởng mấy cô be bé hiền đâu nhé. Các bạn có biết 
không, võ của các cô bé tí cũng lợ hại lắm: làm bộ khóc cho thày phạt bọn 
con trai mang tiếng phá phách nè, xé áo nè, nắm tóc nè , nghéo tay nè và 
kinh khủng nhất là cắn!   

Oái oăm thay cho đám “Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò″ là ca dao 
nuớc ta lại có câu 

“Ghét cho ngọt cho bùi,  Yêu cho roi cho vọt”   
 

Thế là cái roi là một bộ môn căn bản của thày cô tiểu học dùng để “yêu 
học trò″. Nhè nhẹ thì thuớc kẻ gỗ, yêu hơn tí nữa là roi mây, hiện đại là 
thuớc kẻ sắt làm bắng nhôm. Nếu bị thày cô phạt quá đau về mách cha mẹ, 
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thì coi chừng gặp phải ông bà già xưa xưa thì còn chết nữa. Mấy cụ còn dắt 
đến thày cô và nói: 

 “Thày cô đánh nó nữa cho tôi! Để cho nó nên nguời!” . 

Hắn đi theo mẹ đến trình diện thày Ngọc-Châu vào một buổi sáng.  
Lớp học đã vào học im phăng phắc. Thầy Châu còn rất trẻ, ngưòi cao, 
mảnh khảnh rất đẹp trai, tóc chải láng, lại có một cái răng vàng cuời thật có 
duyên. Thày mới về đây hơn hai năm. Trông thấy thày, hắn cũng đỡ sợ, 
không biết chừng, chỉ là tin đồn trong đám bạn học trò thôi. Thầy được 
trưòng giao cho một đám tiểu yêu, nghe nói là phá có tiếng.  

Ở trưòng có lệ là ngay từ lúc nhập vào học lớp Năm - Lớp 1 bây giờ- là có 
màn tuyền lựa, các trò nào biết đọc biết viết thì xếp vào từ giỏi đến dở. 
Giỏi nhất là A rồi đến B, C, D. Vì là mới về, năm nào thầy cũng đuợc các 
đồng nghiệp ưu ái giao cho lớp Nhì D, tức là đám học trò vừa phá lại vừa 
học kém, nhưng bù lại thầy được dậy vào sáng sớm lúc còn mát. Học sinh 
thời đó đi học 3 xuất: 6h-10h, 10h-14h và 14h-18h. Xuất 10-14 giờ là khổ 
nhất cho cả thày và trò, vì trời nắng gắt mà ngồi trong một phòng gần 50 
mạng. 

Sau khi nhận thêm vài trò mới đổi qua từ lớp chiều, thầy điểm danh. Sau 
đó thay vì dậy bài, thày kêu “thằng” Văn Trực lên và làm một màn biểu 
diễn, chấm dứt ngay cái hy vọng mong manh ban đầu của hắn. 
 

Thằng Trực bị một cái tát… bay cái vù…đập đàu vào bảng và văng một cái 
răng sữa vì tội trốn học! …Cái tát của thầy nhanh quá! …Kinh hoàng quá! 
Thằng Trực lúc đó mới muời tuổi đã dám khai bịnh ở nhà, rồi đi chơi sở 
thú, “xui” cho nó là lúc buổi chiều thầy Châu dắt bồ đi sở thú gặp nó còn 
lang thang trong đó thay vì nắm nhà dưỡng bệnh! 
 

Mẹ hắn nghe câu chuyện thằng Trực, vẫn cố thuyêt phục hắn: 

- Con ngoan và lo học thì đâu có bị đòn! Con đi học thêm một tuần nữa 
nếu không được thì mẹ đổi lại cho. 

Một tuần rồi lại một tuần, hắn cũng kéo hết niên học với thầy Ngọc-Châu. 
Nhờ thầy quá dữ, nên hắn đã cố gắng học hành và ít phá phách hơn xưa, 
leo từ hạng 20 lên đến đàu lớp!. 
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Nhưng cái tài ném “cục chàm” của thầy thì hắn không quên được. Cục 
chàm là cục đá mài mỏng để dùng đánh đáo hay đánh nút “phéng”.  

Trong lớp đang học mà thấy thày lui hui mở ngắn kéo, lấy đồ nghề là biết 
rồi. Bọn học trò, ai cũng dừng nói chuyện. Nhưng cũng có lúc bạn hắn, 
thằng Quảng Đầu Bôm cứ soen soét như vẹt, còn ngóc cả cổ ra bàn sau để 
trò chuyện! Quảng Đàu Bôm cứ bi bô, quên cả trong lớp đã im thin thít. 

Thế là từ bàn tay thày quả chàm bay vút lên, không trúng vào thằng Quảng 
Đầu Bôm, nhất là vào cái đàu tròn vo của nó trông như trái bôm - Nam Bộ 
gọi trái Táo là trái Bôm -. Nhưng cục chàm bay vào ngay cái mặt bàn của 
nó, kêu  cái “Cốp”! Kết quả là sau đó năm roi mây vào đít thằng Quảng 
Đàu Bôm. Đúng là không đưọc bưởi Năm Roi mà vẫn bị đòn. Cái hay là 
thày ném không bao giờ trúng vào đàu tụi hắn và luôn đúng vào bàn của kẻ 
đang bô bô nói chuyện! 
 

Thằng Văn Trực không biết giờ này làm gì, chứ nó là một đại văn sĩ trong 
lớp, về nghệ thuật tả chân. Một hôm thày sau khi trả bài luận văn “Em hãy 
tả con trâu”, thày bèn đọc bài văn của thằng Trực với một câu thật bất hủ 
“… giữa hai chân sau của con trâu là một con c… to tổ bố…” .Ôi trời đát 
ơi!  Cả lớp cuời bỏ ra. Thày Ngọc-Châu cũng cười phì và quên mất cả cái 
roi. 

Thật ra thì bọn hắn sinh ra và lớn lên trong thành phố Saigòn. Tại sao lại 
không cho tụi hắn tả con thằn lằn hay bò trên trần nhà nhỉ ? hay tả con dế 
mà bọn hắn nuôi để đem đi đá mà lại tả con trâu, con ngựa, con bò ? Mái 
tre trường làng, cây khế ngọt, con “tâu tắng” là những chuyện hoang đuờng 
trong sách vở của mấy ông văn sĩ nhà quê.  Hắn từ bé đến lớn chỉ biết có 
Sàigòn nhà bê tông sơn xanh đỏ, hàng cây me, xe lam, xe gắn máy, chị bán 
sôi, bà bán cháo hột vịt muối, cô bán chè, xóm lao đông mái lợp tôn nằm 
chen chúc bên bờ sông nuớc đục. 
 

Hắn còn nhớ có lần cô cho làm thủ công “cắt một cái lá đu đủ”, hắn không 
sao làm đuợc vì hắn chỉ biết có trái đủ đủ ở bán chợ Đa Kao. Hắn chưa 
bao giờ thấy cây hay lá đu đủ cả?  

Một hôm cô bảo “các em ra bờ ruộng, lấy đất sét về nặn quả cam”, lại một 
đề tài của một ông giáo dưới ruộng! Các bạn ơi? Đất sét kiếm ở đâu ra giữa 
Saigòn hoa lệ?  Sài gòn làm gì có bờ ruộng để kiếm cục đất sét!  
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Thằng Nguyên Mập, con nhà khá giả, đuợc bà già đi tìm mua cho một cục 
đất sét trắng làm đồ gốm, loại dành cho điêu khắc gia. Còn hắn? Mẹ hắn 
lấy bột mì trộn cho một cục bột, để hắn nặn quả cam. Trước ngày nộp, quả 
cam của hắn mốc xanh mốc đỏ. Hắn được hặng bét hôm đó!  

Lần sau trong bài „nặn quả chuối” hắn tìm đuợc một chỗ ngưòi ta đang 
đào đuờng và nộp cho cô một quả chuối nặn bằng đất sình đỏ đỏ, vàng 
vàng, xanh xanh, đen đen và có mùi thum thủm khiển cô vội cho hắn trung 
bình (5 /10) và vứt ngay “quả chuối đất sình” vào thùng rác, trước cặp mắt 
ngỡ ngàng của hắn.  
  

Giã từ thầy Châu, nhờ học giỏi hắn được xếp vào lớp Nhất A của cô 
Hương. Cô Hương rất hiền, cô người miền trung có giọng nói thật là ấm 
áp, cô hay xách cái giỏ đan và đan mỗi lúc bọn hắn làm bài.  

Năm lớp nhất cũng là năm chót của tiểu học, là năm chuẩn bị để thi tuyển 
vào đệ thất trường công lập. Thời đó tiểu học thì học miễn phí, còn trung 
học thì chỉ có một số trường công lập học miễn phí, ai không đậu vào 
truờng công thì chỉ còn có nuớc đi học trường tư, hay về nhà tự học cho 
tới 16 tuổi thì đi thi Trung học đệ nhất cấp. Kỳ thi tuyền vào đệ thất rất là 
gay go, số thí sinh tham dự mỗi trường từ 2000 dến 3000 người tùy theo 
trưòng có nổi tiếng hay không và mỗi học sinh chỉ được quyền thi một 
trường, số đậu từ khoảng 100 - 200 học sinh cho mỗi trường. 

Ngay từ năm lớp nhất là cô Hương đã tập cho bọn hắn cách thi tuyển. Các 
bài toán sau khi ra đề, thì muời người nộp trước được 10/10 nếu trúng tất 
cả, còn 10 người sau chỉ được tối đa 9/10, số còn lại chỉ còn được tối đa 
8/10! Vì thế mỗi lần cô ra một bài toán là bọn học trò tim đập thình thịch, 
nhất là khi có một đứa đã nộp bài. Hắn còn nhớ „thằng Đuờng“ nguời gầy 
choắt nhưng làm toán nhanh như điện, lúc nào Đường cũng nộp bài truớc 
tiên. Cứ Đường nộp bài, là hắn đã thấy hoa cả mắt, đàu óc hắn như bị tê 
liệt đôi khi mất cả chú tâm. Cái kỹ thuật của cô Hương tuy đơn giản nhưng 
thật đã đào luyện cho bọn hắn chẳng những làm toán đúng mà còn phải 
làm toán nhanh và tĩnh tâm nữa. Đường, Trí , Nguyên Mập, Tuấn Bụt là 
những nguời nộp bài trong lớp muời nguời đàu thời đó, sau này đều đậu 
Tú Tài Hai và vào đuợc đại học cả. 
 

Riêng hắn nhờ đuợc sự huần luyện của thày Châu nên rất siêng học lại 
thêm sự dậy dỗ cởi mở của cô Hương, hắn đã vượt lên và đọat được điểm 
cao nhất trong trường Đinh Tiên Hoàng trong năm đó!. Hắn đã trở nên 
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niềm tin của ông bà, cha mẹ, của cả cô Hưong khi hắn đi thi tuyển Đệ 
Thất. Nhưng …cái tuổi này chỉ là học cho cha, cho mẹ, cho thày cô, món 
học mà hắn thích nhất không còn là đá dế, đánh lộn nữa mà là xem ci nê và 
đọc tiểu thuyết trên báo đủ cả từ Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Chu Tử cho 
đến truyện kiếm hiệp “Càn Long Du Giang Nam”.  

Sau khi học xong lớp nhất là một thời gian dài gần ba tháng nghỉ hè, thay vì 
dùng để luyện thi Đệ Thất, hắn đã tự thưỏng cho mình những ngày giải trí: 
sáng học bài vở lấy lệ, chiều đến đi “mượn báo” về đọc tiểu thuyết và tối đi 
xem “cinê cọp”. Bọn hắn thời đó, đi xem cinê ít khi mua vé đàng hoàng 
lắm. Bọn hắn cứ đứng gần ông xét vé, chìa cho ông ta một đồng là ông ta 
ngoắc cho vào, có khi hai ba đứa cũng chỉ có một đồng. 

Kết quả là ngày thi vào đệ thất, hắn đã nộp bài giấy trắng! Thật vậy, hắn đã 
chẳng giải đuợc một bài toán nào cả! Còn bài luận thì hắn cũng viết lung 
tung vài dòng! May cho hắn năm đó toán khó quá, cả trưòng hắn đều rớt 
hơn trăm ngưòi kể cả những nguời giỏi, chỉ đỗ có vài nguời như Đuờng, 
Trí. Cô Hương và ông bà cha mẹ hắn đều an ủi hắn 

 “Thôi con! học tài thi phận”.  

Hắn lặng thinh. Riêng hắn, hắn biết chẳng “ai vất vỏ chuối nơi sân truờng” 
hay “bài toán khó″mà chỉ vì hắn “lười”và “ỷ i”. Hắn hối lỗi vô cùng và học 
được một bài học không cần roi… 
 

Tuấn và hắn sau khi thi rớt thi đệ Thất được gửi vào học tiếp chưong trình 
Việt, tại trường trung học tư thục Les-Lauriers vì cô Hương nói với mẹ hắn 
trường này dậy tốt và các thày nghiêm lắm. Từ nhà hắn đi đến trường 
khoảng hơn 500 thuớc. Mỗi ngày hắn thường đi từ đường Huỳnh Khương 
Ninh, vòng ra phía sau Nghĩa địa Tây - bây giờ là công viên Lê văn Tám- 
rồi băng qua đưòng Hiền Vương, đi dọc đường Lý trần Quán là tới truờng 
Les-Lauriers. 

Ngôi trường là một cao ốc bốn từng xinh xắn nằm ngay ở gần góc đường 
Đinh Công Tráng và Lý trần Quán. Từ trưòng có một hẻm đi tắt qua chợ 
Tân Định, trong hẻm có danh hề “Tùng Lâm” cư ngụ ở đó. Mỗi lần hắn đi 
qua, thấy tiềng đàn tiếng trống tập dợt và đám con nít đứng bu xem.  
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Ly chanh muối 
Cạnh truờng ngay góc đưòng Lý Trần Quán - Đinh Công Tráng là quán 
nước chị Bẩy. Không biết ai đã chỉ cho hắn, muốn có thêm tí nuớc đường 
hay tí chanh muối thì nên kêu anh bán nuớc “chị Bẩy ơi! cho em thêm tí 
đi.” thì “chị Bẩy” sẽ cười cười và nhón cho thêm một tí sirô.   
 

Ly chanh muối hay cục đá nhận uống thời đi học sao ngon thế. Cục đá 
nhận bỏ tí sirô màu xanh hay mầu đỏ, mầu sirô thấm vào viên đá nhận, lấp 
lánh duới ánh nắng, nút vào viên đá nhận nhẹ nhẹ vừa mút vừa để dành! 
Vị ngòn ngọt mát lạnh chạy xuốt tận cổ họng duới trời nắng chang chang, 
ôi thật mê ly. Còn ly chanh muối nuớc đuờng nữa đậm đà vị chua chua 
mằn mặn. 
 

Nói đến chanh muối, hắn lại nhớ đến trái chanh muối của Phương Rừng 
thời sinh viên ở Aachen,  Đức Quốc. Phương Rừng cao, chơi Ping Pong rất 
giỏi, nguời gân guốc. Phuơng Rừng có một làn da nâu cháy nắng như mới 
đi nghỉ hè về, nếu ở Việtnam thì có lẽ Phương bị các cô chê là đen đúa, 
nhưng ở Đức thì lại rất đắt khách. Các cô Đức rất mê làn da nâu đỏ hằn 
lên nhũng bắp thịt cuồn cuộn này. Một hôm mùa hè hắn đến nhà Phưong 
Rừng chơi. Phuơng hỏi: 

- Mày có thích uống chanh muối không? 

- Cái gì ? Chanh muối à , dĩ nhiên? Mày mới mua ở Paris hả? 
 

Cái thời 7x đó, số du sinh Việtnam ở tỉnh Aachen chỉ có gần 50 người và 
đó là một trong những tỉnh có đông du sinh Việt Nam nhất ở Đức . Cả 
tỉnh chỉ có một tiệm bán đồ Á Châu, nằm trong một nhà kho, khuất sau 
nhà gare xe lửa của thành phố. Món gì đặc biệt đèu phải mua tận Paris hay 
nếu có ai đi chơi Pháp nhờ mua giùm. 

- Không! Tao làm lấy! 

- Sao mày làm lấy à ? Đâu cho tao xem.   
 

Phương trịnh trọng bưng từ trong tủ bếp một cái keo thuỷ tinh khá lớn, 
đậy kín hơi bằng nắp có “join” cao su cẩn thận. Đây là loại lọ thủy tinh của 
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ngưòi Đức dùng để chứa Mứt [confiture, Franc.]. Trong lọ là một dung 
dịch màu trong và quả thật có chứa hơn hai chục trái chanh màu vàng, vỏ 
có dính muối trăng trắng! 

- Hai mươi bốn trái đó! Ngâm hơn một tháng đó ! 

Phương Rừng nhìn hắn với một ánh mắt hãnh diện. 

- Bữa nay tụi mình khai truơng mỗi đứa một ly chanh muối “bự” cho đã 
khát. 

Hai đứa lúi húi lấy nuớc đá, đuờng, cắt chanh và pha mỗi đứa một ly 0,7 lít 
nuớc chanh muối! Chanh muối của Phưong Rừng ngon thật tuyệt vời và vô 
giá.   

- Mày làm cách nào vậy ? Chỉ tao với! 

- Tao chỉ nhớ bà hàng xóm làm, khi còn nhà và bây giờ tự chế ra thêm. 
Mua chanh về, rửa sạch, chà vỏ. Cái này mới thiệt là mệt đó. Tao chà mỏi 
cả tay mới được mấy trái này. Lấy nuớc đun sôi, pha muối sau đó đổ vào 
trong keo đạy kín và ngâm từ hơn tháng nay. 

- Nhưng mày bỏ bao nhiêu muối? 

- Có gì đâu mày cứ bỏ muối vào nuớc sôi, quậy đèu cho muối tan, đến khi 
dung dịch bảo hoà, muối không còn hoà tan được đọng lại một ít duới nồi 
là đúng độ. Khi chanh vào nuớc muối thì nuớc chanh sẽ tiết ra và muối 
thấm vào chanh. Mày không nhớ định luật thẩm thấu hả? Đúng là dân 
“điên nặng”có khác- điên nặng là danh từ chỉ cho sinh viên  học điện-.  

Phương Rừng cưòi rổn rảng, nhe hàm răng trắng đều đuới hàng ria mép… 
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Học trò Lò Dê 
Ngày đàu tiên đi học bao giờ cũng thế, nó hồi hộp, có một cái gì gai gai 
trong lòng, một cái gì mong chờ , một cái gì dò hỏi trên những guơng mặt 
mới quen. Thày mới, bạn mới và nhất là khi hắn buớc vào trung học. Hắn 
không còn mặc “quần sọt” đi học nữa mà mặc quần dài kaki, áo trắng mặc 
dầu trường không bắt mặc đồng phục. 

Lớp đệ thất rất đông có khoảng hơn 80 người vừa trai lẫn gái chia thành 
hai dẫy. Phòng học của lớp ở là căn “đại giảng đuờng ” của trưòng nằm 
trên sân thượng, nên có tí gió thoáng thổi vào khi hơn 80 mạng chen chúc 
trong một căn phòng duới trời trưa nắng gắt. Hắn và Tuấn Bụt ngồi cạnh 
nhau, chung với các bạn khác khỏang sáu nguời một bàn và ngồi gần bàn 
chót, vì thế khi viết hắn phải nghiêng nguời để có thể trải cuốn vở dài ra. 
Sau này nó thành cái tật, hắn không thể ngồi thẳng khi viết bài.  

 
Hắn chưa biết học ở trung học ra sao, nhưng hắn nghe là ở trung học 
không bị đòn, là hắn đã thấy vui vui rồi. Lớp hôm đó ồn như một cái chợ 
lúc thầy chưa vào và im phăng phắc khi thầy Từ Phát buớc vào. Khi thấy 
thày Từ Phát, hắn lại càng thêm phấn khởi. Thày Từ Phát người miền 
Nam, giọng ấm áp, tóc đã điểm xuơng, cao dong dỏng, trông rất hiền từ. 
Thầy dậy Việt Văn và có viết cuốn “Hỏi Ngã Tự Điển” nên thầy phát âm 
rất đúng chính tả và đặc biệt là để phân biệt “chữ bê Bò″ và “chữ pê Phở” 
thầy luôn luôn nhấn mạnh chữ P có gió rõ ràng. 

Giờ Vẽ với cô Oanh thật là mới lạ với những kỹ thuật pha màu, vẽ đánh 
bóng, giờ của cô lúc nào cũng có nhộn nhịp vì là giờ thực tập , nên bọn 
hắn tha hồ nói chuyện rì rào trong lớp. Nhờ cô khai hoá mà Tuấn Bụt, Việt 
Dũng đã thành những họa sĩ chuyên nghiệp tài hoa và bọn hắn cũng hiểu 
được thế nào là cái “Đẹp”.  

Giờ Pháp Văn với cô Tú Anh vui vẻ và nhất là giờ Lý Hoá mới lạ của thày 
Khoa Chi đã đưa hắn lần đàu tiên biết đến Vật Lý và Hoá Học. 

Thế là hắn đã trở thành “học trò Lò Dê”, một cái hỗn danh mà một ai nào 
đó đã đặt ra thay cho cái tên Les-Lauriers! 
 

Mải miên man hắn đã đến gần nhà Tuấn Bụt hồi nào mà không hay. Tuấn 
Bụt cùng học với hắn từ lớp Nhì, từ lò của thày Ngọc-Châu đấy. Vì thế 
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Tuấn đã hiền ngoan như một ông Bụt, sau này luôn luôn được điểm hạnh 
kiểm 20/20 nơi trường Les Lauriers. Từ khi học thày Châu là hai đứa như 
cặp bài trùng, đi học ngồi cùng bàn, chiều về hắn đến nhà ông Bụt chơi hay 
ông Bụt đến nhà hắn chơi.  

Con đường đây, vẫn nhộn nhip như xưa, còn người năm xưa giờ trôi giạt 
bên kia bờ đại dương. Hắn vội vã đi tìm căn nhà Tuấn, hàng phố giờ đã 
thay đổi nhiều. 

-Em chụp tấm này cho anh, để anh gửi cho Tuấn là anh đã ghé trưóc cửa 
nhà nó. Click! Click! 

-Không sai rồi!  Không phải nhà này!…Có lẽ là nhà này?… Chụp đi em! 
Click! Click! 
 

Tiếng hai vợ chồng hắn sôn sao trên vỉa hè. Hắn tình cờ nhìn vào căn nhà 
và chợt thấy một người đàn bà đang nhìn hắn chăm chú. Hắn thấy ngờ ngợ 
quen. Người đàn bà đó cũng có cảm giác và chợt kêu lên: 

- Có phải Thế Anh không? 

- Dạ, thế còn chị là ai? 
- Tôi là Châu đây! 

- ?? ... à nhớ ra rồi! Chị là chị của Tuấn đây mà. 

- Hai em vào nhà chơi đi... 

- Tụi em đang định chụp hình trước nhà để gửi qua Mỹ cho Tuấn xem. 

- Khỏi gửi! Tuấn nó cũng mới về chơi và đang ở trên lầu để chị gọi nó ... 

Hắn ngỡ ngàng trước cái duyên kỳ ngộ với ngưòi bạn học trong xuốt quãng 
đời niên thiếu mà hai đứa như hình với bóng. Tuấn từ trên lầu chạy xuống 
nhà. Vẫn dáng ngưòi như năm xưa, cao cao lưng hơi gù gù. Gương mặt 
chẳng đỏi thay bao nhiêu, hắn nhận ra ngay. 

-Trời đất ơi! Tuấn! Sao mà mày linh quá “dậy”, vừa nhắc tới là hiện ra ngay. 
 

Hai đứa ôm chầm lấy nhau. Gần mưòi năm trời cùng chung mái trường, 
cùng chung bàn học, xa cách hơn ba chục năm. Từ ngày Tuấn qua Mỹ, hắn 
có gặp một vài lần nhưng hôm nay không hẹn mà gặp lại trưóc căn nhà 
ngày xưa hai đứa hay cùng ngồi học hay có khi chỉ nằm khèo nghe nhạc!  
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Giờ Việt Văn 
Hắn rủ Tuấn Bụt đến nhà Danh Tề chơi luôn. Tuấn bằng lòng và hẹn sẽ 
đến sau. Danh Tề có cái hỗn danh đó từ lúc nào không ai biết, có lẽ vì cánh 
tay Danh rất dài, bàn tay Danh lại phốp pháp và Danh ăn nói nhanh nhẹn 
oang oang. Theo sách tưóng của Qủy Cốc Tiên Sinh thì tay vượn chính là 
tưóng tốt, tướng của Tề Thiên Đại Thánh với cây thuớc bảng trong Tây 
Du ký. 
 

Danh chờ vợ chồng hắn đã lâu, chạy vôi ra khi thấy vợ chồng hắn xuống 
xe Taxi ở trưóc cửa và vui vẻ thăm hỏi. Danh vẫn nói oang oang như ngày 
nào. Một lúc sau Tuấn cũng tới. Cả ba tưởng như mới hôm qua đây còn 
ngồi ăn mừng thi đậu Tú Tài Hai. Bũa đi ăn tối hôm đó được dời lại cho 
những câu chuyện năm xưa. 
 

Trước mắt hắn hình ảnh của lớp học năm xưa hiện ra… 
 

Gió thổi vào căn phòng trên sân thượng, đem một chút mát mẻ cho buổi 
trưa oi ả. Hôm đó, các học sinh đều lặng nghe thày Từ Phát điểm danh và 
thầy sẽ gọi lên trả bài. Hôm nay là ngày trả bài bài thơ lục bát “Làng ta”, 
hắn khẽ nhẩm: 

“Làng ta phong cảnh thanh bình 

Dân cư đông đúc… như hình con long. 

Nhờ trời hạ kế sang đông, 

Làm nghề cày cấy vui trồng… tốt tuơi 

Vụ năm cho tới vụ mười 

Trong làng kẻ gái… người trai …?” 
 

Tim hắn đập thình thịch. Hắn không thuộc bài này rồi! Còn tiếp gì nữa mà 
hắn quên mất rồi? Chết rồi thầy sắp gọi đến hắn, bụng hắn sôi lên òng ọc , 
mồ hôi hắn toát ra …   
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Trong các môn học, hắn sợ nhất môn Việt văn vì hắn có một cái trí nhớ 
như tổ ong. Hắn không bao giờ học thuộc lòng được những bài học dài và 
nhất là những bài thơ mà bài thơ hôm nay rất dài gần hơn chục câu. Một 
bài thơ Đưòng của bà Huyện Thanh Quan chỉ có 8 câu 7 chữ tổng cộng là 
56 chữ , mà hắn học đi học lại cả tuần, ngày nào cũng tụng bốn năm lần. 
Con em gái của hắn lại có trí nhớ đặc biệt, chỉ cần đi ngang qua nghe hắn 
đọc đã thuộc giùm cho hắn. Con bé lấy làm ngạc nhiên về cái trí nhớ của 
hắn và khả nghi cái “thông minh mà chậm nhớ “ của hắn. Dù siêng năng 
tụng mấy bài thơ, nhưng khi vào trả bài thế nào hắn cũng quên mất một 
hay hai chữ! 

Ngay từ ngày còn ở tiểu học, hắn để ý: mỗi ngày cứ gần 20 trò đứng lên ê a 
trả bài và nhất là vào buối sáng hay những trưa hè nóng nực, thầy cô hãy 
còn „say ngủ“, nên không chú ý gì đến đám trò ê a! Hắn đã phát minh ra 
một phưong pháp trả bài độc đáo:  

Hắn trả bài thiệt nhanh như một con vẹt, gặp đoạn nào bị quên, hắn nhẩy 
vù sang đoạn sau không ngần ngừ.  

Có lúc hắn nhìn xuống thấy mấy bạn hắn tròn soe mắt, một vài đứa còn 
đưa tay chỉ chỉ vì nhận ra cú “nhảy tam câp” của hắn, nhưng hắn vẫn lãnh 
huy chưong vàng (8/10) về trả bài ngon ơ. Từ ngày vào trung học gặp mấy 
bài thơ thì cái phát minh của hắn thành mây khói, vì thơ không đọc  nhẩy 
đưọc!   

Hắn trả bài “Làng tôi” xong với 10/20, thôi cũng được đi, hắn chỉ có 4 lần 
quên cho một bài thơ dài hơn 20 câu. Chợt hắn nghe từ phía trên của lớp, 
bên phía con gái, một giọng trả bài hoàn toàn mới lạ. Bài thơ không đọc lên 
hoặc ê a kéo dài để tìm những chữ trong trí nhớ,  mà nó như phát từ một 
ca sĩ nhà nghề!.   
 

Từ bàn nhất một giọng cao vút, trong trẻo, ngân nga đang vang lên, có 
trầm có bổng. Hắn tưỏng như đang nghe cô Hồ Điệp ngâm thơ trên đài 
phát thanh trong chưong trình “Tao Đàn” vào những buổi tối. Thầy Từ 
Phát và các bạn hắn lặng yên để thưởng thức bài thơ “Làng tôi” qua giọng 
ngâm thơ đày màu sắc âm thanh của Đông Phố. Khi Đông Phố chấm dứt 
ai cũng thán phục, nếu là lớp học ngày nay chắc cả lớp sẽ vỗ tay rầm rầm 
rồi, nhưng bọn hắn chỉ lặng yên và tròn soe mắt thán phục. Từ đó về sau 
mỗi khi Đông Phố trả bài, ai cũng muôn lắng nghe giọng ngâm thơ truyền 
cảm ấy của cô “bắc kỳ nho nhỏ”. 
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Nhưng cái cô “bắc kỳ nho nhỏ” này hay chọc phá hắn lắm, có lẽ vì thấy 
hắn hiền lành như một con chi chi. Đông Phố và Thanh Thủy có khi thêm 
mấy cô bạn khác nữa, hay đứng trên cầu thang dẫn lên lớp. Cầu thang rất 
chật chỉ đủ hai ngưòi đi. Thấy hắn đang đi lên, hai cô bé đó đã đưa chân ra 
chặn ngang bực thềm cầu thang. Hắn nhìn hai cặp chân khẳng khiu của hai 
cô bé mặc “juppe” ngắn đang chặn hắn.   

Hắn lúng túng không biết phải làm gì. Hắn sợ không dám bưóc qua vì mẹ 
hắn dậy ở nhà  

“Con không được buớc qua hay trèo qua mình đàn bà con gái, sẽ làm họ có 
bầu!”.  

Ôi eo ơi sợ quá! Hắn đứng đực mặt ra đó, cho đến lúc hai cô bé rắn mắt 
rút chân lại, cười như nắc nẻ và bỏ đi lên lớp trưóc hắn. Cái trò chơi này 
diễn ra cho đến khi hắn học hết năm đệ lục. 
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Angelique Lò Dê 
Từ khi vào Trung học, hắn cũng còn được lãnh bảng danh dự mỗi tháng 
nhưng không bao giờ qua mặt nổi mấy cô bạn học, để dành lấy hạng nhất 
như ở tiểu học. Một thày nào đó nói: “Các trò gái bao giờ cũng giỏi hơn trò 
trai cho đến hết năm đệ Tứ, sau đó thì bao giờ con trai cũng hơn!”. Thày 
muốn nói ý là khi các cô vừa đôi tám thì chuyện học không quan trọng 
bằng chuyện tình đấy các bạn tôi ơi. Nhưng mà có lẽ thày quên là mấy trò 
trai cũng vậy thôi. 
 

Ôi cái ngu của hắn cũng dần trôi theo năm tháng. Cho đến một hôm hắn 
cảm thấy lòng lâng lâng, mỗi khi nhìn thấy “nàng” lên đọc bài.  

Nàng có gương mặt bàu bầu, tóc đen dài chấm lưng. Nàng không còn mặc 
váy hay đồ ba ba nữa mà nàng hay mặc áo dài màu xanh lợt, quần lụa trắng. 
Nàng đã biết diện, mái tóc nàng muợt và dài chấm ngang lưng. Đôi lông 
mày nàng đã có nét tỉa cong cong làm tăng thêm về đẹp dịu hiền của nàng. 
Ông Bụt ngồi bên hắn cũng phải thốt ra:  

“Em trông giống Angelique quá! Đẹp quá! Xinh quá!”.  Tuấn Bụt nói cho 
oai, chứ nàng đã cho ai gọi bằng “em“ đâu.  
 

Thời bấy giờ, một chuỗi phim về Angelique đang đuợc trình chiếu ở các 
rạp cinêma Saigòn. Dù là những phim cấm trẻ em duới 18, nhưng bọn hắn 
vẫn đi coi đèu đèu và còn đi coi giá rẻ qua ông xét vé. Chỉ cần đựng ngay 
gần cửa vào rạp, tay cầm một ít tiền rồi đứng gần ông ta, xoè ra cho ông ta 
thấy. Lúc khách vào xem khá đông, ông bán vé ngồi ở trong quầy xa không 
đẻ ý đưọc , ông xét vé ngoắc tay một cái là đi vô và đưa tiền cho ông ta 
thay vì đưa vé!  
 

Từ lâng lâng,  hắn cảm thấy có lẽ hắn đã mê nàng Angelique Lò Dê!   

Hôm đó hắn ngồi trong lớp giờ chơi và nàng đi từ ngoài vào để lấy một cái 
gì đó trên bàn. Hắn đưa mắt nhìn theo đắm đuối,  nhưng chợt hắn nẩy ra 
một ý nghĩ tinh nghịch. Hắn quay đàu lại nhìn ông Bụt đang ngồi cạnh hắn, 
rồi hắn nhìn đến Cường Lang Thang ngồi bàn trên. Mỗi lần nàng đi ra hay 
đi vào là hai cái đàu của các bạn hắn, quay từ từ theo nàng và đưa nàng ra 
tới tận ban-công nơi mà nàng đứng chơi cùng các bạn gái khác. Càng để ý 
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hắn càng thấy số cây si khá nhiều. Ngay cả đến Lộc đen, lúc nào cũng vui 
như còn con nít ở tiểu học, bây giờ cũng mê nàng! Trời đất ơi! Gần một 
nửa đám con trai trong lớp quay đàu tới lui nhìn nàng đi ra đi vào! Không 
biết nàng có biết không?   

Nhưng hắn thấy nàng, vào giờ chơi cứ đi ra đi vào và lâu lâu lại cúi đàu 
cười mỉm chi càng làm cho bọn con trai bị thu hồn hớp vía. Những mái 
đàu xanh đó cứ quay theo nàng. 
 

Gần như không ai biết hắn đang chăm chú nhìn cảnh tượng ngoạn mục 
của mối “tình yêu tập thể” này. Hắn không còn nhìn nàng nữa mà đang 
nhìn các bạn hắn. Lúc đàu hắn còn ngạc nhiên, rồi sau đó hắn lấy làm thú 
vị và suýt phá lên cuời to khi thấy “rừng cây si “ đang uốn mình qua lại 
duới bước chân nàng. Hắn nở một nụ cuời nhẹ trong tim và cây si của hắn 
dành cho nàng “Angelique Lò Dê” cũng tan đi từ dạo ấy! 
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Màu áo xanh 
Vừa học xong năm đệ Tứ, thì bọn hắn được miễn thi Trung Học Đệ Nhất 
cấp. Lớp học trò Lò Dê ngày đó, bước vào Trung học đệ nhị cấp với một 
tuổi đời đôi tám.  Lớp không còn đông nữa, từ hơn 80 nguời năm đệ Thất, 
chỉ còn gần 50 nguời và theo thời gian cứ vơi dần. Những bạn một số ở 
nhà để đi làm giúp cha mẹ và không có mặt ngày tựu trường. 

Như có một bàn tay vô hình cả lớp càng ngày càng có nhiều cuộc nói 
chuyện giữa các bạn trai gái với nhau trong giờ chơi. Lớp vẫn còn chia 
thành hai nhóm và khuôn khổ của thời đó vẫn tạo ra những bức tưòng vô 
hình ngăn chia hai lớp nguời khác phái. Những khoảng cách ban đàu rất xa, 
giờ đã thu ngắn thành những cuộc nói chuyện rụt rè bên sân trường. Ngay 
cả những cô bạn học phá phách giờ đã thành những thiếu nữ, những cành 
hoa mới nở, không còn ngổ ngáo nữa mà trái lại rụt rè e thẹn trong chiếc 
áo dài và mái tóc thề chấm ngang lưng.   
 

Một hôm hắn đang đi trên đuờng ngoài giờ học, thì chợt hắn thấy từ xa 
“nàng“. Lại “cô bé” trong đám phá phách! Cô bé hay cùng với „cô bắc kỳ 
nho nhỏ“ chặn hắn nơi cầu thang ngày nào, bây giờ đang đi tới từ xa.  

Nàng mặc hôm nay một chiếc áo dài mầu xanh dương nhạt, quần lụa trắng 
dài, nguời nàng mảnh khảnh, tà áo bay theo cơn gió chiều như ngọn sóng 
luợn trên dòng sông nưóc biếc. Màu áo xanh làm dịu cơn nắng hè đang đổ 
xuống gay gắt trên mặt đuờng. Hắn tính bỏ đi, nhưng nàng đã thấy hắn và 
chào hắn bằng một nụ cười tinh nghịch! Cũng vẫn cái nụ cười phá phách 
ngày nào! Hắn tự nhủ “sợ quái gì cái cô bé này!“.   
 

Hắn bèn mở miệng ra chào lại và hỏi thăm!. Ngày thừơng hắn rất ba hoa 
với các bạn, trong giờ toán hăng hái lên bảng giải bài, nhưng với con gái thì 
hắn rất rụt rè, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Hôm nay hắn đã uống một 
ngàn viên thuốc liều. Lần đầu tiên hắn mở mồm và còn ba hoa với nàng 
nữa! Hai ngưòi đi bên nhau, vài sợi tóc của nàng bay theo gió, chạm vào 
mặt hắn, gấy cho hắn một cảm giác lâng lâng lạ lùng. Hắn lên cơn sốt nhè 
nhẹ! Càng đi, hắn và nàng càng nói nhiều. Câu chuyện cứ tự nhiên phát ra 
như nước. Hai người đi dọc theo con đường bụi và nắng nhưng hắn cảm 
thấy trời mát hẳn lại. 
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Nhưng… Vâng cái “Nhưng” tai hại này. Từ trong bụng hắn tự nhiên nổi 
cơn đau bụng. Lúc đầu còn nhẹ sau càng lên mãnh liệt. Cơn đau bụng làm 
hắn mất cả suy nghĩ, mồ hôi hắn tiết ra trên trán, hắn đi chầm chậm lại, rồi 
từ từ gấn như đứng hẳn lại!  
 
Hắn đang bị “Tào Tháo đuổi” và Tào Tướng Công đang sắp bắt kịp hắn 
rồi! Hắn đâm lo ra. Nếu xẩy ra chuyện gì, thi thôi thân bại danh liệt.   
 

Nàng không biết gì cả, chỉ thấy hắn đi chậm lại, nàng cũng đi chậm. Nàng 
còn ghé gần vào mặt hắn để nói chuyện. Lúc bấy giờ hắn gần như hôn mê, 
mùi tóc, tiếng người Huế ấm áp, guơng mặt xinh tuơi của ngưòi đẹp đôi 
tám và cơn đau bụng như xe tan từng khúc ruột!  
 

Hắn vội vã lấy cớ có việc gấp, giã từ không kịp hẹn lại một lần sau. Nàng 
vừa khuất, là hắn bỏ chạy có cờ vào một quán gần đó. Con đuờng trở lại 
nắng gắt vài cơn gió nóng đem cuộc gặp gỡ về tận nơi xa xăm nào đó… 
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Xe ôm 
Chiều hôm sau vợ chồng hắn được vợ chồng Danh mời đi ăn phở Hoà ở 
đường Pasteur. Sau khi ăn phở vợ chồng Danh còn mời vợ chồng hắn đi 
nghe nhạc ở một phòng trà gần đó. 

Phòng trà trang trí rất hiện đại, có máy đièu hoà không khí và duới ánh đèn 
mờ mờ với nhạc sống. Danh Tề nhắc lại câu chuyện vui buồn ngày đi học. 
Khi Danh làm đám cưới có nhờ hắn gửi một cuộn phim màu để chụp hình. 
Hắn đã gửi kịp ngay ngày cuới. Hình chụp xong mà không rửa được vì thời 
đó không có thuốc rửa hình mầu! Cuộn phim được giữ hơn hai mươi năm, 
gần đây mới đem ra rửa! Bị hư hết cả. Tiếc quá! Danh không có được kỷ 
niệm ngày đám cưói! Tại sao Danh không gửi cho hắn rửa hình nhỉ? Có 
vậy mà cả hai  không nghĩ ra! Bốn nguời nghe câu chuyện xong nhìn nhau 
luyến tiếc. Trong phòng trà một cô ca sĩ nào đó đang hát một bài nhạc 
vàng lâm ly.  
 

Vợ chồng Danh ở nghe nhạc đến chừng chín giờ tối, thì cáo từ về đi ngủ 
sớm mai còn đi làm. Vợ chồng hắn ở lại ngồi nghe nhạc và uống nước tới 
hơn hơn muời một giờ đêm mới ra về. Thay vì đi xe taxi về nhà, hai vợ 
chồng hắn chọn xe ôm. Mỗi nguời đi một xe.  

Từ hôm về Saigon đến nay,  hắn toàn là đi xe Taxi. Xe cộ ở Saigòn có khi 
nhích từng buớc trong phố, kẹt cứng với xe và ngưòi. Hôm nay hắn mới có 
dịp đi xe ôm. Đuờng phố về đêm, nên đã đỡ đông, ông xe ôm bèn có dịp 
phóng tay “ga”. Hắn quay đàu lại chỉ sợ vợ hắn bị thất lạc, nhưng ông xe 
ôm thứ hai cũng chẳng kém tay ga. Hai xe phóng song song trên con đuờng 
dài dẫn ra Biên hoà giờ được mở rộng và nhà cửa mọc lên san sát trên 
những khu ngày xưa chỉ là những cánh đồng hoang. Đêm đã khuya, xe 
phóng nhanh, gió man mát thổi vào mặt hắn. Hai bên đuờng ánh đèn lấp 
lánh kéo dài tận huớng Thủ Đức xa xa. Hắn chợt nhớ tới câu ca vọng cổ ru 
con vẳng lên trong những đêm hè: 

“Đèn Saigòn ngọn xanh ngọn đỏ 

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn mờ 

Anh theo vợ bé bỏ bè con thơ 

Con thơ tay ẵm tay bồng 

Tay dắt mẹ chồng đàu đội thúng khoai”   
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Ông xe ôm tới đúng con đuờng rồi, giờ đây đang im ngủ trong ánh đèn 
vàng vọt, mờ mờ. Thấy căn nhà trông giông giống căn nhà hắn ở trọ, hắn 
bèn nói “Tới rồi ! Anh cho tôi xuống đây.” Hắn móc tiền ra trả. Vợ hắn thì 
cũng vừa đến và trả tiền ông xe ôm bên kia. 
 

Chợt có một thanh niên lạ mặt ở bên lề đuờng chạy tới gần và hỏi hắn: 

- Bác đi đâu mà trả tiền xe ôm tới hơn trăm ngàn! 

- Không! Đâu có tôi chỉ trả có mưòi lăm ngàn thôi! 

- Bác vừa đưa cho ông xe ôm tờ một trăm ngàn và mười ngàn!   
 

Nhờ có thanh niên lạ mặt đó, ông xe ôm đã thối lại cho hắn 90 ngàn thay 
vì đi luôn. Hắn đã lộn tờ 100 ngàn và tờ năm ngàn cũng màu xanh xanh!  
 

Hắn cám ơn người thanh niên lạ mặt tốt bụng, tặng anh ta 10 ngàn nhưng 
anh ta từ chối mãi mới nhận. Anh ta còn ân cần chỉ vợ chồng hắn về nhà vì 
một điều hắn không biết là trên con đuờng này có tới hai số nhà giống 
nhau và cách nhau hơn 500 thưóc! Hắn đã xuống xe quá sớm!  

Cử chỉ của người thanh niên lạ mặt đã làm hắn rất cảm kích, cái tính hay 
giúp đỡ của người dân Saigòn dù bao năm cũng chẳng đổi thay.  
 

Đêm đó hắn về ngủ một đêm thoải mái.   
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Bà con ở Đức  
Tiếng xe cộ buổi sáng của Sài gòn đã đánh thức hắn ra khỏi giấc mơ, hắn 
thấy mình đang nằm ở Saigon và ngày mai sẽ khởi hành đi Nha Trang mà 
chưa làm gì cả. Hắn vội cầm máy điện thoại di động gọi Hùynh. 

- Hùynh ơi? 

- À chào thầy! 

- Ông bạn tính việc đi Nha Trang thế nào? 

- Chưa tính gì kỹ lắm! Đang liên lạc chuyện xe cộ. Hotel thì xong rồi. Đến 
tui đi. Rồi mình bàn chuyện. 

- Okay! Chờ nhé, chừng hai tiếng nữa tụi mình sẽ đến.   
 

Vợ chồng Hùynh cũng là một cặp Việt Kiều như vợ chồng hắn về chơi 
Việt Nam. Cả hai cặp hẹn nhau rủ cùng đi chơi Nha Trang chung với nhau. 
Hắn tính rủ thêm Dũng Sì Tút, nhưng khi hỏi đến thì Dũng đã đi Đà Lạt 
rồi. Vợ chồng hắn lục tục đón xe Taxi và sau một lần đi vòng vo tam quốc 
mới tìm ra nhà Hùynh.  
 

Tìm nhà ở Saigòn cả là một vấn đề, rất khó tìm, cứ đi vòng vòng trong các 
ngõ hẻm như trong bát quái trận đồ của truyện chưởng. Nhà của Hùynh có 
tới ba con số chồng lên nhau 23/34/210 nằm trong một con hẻm ở Saigòn. 
Đưòng trong hẻm rất khang trang, lát xi măng và nhà cửa san sát. Sau gần 
nửa tiếng, vợ chồng hắn mới tìm ra. 

Nhà của Hùynh có tường cao, cửa sắt, bên trong lót đá hoa và bầy biện 
những bàn ghê trạm trổ rất mỹ thuật. Hùynh mời vợ chồng hắn vào trong 
căn phòng mà gia đình Hùynh dành riêng để đón Hùynh mỗi lần về chơi 
Việt Nam! Căn phòng nằm trên gác, có gắn máy lạnh và có cả một cái 
W.C. cùng bồn tắm hiện đại xây trong một phòng nhỏ kế bên. Giứa phòng 
đặt một cái giưòng Kingsize thật lớn, có nệm “mút” dầy hẳn hòi. Vợ 
Hùynh vừa đi chợ. Hùynh đang ngồi trên cạnh giưòng, gọi điện thoại và lấy 
trong tủ lạnh hai lon cô la mát lạnh ra mời vợ chồng hắn . Đang ở ngoài 
nóng, chẩy mồ hôi ướt đàm đề, vào căn phòng mát, hắn bèn cởi luôn áo 
treo lên một cái ghế gần đó cho mau khô. Chẳng phải giữ ý tứ gì nữa , “bà 
con bên Đức” mà. Hắn cởi trần trùng trục và leo quách trên giuờng, ngồi 
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nghỉ mệt, tay cầm lon cô la, mồm thì ba hoa bàn với Hùynh chuyện đi Nha 
Trang! Vợ hắn thấy tức cuời vội lấy máy ra chụp. Click! Click!   
 

Hùynh đang gọi một ông chủ xe và đang đặt xe. Ông chủ xe là bà con của 
một anh bạn ở Đức. Dân bên Đức có tính vậy. Có việc gì cần nhờ, cứ hỏi 
“bà con bên Đức mình” vẫn chắc dạ hơn. Ba muơi năm ở Đức đã tạo cho 
hắn và các bạn ở Đức một tình thân thương, một sợi dây vô hình nối kết 
có khi con hơn cả bà con ruột thịt. Mặc dù đã ra trường, mỗi người một 
ngả. Những ngày Tết, những ngày sinh nhật, đám cuới của con cái các anh 
chị em vẫn kéo đến dù phải chạy gần 400-500 Km, gặp nhau vài tiếng rồi 
lại chạy về! Đúng là “ăn một bữa cỗ chạy ba quãng đồng”, nhưng “bà con 
bên Đức” là thế đấy, bình dị và thân thương, nó Đức Đức thế nào ấy.   
 

Thuở còn là sinh viên , vào những ngày cuối tuần, có khi cả đám kéo nhau 
gần muời “thằng” chui một căn phòng nhỏ bằng cái lỗ mũi. Nguời thì nấu 
ăn, nguời thì rửa chén, rồi cùng nhau ngồi ca hát, kể cho nhau chuyện tiếu 
lâm, chuyện tình lâm ly bi đát. 

 Có “thằng” bị đuổi nhà, gửi va li ở nhà một thằng nào đó, rồi ôm cái túi 
ngủ [Schlafsack, Germ. / sleeping bag, Engl.] lang thang đi ngủ nhờ cả 
tháng ở khắp các bạn học Việt Nam cho tới lúc kiếm được phòng. 

Những ngày hè, sinh viên từ tỉnh này kéo xuống tỉnh khác, từ Aachen 
xuống Köln - Cologne-, Krefeld nơi có nhiều hãng xưởng để đi làm. Các 
bạn ở các tỉnh đó cũng vui vẻ, chia ra chứa chấp bọn “thợ khách” mùa hè 
này, mặc dù chẳng quen biết nhau gì cả [thợ khách = Gastarbeiter, Germ. 
tiếng Đức dùng để chỉ những nguời thợ không phải là dân bản xứ]. Đã thế 
đi làm về , tối đến để xả hơi, còn tụ lại cả đám lại ngồi ăn uống chung. 
Không ai có thì giờ nấu nưóng cho mệt xác, cứ bánh mì thịt nguội, gà quay 
sẵn, đem ra bổ dưỡng. Ăn no là tán dóc, xem đá banh trong TV, đánh bài 
hay hát du ca. Nhất là nơi nào có mấy “chị” ghé tới tham dự, thì các anh cứ 
rống lên “hát hay không bằng hay hát, hát luôn luôn, hát luôn luôn…“, làm 
cho đám chứa chấp nhiều khi bị mất ngủ, có khi bị thi rớt cũng vì tiếp 
những bạn hiền không quen!. 
 

Khi đi ngủ nhờ thì cũng không khách sáo hỏi han gì cho mệt. Tối đến chủ 
nhà leo lên giường ngủ, còn đám đi ngủ nhờ tự động lấy túi ngủ ra nằm đất 
để mai dậy sớm đi cày. Vui nhất là những ngày đá banh, du sinh tỉnh này 
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kéo về tỉnh khác đá, có khi còn tổ chức đại hội nhiều tỉnh đá banh. Ai 
không đá được thì đi theo cổ võ cho hội nhà.  
 

Nói đến đá banh hắn lại nhớ đến sự nghiệp cầu thủ của hắn. 

Đại học Aachen có một sân đá banh trải cỏ rất đẹp nhưng chỉ để cho 
những buổi tranh giải trong truờng, còn lúc tập thì chỉ đuợc tập đá trên cái 
sân bằng đất bên cạnh, thế những cũng thú lắm. Riêng mỗi tỉnh thì các 
sinh viên tổ chức một đội banh có Thủ Quân [Capitain , Germ.] hẳn hòi. 
Du sinh Aachen có  „Capitain Phương Rừng“. Thủ môn nổi tiếng của hội 
tuyền du sinh Aachen bấy giờ bay như chim, đấm banh ra khỏi xà ngang, 
nhưng có cái bịnh là chụp banh thì banh chui tuột qua chân vào luới! Có lẽ 
vì thế mà mà anh ta có hỗn danh là Đại Đán - xin đừng nói lái nhé- .  

Danh tài đá banh thời đó là “Anh 3 Vú“. Anh 3 Vú còn đọat giải đánh 
bóng bàn của toàn truờng. Cổ nhân có dậy nhân tài thường có dị tuớng rất 
đúng trong trường hợp này cho anh Ba. 
 

Vừa đến học ở Aachen,  hắn đang lo không biết là mình sẽ nhận môt được 
một cái hỗn danh gì để phân biệt với Anh 3 Vú! Thế rồi một ngày đẹp trời 
khi hắn vào Mensa - Quán cơm sinh viên-, thấy các bạn Việt nam ai cũng 
gọi mình là „Anh Sữa“! Cái tên Anh Sữa này không biết do ai dặt ra, nhưng 
nó có từ đó cho tới ngày hắn rời tỉnh. Mấy người Việt Nam qua sau này 
không biết, còn tưỏng hắn tên là Sữa nên hắn còn có thêm cái hỗn danh là 
„Chú Sữa“ ! Lâu ngày tên Sữa nó thấm vào hắn, người Việt ở Aachen chào 
hắn “Anh Sữa” hay “Chú Sữa” hắn cũng gật đàu! Đên nỗi khi vợ chồng 
hắn làm đám cưới có người còn hỏi vợ hắn: “Tôi thấy chi quen với chú 
Sữa. Sao bay giờ lại bỏ chú ấy , đi lấy ông nào tên Anh lạ hoắc vậy? Tội cho 
chú Sữa quá”. Có người đi đám cưới còn nghĩ là chú Sữa bị bỏ rơi, đến khi 
thấy chú rể mới cười toe ra là đúng chú Sữa rồi.   
 

Khi theo anh em đi tập đá banh, hắn không có tài lừa như “Bồn lừa” trong 
chuyện Duyên Anh nhưng nhờ hắn chạy cũng khá nhanh nên đuợc cho 
vào làm dự bị hàng tiền đạo của đội banh Aachen. Hắn cứ chờ thấy 
Capitain Phương Rừng chỉ chỉ là hắn biết rồi, cứ cắm đàu chạy như Forrest 
Gump về phía truớc là trái banh của Phuơng rót ngay truớc mặt để hắn sút. 
Cái “Tắc tíc” [Chiến thuật] đó còn gọi là „ăn cắp trứng gà“.  
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Nhưng đá banh có cái rất ác là nếu bạn đá dở hay mới vào thì không bao 
giờ có banh. Những ngày đàu tiên hắn chạy “xe không“ cả 90 phút mà có 
khi chỉ đụng trái banh đuợc đúng ba lần. Nhờ luyện tập hắn cũng “ăn cắp 
đuợc mấy trái trứng gà“, sút lủng luới của Kiệt Già vài quả. Sự nghiệp cầu 
thủ của hắn đang lên cho đến một hôm. Hôm đó là bữa đá banh “quốc tê”. 
Đội banh „dân Mít“ đá giao hữu với đám sinh viên Phi châu. Mấy anh Phi 
Châu này là dân chạy trong rừng, rượt nai, săn cọp nên chạy rất nhanh.  

Thế rồi một lúc hắn chạm „địch“. Đối thủ của hắn là một thanh niên, cao 
hơn hắn một cái đàu, bắp thịt dắn chắc hằn lên duới làn da đen bóng, mới 
nhìn đã hơi ngán rồi. Trái banh đang nằm trong chân “địch”. Hắn bay vô 
cướp. Nhưng khi chạm vào đôi chân cứng như sắt của địch thủ hắn đã biết 
võ công của địch thủ hơn hắn ít nhất là mấy thành công lực. Hắn hơi chùn 
lại tính nhắm mắt cho đối thủ vượt qua!. Tiếng Capitain Phuơng Rừng hét 
lên: 

- Anh Sữa! Nhào dô! Cưóp banh nó! Dzô! Dzô! 

- Anh Sữa giết nó! Đá vô chân nó! Tiếng một ai đó phía sau thúc dục. 

Hắn thấy nổi máu anh hùng rơm lên. Gồng hết mình xả thân ra chiến đấu, 
lăn vô giành trái banh như dũng sĩ trong phim chưởng, bao nhiêu ngọn 
cước vung lên. Nhưng đá banh đâu phải là trò chơi, và địch thủ của hắn 
cũng là một tay đá banh kinh nghiệm. Hai chân của anh sinh viên phi châu 
xẹt qua xẹt lại, trái banh bay qua bay lại, bụi đỏ bay lên từng chập. Hắn 
nhắm mắt tung một độc cước, trúng ngay trái banh. Trái banh bay vút vê 
phía trước. Hắn đã phá đuợc trái banh, hắn chạy tới để cướp banh. Cái vui 
đó không đày hai giây, đôi chân sắt đen bóng của anh ta đã quẹt một cú vào 
gót chân hắn. Hắn bay lên và hạ cánh như một chiếc máy bay đáp lộn phi 
đạo. Nguời hắn lăn chùi xuống sân đát. Đàu gối hắn toét một vết dài, máu 
tuôn ra, đúng là đã đổ máu cho màu cờ sắc áo của hội tuyển Việt nam ở 
Aachen. Hắn chạy vào phòng cứu thương, ông gác sân xịt cho hắn một loại 
thuốc cầm máu lên vết thuơng đầy cát. Thay vì đi bác sĩ hôm sau, hắn đã 
coi thường tự chữa lấy! Kết quả vết thương xưng tấy lên gần hơn tháng trời 
để lại cho hắn một vết thẹo lớn và cũng chấm dứt giấc mộng cầu thủ của 
hắn.  

Hắn chuyển sang nghề “đá miệng“, đứng ngoài sân hò hét ủng hộ anh em 
hội nhà. Ngoài những danh tài ở Aachen, nhờ đi theo hội đá banh hắn 
quen đuợc nhiều bạn mới có những tên rất lạ kỳ, thú vị. 
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Sở Thú Aachen 
Nhân dịp này Anh Sữa tôi, xin ghi lại đây bộ sưu tầm về những hỗn danh 
của các bạn thời đó để làm kỷ niệm, cho khỏi mai một sau này, lưu truyền 
cho hậu thế vài viên thuốc - một nụ cười là mưòi viên thuốc bổ - . Mỗi lần 
nhắc đến hỗn danh bạn nào,  là tôi lại thấy hình ảnh các bạn hiện lên như 
mới hôm nào đây còn vui cười, tranh nhau từng cú đá banh, ngồi học cùng 
nhau trong giảng đường hay thảo luận cả giờ về những dự án cho tuơng lai 
trong Ché Haus - tên gọi căn nhà mà đại học Aachen dành cho sinh viên 
ngoại quốc đến chơi vào cuối tuần hay vào buổi tối. Giờ đây các bạn đã 
tung đi khắp bốn phuơng trời. Ngoài ra không phải ai đi học mà được hỗn 
danh vang lừng bốn phuơng đâu nhé. Chỉ có ai được anh em yêu mến mới 
có tên đặc biệt,  vì thế các bạn đừng giận nhé, khi thấy tên mình vào bảng 
Phong Thần. 
 

Về đá banh thì có „Châu chùi“ là tay hậu vệ nổi tiếng của đội banh 
Cologne hay chùi chân anh em té nhào. „Trung cục bin“ trông tròn lẳn như 
… cục bin!  

Trong bộ hỗn danh tiếng lái có „Phong Nhĩ“ [Gió Tai] đàn Guitar hay mà 
đàn Tì Bà cũng hay. „Đạo Dụ“ trông đạo mạo, nhưng có nhiệt tình xã hội 
hay giúp các nguời Việt mới sang trong vấn đè xin giấy tờ , thông dịch và 
khi đóng kịch thì anh em cuời bể bụng. „Thái Dúi“ hay dúi trái banh ping 
pong xoáy tít trên bàn, bằng những cú “chặt” đẹp. 
 

Nhưng không thể nào quên được cái „sở thú“ của anh em sinh viên Việt 
Nam ở tỉnh Aachen! Bắt đàu là Lưu Đàu Bò . Đàu Bò có cô bồ Đức đuợc 
gọi là Bò Cái, hát tiêng Việt rất hay. Bò Cái thích tên này lắm, lúc nào lên 
hát cũng nói: ”Bò Cái xin hát bài…”. Thiết bị cho họ nhà bò thì có Anh 
Sữa và Anh 3 Vú tha hồ mà sản xuất bơ sữa. Ngoài ra còn nhứng gia súc 
khác như Tuấn Chó Dại rất vui vẻ, sốt sắng nhưng trong những buổi bàn 
luận hay cắn càn lung tung. Danh Hợi tuổi Thìn mà lại mang tên cúng cơm 
là Heo Danh Tiếng! Về thú rừng đem từ Việt Nam qua có Long Lạc Đà 
chỉ phì phèo thuốc Cammel. Hàng nhập thứ tôt là Phước Dế Nhủi, Liêm 
Vịt Bầu, Long Gà Con không biết ai đặt tên sao mà giống quá đi thôi. Nhất 
là Dế Nhủi lúc cưòi chun chun cái mũi với hàm râu vài sợi trông như con 
dế rung rung hai sợi râu. Vịt Bầu đi lúc la lúc lắc như vịt. Gà con nguời 
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nhỏ, vui vẻ sốt sắng láo liên như gà con. Trong Sở thú còn trồng cây ở khu 
“Phưong Rừng“. Phương Rừng người cao lớn, bắp thịt dắn chắc, da ngâm 
đen, ăn nói thẳng ruột ngưa. Sống trong rừng có người thiểu số Iknok Tụ , 
hiền lành và thật thà náu ăn giỏi nhưng chỉ thiếu có cơm lam là chưa biết 
nấu. Thời đó trong rừng còn có bẩy chú lùn Điên nặng - dân học Điện - 
cùng nhập học một niên khoá, đi học ngồi một dẫy dài trong giảng đuờng 
nói tiếng Việt với nhau Để ưu ái cho bẩy chú lùn điên nặng thì có Bạch 
Tuyết Jumbo, người đẹp mũm mĩm. Một con vật rất quái đản nữa dù nhỏ 
bé cũng lặn lội sang Đức là Huỳnh Rận. Ngay cả một cái “Bình Bể” cũng 
được nhập cảng sang Đức. Bình nói rất nhiều , oang oang như tiếng vọng 
từ một cái bình bể. Trong vườn thú có tu một “Ni Cô” mảnh khảnh liễu 
yếu đào tơ nhưng chớ bé cái nhầm có những cú chặt Ping Pong nguy hiểm 
vô cùnng. Ni Cô hay nói chuyện Thiền, sống như một Nho gia của trăm 
năm về truớc, ngày đêm trì tụng cơ khí học trong am cư xá sinh viên. 
Trong Sở thú Aachen, lạc loài một chú cao bồi Tùng Django, người xứ 
Quảng nói tiếng Việt như dân Texas, tuớng đi ngang tàng như sắp ra đáu 
súng. Sống không biết chuyện đời là Tường Điên, một nhân tài Toán học, 
thi Toán lúc nào cũng điểm Ưu … nhưng hơi “mát giây”. Tưòng mua một 
cái áo bán đại hạ giá 25 DM nhưng đem đi sửa cho mặc vừa hết 50 DM! 
Tưòng sắm một cái Ti Vi sách tay mầu về, sài chừng hơn một tháng, chợt 
một hôm kêu hắn: “Anh Sữa! Tao tặng mày cái Tivi đó, mày đem về đi.” 
Hắn từ chối nhưng Tưòng cứ khẩn hoản đòi cho hắn. Hắn lễ mễ xách cái 
Tivi gần 10 ki lô, đi bộ hơn 5 km về nhà. Đúng một tuần sau, Tuờng lại nói 
hắn .”Anh Sữa! Tao nghĩ lại rồi , tao không cho mày nữa, mày đem trả lại 
tao” . Hắn lại xách cái máy Tivi, 5 Km từ nhà lên trả cho Tường! Còn một 
nhân tài nữa là Thành Ốm Nhom ngoài giờ học, chuyên nghiên cứu cách 
làm “máy chế tạo bánh tráng” từ những chiếc xe đạp cũ! Sinh viên Việt 
Nam ở Aachen đa sô học Điện và Cơ khí. Anh em tụ nhau thành hai khối 
chuyên khoa [Fachschaft, Germ. ] để gặp nhau trao đổi và học tập ngoài 
giờ học hay cùng nhau học thi. Bên Điện thì đoạt đuợc đạt được một kỷ 
lục đáng ghi trong “học sử sinh viên Việt Nam ở Đức” là kỳ thi môn Toán 
Đại Cương I-II đậu cả bẩy chú Điên Nặng với điểm Ưu [1,0] nên nhớ là 
không ai ngồi gần nhau trong phòng thi gần hai trăm người đâu nhé. Bên 
Cơ Khí quyêt định mua một cái xe hơi cũ, tháo ráp để học hỏi thực tê như 
những lúc thực tập kỹ nghệ. Máy của chiếc xe anh em cơ khí mua về, được 
tháo ra thành từng mảnh những hỡi ôi khi ráp lại thì nó cứ dư nhiều con ốc 
cùng nhứng đồ lặt vặt và máy không làm sao nổ lên nữa! Hic! Hic!  
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Chợ Cũ  
Hùynh đã thoả thuận xong việc xe cộ và đánh thức hắn khỏi giấc mơ vê 
quá khứ. 

- Ngày mai mình có xe đi Nha Trang. Giá cả xong xuôi rồi. Bây giờ mình đi 
ra phố Saigòn chơi đi! Nghĩ sao thầy? 

- Đi chớ ! Mới có hai giờ chiều còn sớm mà. Này ông biết chỗ nào đi mua 
máy Karaôkê không? 

- Có chú em tôi đang ở đây, chú dắt mình đi là chắc ăn. 

Cả bọn hắn bèn kéo nhau ra “Chợ Cũ“, để tìm mua máy karaokê! Bên 
Việtnam có món điên tử mà dân Việt hải ngoại rất thích là máy karaôkê có 
chứa sẵn 4000 - 5000 bài hát! Bà con Việt Nam ở hải ngoại và nhất là ở Âu 
Châu hát Karaôkê ở nhà hay trong những buổi sinh nhật hay party bỏ túi 
tại gia. Từ ngày có “mốt” hát Karaôkê, nhà nào cũng cố sắm một cái Studio 
Nhạc loại semi professional -bán chuyên nghiệp-, đủ cả Mixer [Máy trộn 
nhạc], hai cái microphone di động, máy phóng đại cho microphone, máy 
audioprocessor để tạo effects như tiếng vọng… 

Nhờ hệ thống âm nhạc loại khá nên có nhiều giọng ca „cây nhà lá vườn“ 
chợt một sớm một chiều trở thành danh ca trong đám bạn bè và rất được 
bà con tán thưởng. Khác hắn với ngày xưa thời sinh viên, các anh cứ phải 
yêu cầu “các chị” lên hát đến khản cả cổ. Các bà các cô ngày nay,  đua nhau 
lên hát tranh tài trong các buổi Party. Kẻ bây giờ trốn lên hát lại chính là 
các ông chồng. Mấy ông còn bị mấy bà tập dợt ở nhà như gà nòi để đem ra 
“đá” cùng ông chồng các chị em khác. “Ông nhà tôi hát hay, là nhờ tôi tập 
cho ông đó, chứ ông ây lười lắm” hay là trù ông chồng “ông hát dở quá làm 
mất mặt tui đó″.   
 

Chợ Cũ là một một cái chợ của khu nguời Tàu ở Saigòn gần chợ Bến 
Thành, tên là Chợ Cũ nhưng bán toàn đồ mới. Hình như nó là tiền thân 
của Chợ Lớn là khu “china town” của Saigòn. Ngoài khu bán hàng chợ Cũ 
ra, chung quanh đây ở rất nhiều người Tàu chung với người Việt. Ông bà 
hắn ở trong khu phố này truớc khi dọn về Đakao. Không hiểu vì sao hắn 
chơi với các bạn Tàu hàng xóm mà hắn không học đuợc một câu tiêng Tàu 
nào ra hồn cả! Kể cũng tiếc, có lẽ vì cái tính rụt rè. Nguời Việt Nam hay 
tặng cho những đứa bé như hắn “cháu nó ngoan lắm, hiền lắm”.   
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Trung tâm buôn bán của Chợ Cũ không còn nằm ở đường Hàm Nghi mà 
bây giờ chuyển về đường Tôn Thất Đạm rất đông vui. Những xạp bán 
ngồi duới đất trên vỉa hè ngày xưa, được thay bằng những căn nhà gỗ nhỏ 
nhỏ, dựng dài hai bên đường. Đủ mọi mặt hàng bày bán trong đó: Quần 
áo, đồ phụ tùng điện tử, các món linh tinh bày bán trông hoa cả mắt. Ngoài 
những quán nhỏ bằng gỗ còn có những cửa tiệm lớn bán đủ loại từ TiVi, 
CD-Player đến Digital Camera. Ở đây buôn bán rất tấp nập, khu đường 
Tôn Thất Đạm biến thành khu bán đồ điện tử. Bọn hắn ghé vào một hai 
tiệm để hỏi mua máy karaôkê và được nghe thử những bài nhạc. Trong 
tiệm bầy bán những dàn “ampli” và dàn loa nhạc khá tốt. Khách đến mua 
được tiếp đón rất ân cần, tha hồ đòi hỏi nghe thử máy này máy kia, dù sau 
đó không mua anh bán hàng vẫn vui vẻ đưa tấm danh thiếp và hẹn trở lại. 
Sau khi thử vài máy và hỏi giá cả, hai bà xà vào ngồi lựa ít đĩa CD nhạc để 
đem về nghe chơi mấy hôm ở Việt Nam.  
 

Hắn nhìn ra những căn nhà với “ban công” dọc hai bên đường Chợ Cũ và 
nhớ tới những ngày còn đi học hay đi qua những con phố này. Ngoài giờ đi 
học hắn thích theo bà đi chợ. Trưóc mặt những cửa tiệm bán hàng , ngay 
trên lề đường xan xát những xập hàng của những nguời bán bên vỉa hè. 
Những xập hàng bán đủ thứ từ thịt, cá đến trái cây, đồ hộp, đôi khi bán cả 
vali, quần áo. Những cửa tiệm thì là tiệm ăn, tiệm bán đồng hồ, bán đĩa 
nhạc và hấp dẫn nhất là những tiệm bán vịt quay, xá xíu. Những con vịt 
quay vàng luờm treo lủng lẳng bên cạnh những miếng xá xíu, heo quay. 
Ngoài ra còn có một loại vịt phơi khô mà hắn  không biết gọi là gì và nấu 
ăn ra sao? 
 

Ông hắn rất thương hắn, dù hắn đã năm tuổi rồi, ông còn bế đi chơi trong 
Chợ Cũ! Một hôm, hắn thấy ông bế hắn mà chân hắn đụng tới quá đàu gối 
ông, hắn thấy “quê quá” và đòi xuống đi bộ lấy! Chiều chiều hai ông cháu 
hay đi bộ ra bến Bạch Đằng ngồi hóng gió mát trước khi về đi ngủ. Khi hai 
ông cháu đi ngang qua Cợ Cũ, ông hay mua cho hắn một chùm nho một 
trăm cà ram lận (100g), đếm được khỏang chừng hai chục trái nho. Bao giờ 
hắn cũng thích chọn loại nho đỏ đậm, còn gọi là nho đen vì nho đen ngọt 
hơn nho xanh. Hắn đợi ra đến bến Tàu ngồi hóng mát mới lấy ra ăn. Có 
lúc ông mua cho hắn ăn một đĩa đủ đủ với nuớc đá bào của cái tiệm bán 
nuớc ngay đàu đuờng Hàm Nghi - Võ Di Nguy. Những miếng đủ đủ sắc 
nhỏ vuông vuông, ngọt lịm được rắc đá bào như tuyết, ngậm vào trong 
miệng mát rượi những đêm hè nóng nực thật là sung sưóng cuộc đời. Sau 
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đó ông cháu đi ra bến Bạch Đằng và ngắm những chiếc ghe đưa khách qua 
bờ. Trên bờ lâu lâu có một bà bán hàng rong ban đêm, đi ngang mời chào 
những nguời hóng gió bờ sông: hột vịt lộn, cháo gà… Hắn thích nhất là 
những cột neo tầu bằng sắt đen. Mấy cột đó to, cao đến bụng hắn, bằng sắt 
đen, tròn, rờ vào nhẵn nhụi man mát. Ông hắn bế cho hắn leo lên đó ngồi 
hóng mát vào những đêm hè thật là mát cái bàn toạ.   
 

Hồi đó , hắn có một anh bạn tầu nhỏ, một “xây lẩu cố” như hắn. Hai đứa 
đã từng khoe nhau về việc học. Hắn khoe với anh bạn Tầu: 

- Tao học lớp Năm. Còn mày? 

- Ngộ học lớp Nhất! 

- Cái gì mày bé bằng tao mà học tới lớp Nhất lận?  

- Cái nị cũng vậy ! Sao cái nị học tới lớp Năm ! ngộ chưa thấy ai nhỏ như 
cái nị mà học lớp năm ! Ngộ không tin lớ! 

Cả hai đứa đều học lớp chót của tiẻu học!   

Chỉ có cái là trưòng Tầu thì đếm theo lối quốc tế bây giờ từ lớp 1 đến lớp 
12 trở lên. Còn truờng Việt thời đó đếm nguợc lại: lớp Năm đến lớp Nhất 
cho tiểu học và đệ Thất đến đệ Nhất cho Trung học. 

Ở góc đưòng Võ Di Nguy và Hàm Nghi có một xạp bán trái cây ở trước 
một tiệm bán đĩa nhạc và thâu nhạc vào băng cho khách. Hồi đó chẳng ai 
biết bản quyền là gì, ông chủ tiệm cứ thâu nhạc của các ca sĩ từ đĩa hát vào 
băng cho khách đặt mua!. Hắn thì thích nhất mấy cái đĩa hát bằng nhựa 
trong trong mầu xanh, mầu đỏ nằm trội lên trong những đĩa đen đạm xắp 
thứ tự.  

Một hôm hắn theo bà đi chợ. Ông tầu bán trái cây cho bà và tính tiền sai, 
dù ông dùng cái bàn tính kéo lạch cạch. Hắn vội cản bà và nói ông ta tính 
sai!. Ông bán trái cây nổi quạu: 

- Cái thằng xây lẩu cố này, “ló″ biết cái gì? 

- Ông cứ tính lại đi, cháu tôi nó đi học lớp Năm rồi đó! 

- “Lâu” cái nị tính cho ngộ xem nào. 
 

Hắn cộng vanh vách giá từng món cam, táo và nho bà mua để cúng Phật. 
Ông ta chịu thua và cười trừ. Sau này mỗi lần hắn đi chợ với bà, ông ta hay 
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cho hắn một miếng cam sành mà ông cắt để cho khách ăn thử. Nhưng lần 
nào hắn cũng tính đúng, không bị miếng cam sành của ông làm lung lạc.   
 

Cạnh đó có một ông bán đồng hồ. Từ khi biết “tiếng của hắn” ông ta còn 
đem đòng hồ ra vặn và hỏi hắn giờ ? Và cứ xoa đàu khen hắn mỗi khi hắn 
trả lời trúng! 

Từ đó hắn đuợc mang tiếng là “giỏi toán”! Nhờ câu này mà hắn lúc nào 
cũng chăm chú học toán. Nhưng có một điều là lạ, trong lớp có khi hắn rất 
giỏi, mà có khi rất dở và có khi nộp cả giấy trắng như kỳ thi Đệ Thất. Thật 
ra thì hắn cũng như các bạn thôi, hắn giỏi chỉ vì hắn siêng học toán, hắn 
học thuộc các cách giải Toán, các công thức và các bài giải mẫu như em gái 
hắn thuộc các bài thơ trong chớp mắt. Mãi cho tới đệ Ngũ hắn vẫn chỉ giải 
toán bằng cách “học tủ” các bài giải!   

Một chiều tháng chín, hắn đi học trời mưa tầm tã. Hắn bị trượt chân và bị 
té gẫy tay. Gẫy tay bình thường thi chỉ băng bột, nghỉ học chừng một tháng 
là cùng. Nhưng vì mẹ hắn bận buôn bán nên giao hắn cho ông bà nuôi lúc 
đó. Bà hắn vì qua thương hắn, lại nhà ở Chợ Cũ mà đi học ở Đa Kao là cả 
một đọan đừơng dài đi xe lam, đi bộ gần một tiếng đồng hồ. Vì thế hắn 
đuợc ở nhà thêm cho tới lúc tay thật cứng, để nhỡ có té nữa không bị gẫy! 
Thấm thoát hắn ở nhà từ tháng chín cho đến hết Têt ta, tức là tháng hai 
năm sau mới đi học trở lại! Tóm lại năm đệ ngũ hắn nằm chơi ở nhà. 
Trong nhũng ngày đàu hắn rất vui, vì tha hồ ở nhà để đọc truyện, đọc báo, 
vẽ hình. Nhưng lâu ngày hắn thấy nhàm chán vô cùng, vì trong giờ học thì 
ai cũng đi học cả, chỉ còn hắn ở nhà một mình, không có bạn chơi. Một 
hôm hắn lấy cuốn sách toán ra xem cho đỡ buồn. Trước hắn còn độc 
những truyện đọc thêm về cuộc đời các vị tổ sư toán như Descartes, 
Leibniz, Gauß , sau cùng hết chuyện chỉ còn những bài về đại số học và hệ 
thống tọa độ. Những bài tập lại không có bài giải mẫu mà chỉ có đáp số. 
Lúc đầu hắn chẳng biết gì cả. Nhưng nhờ thời gian rành rỗi, hắn chịu khó 
đọc đi đọc lại phần lý thuyết. Một hôm hắn chợt “giác ngộ toán”. Hắn 
khám phá ra một điểu: “có thể học không cần thầy giảng, học qua những vị 
thầy không biết mặt trong sách vở và tự chứng nghiệm qua những bài tập”. 
Từ đó hắn từ từ hiểu thế nào là đại số, là phuơng trình một ẩn số, hai ẩn 
số, hệ thống toạ độ và hình học giải tích. Hắn càng học say mê hết cả cuốn 
sách và lần đầu tiên trong đời hắn đã giải những bài toán không cần xem 
một bài giải mẫu.   
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Ngày hắn đi học lại, chỉ còn có môn toán là kỳ thi chót trong đệ nhị lục các 
nguyệt của năm đệ ngũ mà hắn nằm nhà gần hết cả niên học. Thầy dậy 
Toán năm đó là thầy Lộc, thầy nguời cao, to lớn, tiêng nói rổn rảng. Ngược 
lại thì thầy Đạo lại bé nhỏ, ăn nói dịu dàng như một cô con gái. Những 
năm chót của “Lò Dê” có thầy Bá. Thầy Bá rất cao nhưng lại rất gầy. Thầy 
ăn nói chậm rãi và khi vào lớp,  thầy ôm theo một cuốn sách Toán bằng 
tiếng Tây giầy cộm và lấy những bài toán từ trong đó ra làm bài tập . Kết 
qủa kỳ thi Toán năm đó, hắn đã giải trúng hoàn toàn các bài toán và nhất 
lớp về toán!   

Thầy Lộc rất lấy làm ngạc nhiên vì cả năm thầy không thấy hắn đi học, 
thầy hỏi hắn : “Em có đi học ở trường nào trong cả năm nay không?” . 
Nhờ cái kỷ lục này mà hắn đuợc thày Lộc dậy toán , Thầy Nhơn thầy 
hưóng dẫn lớp và thầy Chơn hiệu trưởng truờng Les Lauriers đặc biệt cho 
hắn lên lớp đệ Tứ. Nếu đó là kỳ thi việt văn, hay sử ký thì có lẽ cuộc đời 
hắn có một khúc quanh khác và giờ đang ở một nơi nào đó chăng?  

Không biết ở các nưóc khác ra sao, chứ bên Đức mà như thế, thì chắc 
chắn là phải ngồi lại lớp, để học các môn khác cho kỹ. Phải nói là các thày 
trường Les Lauriers văn minh còn hơn cả Âu Mỹ   

Sau gần ba tiếng đồng hồ lang thang từ tiệm này đén tiệm kia. Vợ chồng 
Hùynh từ giã vợ chồng hắn. 

- Thôi tôi chào thầy, tôi về nghỉ sớm. Mai mình phải lên đừơng đi Nha 
Trang đó nghe ông. 

- Chào Hùynh. Tụi tui đi chơi Saigòn chút nữa rồi mới về. Ông Bà về vui 
nhé. 

- Ông nhớ về ngủ xớm đi nghe. Mai đi đuờng xa mệt lắm đó. 
 

Vợ chồng hắn từ giã Hùynh và lẩn quẩn mua bán tí đồ lặt vặt cho ngày 
mai, sau đó ghé vào một tiệm mì ở phố Tàu, làm một bụng, tới gần nửa 
đêm mới đón xe Taxi về nhà chuẩn bị hành lý để hôm sau đi Nha Trang. 
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Đi Nha Trang 
Sáng hôm sau, vợ chồng Hùynh đến đón vợ chồng hắn lúc bẩy giờ sáng, 
bằng một chiếc xe “van” Mercedes có tài xế, gắn máy điều hoà không khí, 
chín chỗ ngồi và cả bọn lên đuờng đi Nha trang. Vợ hắn lúc nào cũng vậy, 
đã lo đày đủ một túi lớn trái cây và nuớc uống đem theo: côla, nuớc lọc 
chai. Hôm ở phòng trà hắn trả một lon cô la 30 ngàn! Hắn giựt mình! Hắn 
đã tưởng thôi rồi, hết uống Cola thả dàn. Sau này vợ hắn tìm ra ở trong chợ 
gần nhà trọ, đủ mọi thứ tiện nghi của Âu Mỹ, từ nuớc lon cho đến cả khăn 
giấy sổ mũi với giá phải chăng. 

Xe chuyển bánh về hướng Thủ Đức. Nhà cửa mọc san sát hai bên đuờng 
quốc lộ, kéo dài từ Saigòn ra đến Thủ Đức. Con lộ rất rộng đủ cho 2 hàng 
xe chạy mỗi chiều và rất đông đủ loại xe. Từ xe vận tải chở hàng đén xe 
nhỏ, xe gắn máy và chen chân với những người đi băng qua quốc lộ. Quốc 
lộ có một khúc rất hiện đại, được chia ra làm hai chiều xe chạy bằng môt 
bức tuờng ở giữa. Thế nhưng cũng có người trèo lên tường để băng qua 
đường. Ngoạn mục nhất là có khách bộ hành vác cả xe đạp leo qua bức 
tường ngăn chia hai chiều xe chạy này. Xe chợt đi ngang qua một khu rộng 
lớn, có trang hoàng rực rỡ, nằm bên quốc lộ, cả đám ngạc nhiên, kêu ông 
tài chạy chậm lại để chụp hình và hỏi: 

- Bác tài ơi, đây là cái chùa nào vậy? 

- Đây là Suối Tiên đó! 

- Ông tài chậm lại cho tụi tôi chụp mấy pô về làm “kỹ nghệ” Click! Click!. 
 

Suối Tiên đón khách bằng một cổng Tam quan, trang hòang rực rỡ, có hai 
con rồng vàng chầu hai bên trên những bực thềm dẫn vào cổng. Dân du 
khách vào xem tấp nập. Bên ngoài dựng một cặp ngà voi làm bằng bê tông 
thật lớn, duới chân mỗi ngà là một đàn voi vàng chạm chổ, đàn voi đứng 
chầu xung quanh cặp ngà voi trông rất mỹ thuật. Bên trong còn nhiều thứ 
nữa nhưng bọn hắn không có thì giờ vào xem, phải lên đưòng đi tiếp. 
 

Xe ghé vào một quán bên đuờng để ăn sáng. Dọc theo bên quốc lộ có 
những trạm nghỉ chân, nơi đây có vài nhà hàng ăn lớn, có bãi đậu xe rất 
rộng cho xe đò và cho xe chở du khách. Trong tiệm bày sẵn nhiều bàn ăn 
dài. Mặc dầu là ngày thuờng nhưng đông nghẹt người. Vứa xà vào bàn là 
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một cô chiêu đãi đã nhanh nhẹn chạy ra đưa thực đơn. Hắn lựa cho mình 
một đĩa cơm tấm bì, xưòn nuớng và chả trứng, ruới thật nhiều nước mắm 
pha chua chua ngọt ngọt và cay sè . Sau đó hắn làm một ly cà phê sữa nóng. 
Thế là ấm bụng cho chuyến hành trình.  
 

Càng ra xa Sàigon, số xe gắn máy càng giảm bớt nhường chỗ cho xe hàng, 
xe đò và quốc lộ cũng bé dần lại chỉ còn vừa đủ hai hàng xe chạy. Nhiều xe 
chất ngập đồ trên nóc. Chen chân cùng xe đò, xe van lâu lâu có những xe 
lam, xe gắn máy đủ loại.  

Đang đi thì thấy một ông chở heo bằng xe gắn máy. Con heo bi cột hai 
chân và nằm lắc lư vắt ngang trên yên sau Click! Click!.  

Một chuyện lạ nữa xẩy ra, xe đang chạy ngon trớn tự nhiên phải thắng gấp 
lại vì một đàn bò băng qua quốc lộ!. Mấy chú bò cứ thàn nhiên đủng đỉnh 
đi và hàng xe hai bên đứng chờ cứ dài dần ra . Click! Click! 

Mỗi khi có xe chay ngược lại, là hai ông tài múa tay lia lại. Hắn tò mò hỏi 
mới biết. Mấy ông tài ra hiệu cho nhau, để báo là trên đuờng có bị cảnh sát 
giao thông rình “bắn” đo tốc độ bằng tia Laser hay không. Ông tài nào 
cũng vậy, lên xe đèu thích đạp hết ga cả. Nghe nói chạy quá tốc độ sẽ bi 
phạt và bấm lỗ vào bằng lái. Ba lỗ là xong cái bằng về nhà đi chăn heo!   

Bên Đức chạy quá tốc độ bi ghi điểm trong computer từ 1 đến 3 diểm. Ai 
bị 17 điểm là mất bằng. Còn bên Mỹ khi bị phạt chạy quá tốc độ, bảo hiểm 
sẽ tăng lên. Có ông bạn ở Mỹ đi quá tốc độ trên xa lộ ở Mỹ, tự nhiên thấy 
máy bay trực thăng của Cảnh sát bay xuống truớc mũi xe chặn lại như 
trong phim action. Nghe hắn kể chuyện bên Đức: „trên xa lộ có những 
đoạn đường xe chạy không  giới hạn, có thể phóng trên 200 km/h“.Ông tài 
thích lắm nói chuyện với bọn hắn về xe cộ giao thông suốt quãng đường, 
nên cũng giết được thì giờ trên chặng đường dài. 
 

Càng đi về miền Trung, sự cằn cỗi khô khan của miền trung càng hiện ra: 
núi, biển và cát nóng. Cả một quãng đuờng dài, một bên là những bãi cát 
trắng xoá và sóng biển nhấp nhô, bên kia cách không xa là rặng núi 
Trường Sơn trùng điệp. Không có gì để trồng trọt cả, dưói ánh nắng thiêu 
đốt chỉ là những bãi đất với cây khô, cỏ vàng úa, lưa thưa không thấy bóng 
người. Lâu lâu mới thấy một căn nhà với tấm biiẻn “Tại đây có bán nưóc 
mắm”. Một vài trạm xăng nằm chơ vơ bên quốc lộ cùng với những cơn gió 
cát và nắng nóng. Hùynh chợt buột miệng: 
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- Phong cảnh thì đẹp thật! Nhưng cái đẹp này, cái hùng vĩ này chẳng ăn 
được, thầy nghĩ sao. 
- Toàn cát là cát! 

- Thầy nghĩ thế nào? Không hiểu nguời ở đây làm gì ăn? 

- Coi vậy chứ biết đâu,  đây lại là cả một kho tàng của thiên nhiên. Ông 
thấy nuớc Do Thái không? Từ một mảnh sa mạc họ đã làm nên một cường 
quốc. 

- Bằng cách nào vậy? các anh kể cho tụi tôi nghe với ! Tiêng mấy bà phụ 
họa nhao nhao. 

- Là nhờ vào nghiên cứu, tìm tòi và sáng kiến! Nhờ vào khoa học , kỹ thuật 
và bộ óc sáng tạo của con người. 

- Thầy kể cho tui nghe với.  

Thế là câu chuyện lại chuyển qua những ứng dụng của khoa học và kỹ 
thuật trong đời sống. 
 

Khoảng gần trưa thì xe đến mũi Né, hắn đề nghị ghé vào chơi, nhưng ông 
tài bàn ngang là sợ đến Nha Trang trễ quá!. Chắc là ông ta có hẹn ở Nha 
Trang với bồ nhí hay chăng? Thôi đành hẹn kỳ sau. Để an ủi, ông tài ghé 
vào một quán cơm cho du khách gần đó, sát bờ biển. Ra khỏi xe, cái nắng 
hừng hừng của trưa hè chiếu lên một bãi cát mịn và biển nhấp nhô sóng. 
Quen cái thích tắm nắng ở Đức, bọn hắn chạy nhào ra bờ biển trong khi 
chờ cơm. Một bãi cát trắng phau phau, phản chiếu ánh náng càng thêm 
chói chan, đến nỗi dù đeo kính mát, đội mũ cũng thấy khó chịu. Bãi cát 
nóng rực, đi chân không có thể phỏng da, mọi ngưòi đèu quay trở lại quán 
để trốn nắng. Trời nóng và ít gió làm bọn hắn không ăn uống gì đuợc 
nhiều. 

Đến hai giờ chiều thì xe đến gần Cam Ranh. Từ Cam Ranh đến Nha Trang, 
quốc lộ có một đoạn đường mới xây rất hiện đại, 4 hàng xe có thể đi đuợc, 
có chia đưòng hẳn hòi bằng sơn trắng trên mặt đường, trông như một 
đoạn đưòng ở một thành phố Âu Mỹ nào đó.  

Phong cảnh nên thơ của bãi biển Nha Trang hiện ra theo con đuờng nhựa 
uốn quanh bờ biển dẫn vào thành phố. Hai máy chụp hình, camera của 
Hùynh và của hắn cố gắng thâu lại những vẻ đẹp của thiên nhiên. Click! 
Click!  
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Nha Trang đây rồi!  Sống và lớn lên ở Sàigon trong suốt quãng đời thiếu 
niên vì hoàn cảnh chiến tranh hắn chỉ biết có Sàigòn và một đôi lần đi chơi 
Biên hoà hay Vũng Tàu. Sau này hắn đã đi đến không biết bao nhiêu danh 
lam thắng cảnh ở Âu Châu, tắm biển Florida hay lái xe chạy dọc bờ biển 
San Francisco về Los Angeles. Nhưng về Việt Nam hắn chỉ biết qua những 
bài học địa lý trong những ngày đi học và tranh ảnh trên sách báo.  

Ngày hôm nay, qua chuyến đi này, lần đàu tiên hắn mới thấy tận mắt quê 
hưong với những muôn vẻ đẹp và sống động. Một niềm súc động vô tả 
dâng lên trong hắn, hắn cất máy chụp hình, quay cửa kiếng xuống, để thở 
cái không khí của miền biển Nha Trang, để va chạm với cái khô cằn của 
miền trung, với những cơn nắng thiêu đốt trên da thịt. Hắn muốn cảm 
nhận những cơn gió biển mát rượi và có mùi cá cua tôm đang bay từ biển 
vào, mang theo những cơn sóng nấp nhô bên bờ cát trắng tinh. 
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Đi chơi Biển 
Tới Nha Trang xe ghé vào khách sạn Viến Đông nơi bọn hắn đã giứ chỗ 
trưóc. Sau thủ tục nhập khách sạn, vợ chồng hắn và vợ chồng Hùynh chia 
tay nhau về phòng riêng và hẹn gặp nhau tối nay đi phố và mai đi biển. 
 

Từ sáng sớm vợ chồng Hùynh và vợ chồng hắn, bốn người đã khăn gói đày 
đủ: khăn tắm, phao, đầu chống nắng… Ngoài nuớc và trái cây vợ hắn còn 
đem thêm một lô khô nai, khô bò để cho Hùynh và hắn „nhậu với cô la“! 
Mấy món khô nai, khô bò, mực khô là những món mà dân Việt Kiều rất 
thích nên vừa tới nơi là vợ hắn đã mua dự trữ mấy gói liền.   
 

Xe đến bến tàu, người đông ngẹt,  chen lấn ra vào như mắc cửi. Tiếng rao 
chào khách của mấy người “cò″ hay chủ tàu nhộn nhịp. Chương trình đi 
tua vòng biển là sẽ đi một vòng lớn ghé mấy hòn đảo tới chiều mời về. Bọn 
hắn đọc trên bảng thấy có hai cách đi biển: đi tua chung với nhiều người 
hay “bao” riêng một tàu. Bọn hắn quyết định ăn chơi xả láng, mướn tàu đi 
riêng cho thoải mái.   
 

Sau đó cả bốn người lục tục leo lên tàu. Con tàu thuộc loại nhỏ, sơn màu 
xanh dương đậm, trong boong tàu có xắp mấy hàng ghế cho du khách 
ngồi. Tầu có lẽ chở được hơn hai chục người và đủ sức đi vòng vòng mấy 
hòn đảo chung quanh. Bọn hắn chia ra mỗi người ngồi một băng và lấy 
máy chụp hình chụp lia lịa. Click ! Click! 
 

Thật là oai nhé! Lần đàu tiên bọn hắn được “làm chủ“một chiếc tàu dù 
trong vài giờ, hắn leo lên ngồi trên đàu tàu, hứng lấy những cơn gió biển 
mát rượi, nhìn cảnh bến tàu nhộn nhịp trong khi con tàu từ từ xa bờ. Click! 
Click!   
 

Ông tài công đưa bọn hắn vào một hòn đảo, nơi tấp nập du khách đang đổ 
lên từ nhũng chiếc ghe thuyền khác. Ông tài hẹn một tiếng nữa sẽ trở lại và 
bọn hắn phải đem mấy cái ba lô và sách tay theo. Không được để lại trong 
tàu!. Bọn hắn mới chợt hiểu là trong lúc bọn hắn lên đảo, ông ta lại đón 
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khách, đưa đi hòn đảo khác. “Bao” chỉ có nghĩa là bọn hắn không đi chung 
với mọi người thôi chứ không phải như đi xe bao hay đi taxi bao! . Buồn 
năm phút vì cái cảm giá “ông chủ tàu” bị tiêu tan đã trơ lại cái cảm giác là 
một đám “Việt kiều ngố” không hiểu tiếng Việt!   
 

Trên đảo có một trung tâm cho du khách là “Thủy Long Cung “. Bọn hắn 
mua vé vào xem. À thì ra đây là một hồ nuôi cá [Aquarium, Germ.] như ở 
sở thú Köln, Đức Quốc hay một loại Seaworld thu nhỏ của San Diego, 
USA. Cái ý kiên xây Thủy Long Cung trên một hòn đảo của một kiên trúc 
sư nào đó thật là ngộ nghĩnh và độc đáo.  

Bọn hắn đang bỡ ngỡ trước những tủ kiếng với những con cá biển đủ màu 
sắc  lội tung tăng thì một thanh niên tóc chải gọn, mặc áo trắng ủi thẳng bỏ 
trong quần dài, trông như một sinh viên, tiến đến hỏi bọn hắn có muốn 
được anh ta huớng dẫn hay không? hắn hỏi giá tiền là bao nhiêu? Anh ta 
nói  

“Chú cho bao nhiêu cũng được, cháu làm cho vui”.  

Okay, bọn hắn vui vẻ chấp nhận.  
 

Nhờ anh ta hướng dẫn, bọn hắn biết thêm vè những con cá trong tủ kiếng, 
nhất là những con cá miền nhiệt đới đày màu sắc của miền biển Việt Nam. 
Trong các loài cá xem ở đây, hắn thích nhất là con cá “Đô La”. Một con cá 
khá lớn trên mình có những đốm lớn mọc ra tuỳ theo số tuổi đời của nó. 
Bao giờ kiếm đuợc con cá có 9 đốm là trúng sô độc đắc!   
 

Truớc khi giã từ Thủy Long Cung, bọn hắn không quên tặng anh bạn trẻ 
tuổi hướng dẫn vui vẻ đó một số tiền mà chắc anh ta cũng hài lòng. Bên 
ngoài Thủy Long Cung là một hồ cá nưóc biển lớn, có chỗ cho du khách 
đứng và có thể mua mồi thả cho cá ăn. Họ đứng xem những con cá tranh 
ăn nhẩy vọt trên mặt nuớc. Nhìn những con cá, hắn nhớ đến những bài 
học vạn vật năm xưa thuỏ “em còn đi học“. 
 



 

   47 

Giờ Vạn Vật 
Cô dậy vạn vật trong năm đệ thất là một cô giáo  trẻ, có lẽ cô mới ra 
trường. Cô nguời nho nhỏ, đeo kính cận và hay mặc môt chiếc áo dài mầu 
hường. Lúc dậy đến bài về loài ong, cô giảng: 

„…thế rồi đến mùa, ong chúa bay ra và đàn ong đực bay theo. Con ong 
đực nào mạnh nhất sẽ “tô” ong chúa!“ 

Cái chũ “tô” cô dùng rất là khéo, không biết có phải là chữ có thiệt trong 
sách vở của vạn vật học Việt Nam hay không? hay là do cô chế ra?. Nhưng 
cô không tránh được cái đàu óc tinh nghịch của “bọn nhất quỷ nhì ma, thứ 
ba học trò″ . Cái gì học hoài không hiểu, còn cái chữ này thì bọn hắn hiểu 
ngay lập tức.   
 

Lần sau cô vừa nói 

“… ong đực“. 

Cả bọn con trai trong lớp đã nhao nhao lên:  

“... tô ong chúa! Cô ơi!  Ong đực tô ong chúa!”   
 

Tiếng cười khúc khích vang lên. Chiếc áo dài mầu huờng nhạt càng làm 
tăng thêm gưong mặt cô đang đỏ rực lên vì cái xóm nhà lá này.   
 

Người học sinh thời đó rât khổ với môn học vạn vật vì không có sách vở, 
phim ảnh hay mạng internet như ngày hôm nay. Các môn Khoa học thực 
nghiệm như Vật Lý, Hoá Học và nhất Vạn Vật đã trở thành những bài học 
từ chương, học như con vẹt để trả bài cho thầy cho cô.  
 

Hình ảnh một con cá voi hùng vĩ trong biển cả được thu vào mấy dòng 
chữ là con cá màu đen, có nhiều răng nhỏ, nặng ngàn kí lô, dài chục thuớc. 
Sách vạn vật chỉ có những hình vẽ đen trắng chi chít chữ. Cuốn sách vạn 
vật mà hắn thích nhất chỉ là mấy tấm hình màu vẽ các con vật trong cuốn 
tự điển “Larousse” bằng tiếng Tây của chú hắn. Bài Vật Lý, Hoá Học thay 
vì được trình bầy, chỉ thu gọn thành những bài toán mẫu, những thí 
nghiệm biến thành những bài văn như chuyện khoa học giả tưởng mà học 
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sinh phải vận dùng trí nhớ, để học thuộc lòng. Sách vở về khoa học không 
phải ai cũng có thể mua vì đa số con nhà nghèo đóng tiền học tư đã khó 
nói chi có tiền mua sách vở. Có lẽ vì thế nhiều học sinh sau này chỉ yêu 
thích toán hay văn chương là những thứ thuần lý còn về thực dụng thì rất ít 
người yêu mến vì không được tiếp cận từ bé. 

Sau cô vạn vật là thầy Phong. Thày nguời cao, mành khảnh, mặt dài, giọng 
nói lúc nào cũng như thầy đang bị nghẹt mũi. Thày có một ý kiến rất hay, 
trò nào trong giờ vạn vật có thể đem đến những hình ảnh hay cả những bộ 
phận trong cơ thể thú vật, như tim heo, dạ dày heo, sẽ được thày cho 
20/20 thay vì phải trả bài. 
 

Hắn rất thích học hỏi nhưng khi nhìn những bộ đồ lòng thì hắn thấy ghê 
ghê. Kinh khủng nhất là một hôm có đứa đem một bộ óc heo vào cho 
thầy!  
 

Trời thì nóng và bộ óc heo được để trong một cái hộp nhựa ít nhất là 3-4 
tiếng đồng hồ trưóc khi vào giờ vạn vật. Khi thày mở ra thì mùi hôi bay 
khắp căn phòng học. Hắn ngồi ngay đàu bàn, thày đặt cái bộ óc đó truớc 
mặt hắn!  Thày lấy cái thước kẻ sắt vừa khều khều vào bộ óc heo vừa giảng 
cho cả đám học trò cùng bàn hắn. Các bạn hắn thì chăm chú, còn hắn?  
 

Hắn đang chết giấc vì cái mùi hôi của óc heo, cái mùi này nó hôi khác hẳn 
các mùi khác. Nó như xoáy vào tận óc hắn. Vài đứa đòi xem kỹ hơn, thày 
cầm dơ lên. Hắn ngồi đó và cái bộ óc heo được dí sát vào mũi hắn!   
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Giờ Lý Hoá 
Hắn làm quen với Vật Lý thực nghiệm qua truyện “Robinson Crusoe lạc 
vào hoang đảo“.  

Trong đó kể Robinson dùng cái kính để đốt lá khô nhóm bếp. Hắn rất lấy 
làm ngạc nhiên! Từ bé đến lớn chỉ thấy muốn có lửa là phải dùng hột quẹt! 
Hắn vội thử ngay, đem cái kính của bà hay đọc báo ra thí nghiệm đốt tờ 
giấy báo bằng ánh mặt trời ngòai vỉa hè đường, trưóc nhà. Thất bại! Lửa 
không cháy!   

Hắn phải đợi đến khi học về quang học mới biết rằng có hai loại kính hội 
tụ và phân kỳ. Kính cận của bà hắn là phân kỳ không đốt được! Phải dùng 
kính hội tụ, còn gọi là “kính lúp“ . Một hôm đi chơi với ông ra chợ Bến 
Thành. Hắn thấy một cái xạp dọc theo đường Nguyễn Huệ có bày bán đủ 
thứ kính. Đây rồi! Cái kính lúp mà hắn đang cần! Đủ loại từ to cho đến nhỏ 
đang nằm lấn trong những chiếc kính mát xanh xanh , đen đen. Cái kính 
lúp rẻ nhất làm bằng nhựa trong và có một cái cán màu xanh hay đỏ. Giá 
đến 25 đồng lận! Thời đó là cả một gia tài cho một học sinh. Với một đồng 
lúc đó thể mua một gói sôi bắp to tướng ăn no buổi sáng. Hắn kỳ kèo xin 
ông. Ông cũng mua cho vì ông cưng hắn lắm. Truớc khi mua, hắn cầm lên 
xem thử . Quả thật ánh mặt trời xuyên qua kính nhựa và làm thành một cái 
vòng tròn sáng dưói mặt bàn. Về đến nhà hắn vội vã đem ra thí nghiệm 
ngay. Ánh mặt trời xuyên qua kính hội tụ thành một điểm nhỏ xíu, chói 
sáng và tờ giấy bị cháy lủng một lỗ!   
 

Từ đó hắn càng ngày càng yêu thích Khoa Học và nhất là Vật Lý và Hoá 
Học, hay tò mò chế lại những thí nghiệm học trong sách vở . Một thí 
nghiệm khó quên là bài học về „điện giải“. Sau khi học bài này, về đén nhà 
hắn vội vã đi tìm đồ để thí nghiệm. Sau gần một tuần lễ hắn mới sắm được 
đày đủ dụng cụ cho “labor”: một cái tô canh cũ, nuớc, cục bin vuông và 
mấy cây đinh sắt thật to xin của mấy chú thợ đang xây nhà cho ông Năm 
hàng xóm được dùng làm điện cực thay cho điện cực bằng Platin (Pt) như 
thày giảng và sợi dây kẽm làm dây dẫn điện. Để pha vào nuớc hắn cần có 
bột xá xị (NaOH).  

Hắn chạy sang tiệm thuốc quen trước nhà, ông duợc sĩ đó là bạn bố mẹ 
hắn. Ông ta có một bộ râu mép rất nhỏ và đều, thẳng tắp lượn quanh trên 
mép trên ông ta, trông ông thật là hách nhưng sao cái “lằn râu” có vẻ giả 
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quá! Khả nghi quá! Mỗi lần gặp ông, hắn chỉ mong có con ruồi nào đậu 
vào mép ông, là hắn sẽ nói “chú ơi ! mép chú có con ruồi! để cháu đuổi 
nhé!” . Hắn sẽ phủi dùm để xem có phải là râu thật hay là râu vẽ bằng bút 
kẻ lông mày của mấy bà. Cái “mission imposible” này hắn chỉ kể cho mẹ 
hắn. Sau đó hai mẹ con hắn cuời lăn ra khi nghĩ đến ông Dược Sĩ trong 
xóm bị thiếu râu!   
 

Bột xá xị ở tiệm thuốc rất mắc vì đó là thuốc tiêu cơm. Hắn không có 
“budget” để mua.  Thôi muợn ít muối trong bếp (NaCl) cũng đuợc có sao 
đâu cũng có chất Natrium!. Để hứng “khí” sẽ sinh ra từ các điện cực hắn 
kiếm hai lọ “Dàu nhị thiên đường” cũ, úp lên cái hai cái đinh sắt. Thí 
nghiệm bắt dàu. Hắn ngồi chờ mãi chẳng thấy có khí bốc lên trong mấy 
chai nhị thiên đường. Hắn bèn để đó , ôn lại bài thơ để trả bài cho thày 
Đàn chiều nay và đi học. Khi đi học về thi thấy cái tô nuớc điện giải của 
hắn giờ thành màu vàng!   

Màu vàng này từ đâu đến? Chắc không phải ai phá vào đây, vì hắn giấu cái 
thí nghiệm này trong một góc bếp, mẹ hắn thì bận buôn bán ngoài của 
hàng, mấy đứa em thì còn nhỏ đụng vào mấy thứ này làm chi. Hắn cầm 
mấy cái điện cưc lên. Trời đát ơi! Cái đinh to giờ bi soi mòn  mỏng như 
một cây kim! Từ cây dinh rỉ sắt đã biến thành một cây kim nhỏ, màu sám , 
nhẵn nhụi không còn một vết rỉ nào nữa!   

Hắn thích quá! Hắn lập di, lập lại vài lần. Lần nào cũng vậy tô nuớc màu 
vàng vàng và mấy cái đinh bị soi mòn rất mịn, tất cả rỉ sét sạch bách! Hắn 
định sẽ đem vào trường cho các bạn Lô Dê xem. Nhưng có cái lạ là: không 
có khí Hydrô sinh ra như trong sách. Sau khi vận dụng cái hiểu biết và tính 
toán gần một tuần và hắn phát giác ra 1. 

Không phải chỉ có khí Hydrô (H) mà còn có khí Clor (Cl) thay cho khí 
oxygene (O) sinh ra, nên nuớc mới mầu vàng. Còn cây đinh bị soi mòn là vì 
hắn dùng cây đinh sắt thay vì Platin, chất Clor tác dụng như acid soi mòn! 
Eo ơi! Thảo hèn mấy hôm nay hắn cứ húng hắng ho, hắn đã hít khí Clor 
vô tư. Cái Labor đầu tiên trong đời bị đóng cửa! Hắn cho tất cả vào thùng 
rác và còn bị ho gần một tuần mới hết.  

                                                      
1 2NaOH  + 2H2O  2Na+  + 4OH-  + 2H+  O2  + 2NaOH + 2H2     (by Pt, NaOH) 

  2NaCl    +  2H2O   2Na+ + 2Cl- + 2H+ +2OH-  Cl2 + 2NaOH +  H2 (by Fe,NaCl) 
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Restaurant Xóm Chài 
Tia nắng buồi trưa phản chiếu mắt nuớc hồ cá chiếu vào mặt hắn làm hắn 
trở về với hiện tại. Một ai trong bọn hắn đang sôn sao giục mọi nguời ra 
bến tàu vì ông tài công chắc giờ đã trở lại và đang chờ ở bến. Con thuyền 
rời “Thuỷ Long Cung” và đưa bọn hắn tới một hòn đảo khác để ăn cơm 
trưa ở Xóm Chài.  

Hai chữ Xóm Chài như hứa hẹn những món cá tôm cua còn tươi và những 
món ăn sẽ được nấu nưóng theo cách của dân miền biển. Tất cả đều đói 
bụng sôi sùng sục và háo hức chờ bũa cơm nơi Xóm Chài.  

Tàu đi hơn mười lăm phút mới đến Xóm Chài. Xóm Chài không phải là 
xóm chài lưói mà là một tiệm ăn, bằng gỗ, cất bên bờ biển nơi một hòn 
đảo. Tiệm ăn trông như một căn nhà sàn cao cẳng với những cây cột trụ to 
chống xuống bãi cát. Nước triều lên xuống dưói sàn của tiệm ăn. 
Restaurant Xóm Chài trông giản dị và thơ mộng, phù hợp trong phong 
cảnh hoang sơ của hòn đảo. 

Thuyền phải đậu ở một cái bến nằm cách xa bờ chừng 50 mét, từ đó khách 
phải đi phà do nguời kéo bằng tay hay đi thuyền thúng vào tiệm ăn. Sau đó 
khách phải leo lên một cái cầu thang hẹp bằng gỗ để lên mặt sàn của tiệm 
ăn, duới chân là sóng biển nhấp nhô, gây cho du khách một cảm giác hoang 
dã , mạo hiểm rát là thích thú.   
 

Bọn hắn đưọc thả trên bến. Ông tài công hẹn và chúc bọn hắn:  

- Quý vị cứ vào ăn uống thoải mái đi ! chừng một tiếng rưỡi nữa tụi tôi trở 
lại đón quý vị . 
 

Vừa đặt chân lên bến, bọn hắn chưa hiểu ất giáp gì cả, có hai cô chạy lại 
mời chào huyên thuyên. Sau một lúc định thần, bọn hắn mới hiểu là du 
khách “phải” lựa cá tôm mực ở ngoài bến trưóc khi vào tiệm. Cá, mực và 
tôm hùm được nuôi trên biển, trong những khung vuông lớn bằng gỗ, vây 
quanh bằng luới. Nguời ta vớt cá tôm ra bằng một cái vợt lớn. Cô bán hàng 
đon đả dắt mấy bà đi lựa tôm cá. Cô ta vớt ngay một con cá thật to, có đến 
hơn 5 ký ! Ai cũng đang đói bụng, mấy bà tính gật đàu, hắn vội nói to “Lấy 
con vừa thôi, còn ăn món khác nữa!”. Thế là vợ hắn và vợ Huỳnh lựa con 
cá nhỏ hơn. Kế đó một con mực to tưóng, cỡ trên 3 ký! Rồi không biết hai 
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bà chỉ chỏ làm sao, họ vớt lên hai con tôm hùm to tưóng, con nào cũng 
bằng cái bắp tay của một người lớn! Vợ hắn đòi bỏ bớt “tụi tui lấy một con 
thôi”! Cô bán không chịu: 

- Tôm lấy rồi không bỏ xuống lại được, nó sẽ bị chết! 

Kể cũng lạ, con tôm vừa lấy lên chưa đày 10 giây đòng hồ, hãy còn giẫy 
dành đạch, có bỏ xuống nuớc trở lại làm sao mà có thể chết lẹ như vậy. 
Nhưng đã lỡ chỉ, không có cách nào cãi lại cái lý luận cùn của cô bán cá, 
thôi đành lấy luôn hai con! 
 

Tổng cộng trung bình mỗi người ăn đến hai ký lô, cá mực!. Lúc đói quá, 
chẳng ai tính gì cả và quên cả hỏi giá cá tôm bao nhiêu một ký! Ngoài ra cô 
bán hàng nói nhanh qua nên bọn hắn có lẽ chỉ hiểu lõm bõm! Ai cũng nghĩ 
chắc mua ở ngoài biển thế này thì rẻ thúi. Mọi nguời vui vẻ lên cái phà để 
kéo từ bến vào tiệm ăn. Tôm cá được bỏ vào giỏ và có ngưòi đem theo 
vào.  
 

Hắn không vào bằng phà mà đi thuyền thúng. Thuyền thúng mà hắn chỉ 
đọc trong sử ký. Thuyền thúng có lẽ đã từng tham dự vào trận đánh Bạch 
Đằng Giang của Đức Trần Hưng Đạo. Hắn rất ao uớc từ lâu có dịp đi 
thuyền thúng, bây giờ mới được thấy nên không bỏ lỡ cơ hội phải đi cho 
được, mấy nguời khác sợ té xuống biển nên không dám đi theo. 

Khác với trí tượng tượng của hắn khi đọc sách. Thuyền thúng khá to, trong 
thuyền có thể ngồi khoảng bốn người. Thuyền là một cái thúng to, đan 
bằng tre và trét một chất gi mầu nâu nâu để cho nưóc không thấm vào.  

Các loại thuyền trên thế giới thường có hình thoi, để rẽ sóng hoặc loại 
thuyền hai miếng của dân miền biển Hạ Uy Di dùng để giữ thắng bằng trên 
biển động. Nhưng thuyền thúng của Việt nam rất dặc biệt, nó là một cái rổ 
to, làm bằng tre đan nên rất nhẹ nhưng lại khó chèo.  

Chèo thuyền thúng là một nghệ thuật, vì thuyền tròn vo nhất là khi phải 
vuợt sóng đi tới. Lên được thuyền cũng là một vấn đề vì nó chòng chành 
theo nhịp sóng của biền. Hắn ngồi bệt trong thuyền, hai tay nắm vào thành 
thuyền cho khỏi té!. 
 

Chèo thuyền là một cô gái, tay cô chèo nhanh thoăn thoắt, cô cho hắn đi 
một vòng quanh duới chân tiệm ăn, rồi tắp vào chân cầu thang của tiệm ăn, 
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đang nằm chênh vênh bên bờ biển. Leo từ thuyền lên càu thang phải cẩn 
thận không thì té ùm xuống biển. 
 

Vừa vào tiệm ăn, là tôm cá đuợc đem cân và tính tiền trưóc khi cho vô bếp. 
Ôi thôi, kinh hoàng! Mọi người moi hết cả tiền trong túi ra không đủ trả! 
Một bữa ăn chưa trả tiền nuớc mà lên đến hơn 5 triệu! Hai bà phải móc 
mấy tờ đô la phòng thân ra đổi ! Không ngờ một bữa ăn nơi “Xóm Chài”, 
ở một nơi hoang vu tính ra còn mắc hơn đi ăn đồ biền ở một tiệm ăn hạng 
khá ở Âu châu! Bọn hắn nói lần sau xin chừa đến cái „Restaurant Xóm 
Chài“ này, thà về trong phố Nha Trang ra “quán Thằng Bờm” hay „nhà 
hàng Lạc Cảnh“ có lẽ với số tiền này bọn hắn có thể ăn đến bốn năm lần 
phủ phê! 
 

Sau khi chọn được một cái bàn khá lớn, bốn người vừa ngồi xuống là anh 
bồi bàn đem một thực đơn ra để bọn hắn chọn xem tôm, cá nấu theo kiểu 
nào: chiên, xào chua ngọt, hấp, hay nướng. Bọn hắn chọn cá chiên , mực 
xào và tôm hùm nuớng. Chừng mưòi lăm phút món ăn đem ra! Cá chiên 
chua ngọt và nấu canh, Mực xào chua ngọt, tôm hùm cũng xào chua ngọt! 
Anh bồi bàn trả lời :  

- Ông bếp lỡ tay nấu vậy rồi!  

Thôi đành ăn vậy, lúc bấy giờ đói và tôm cá tưoi, cách nấu cũng gia vị ngon 
tuy không phù hợp với cái mà bọn hắn muốn. Tôm cá bây giờ đem ra đày 
một bàn. Món nào cũng đày hai đĩa lớn. Click Click 

Mọi nguời mới nhận ra là “no bụng đói con mắt“! Ăn vào hết, chắc là vỡ 
bụng đi nhà thuơng quá! Bọn hắn bèn chia một nửa và yêu cầu anh bồi bàn 
gói lại để đem về, „doggy bag“ [danh từ ở Mỹ dùng để chỉ đồ ăn tiệm dư 
gói đem về ] . Anh bồi nhìn bọn hắn ngạc nhiên, nhưng cũng chiều ý. Ăn 
xong, mà thuyền chưa tới, bọn hắn kéo ra bên thành lan can của tiệm ăn 
kiếm chỗ ngồi hóng mắt. May mắn hắn xí đưọc một cái võng trống, rồi 
nhường qua nhuờng lại, không ai chịu nằm, cuối cùng hắn đành “làm món 
xấu hổ”, hắn leo lên võng. Nằm đong đưa và nhìn xuống biền thấy nhưng 
chiếc thuyền thúng bơi ra vào đưa khách. Mấy đứa nhỏ đang tập chèo 
thuyền trên những cái thúng nhỏ. Những em bé cuời vang và gưong măt 
thật là ngây thơ, các em ruợt đuổi nhau bằng thuyền thúng trên mặt biển 
nhấp nhô. 
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Trò chơi học trò Saigòn 
Nhìn mấy em bé xóm chài hắn lại nhớ những ngày còn đi học. Các học trò 
Saigòn thì không có thuyền thúng nhưng có những vỉa hè để chơi trò rượt 
đuổi, hay đá cỏ gà ngắt từ những bụi cỏ hoang mọc dọc bên lề đường. 

Trò đá cỏ gà cũng thật là dơn giản, mỗi đứa hái một cỏ gà. Cỏ gà là một 
loại cỏ dại, có một cái đàu hình thoi, mầu hơi tím tím, đo đỏ và có vài sợi 
lông tua nho nhỏ. Khí đá cỏ gà phải lựa cỏ có đàu thật to và cứng, rồi hai 
đứa cầm hai cọng cỏ đập vào nhau! Cỏ đứa nào gãy trưóc là thua. Chỉ có 
vậy thôi mà có khi hai đứa chơi cả tiếng đồng hồ trong lúc đi dọc từ trường 
về đến nhà. Người mà hắn hay chơi đá cỏ gà thời đó là Nguyên Mập, con 
cháu chính tông của vua Lê Lợi. Nguyên khoe với hắn ở nhà Nguyên còn 
có gia phả họ Lê. Không biết bây giờ Nguyên đang ở đâu nhỉ? hắn tự hỏi. 
Còn thằng Hoè , thằng Trí, thằng Đường, thằng Trực ở trường tiểu học 
Đinh Tiên Hoàng…  

Bọn hắn hay chia hai phe chơi trò đánh lộn, bán “bi`” và rượt đuổi nhau 
trên sân trường giờ ra chơi hay trên vỉa hè. Bắn bì là xếp những tờ giấy nhỏ 
lại cho cứng, rồi bẻ cong lại làm “bì”, sau đó dùng dây cao xu căng ra bằng 
hai ngón tay và bắn cái bốp vào đít anh bạn thân yêu đang chạy như vịt 
đàng trưóc! đến khi hết đạn thì chỉ còn có nưóc co giò chạy.   

Riêng với „thằng Hoè“ hắn có một kỷ niệm khó quên. Trong một lúc hứng 
chí đánh lộn, hắn đã tặng cho Hoè một quả phật thủ ngay vào giũa mặt. 
Thằng bé quay vòng vòng và té cái ầm! Hoè có bịnh chẩy máu cam, thế là 
máu tuôn xuối xả từ mũi Hoè và cô giáo thì lúc đó lại đang đứng đó, thấy 
rõ mồn một. Thằng Hoè dù đau cũng vẫn cố nói cứu bồ 

- Cô ơi, con chẩy máu cam chứ không sao đâu, con nằm một tí là hết ngay, 
cô ạ.! 

- Thằng Anh ra đây! mười cây thước kẻ sắt!”  
 

Bản án của cô giáo ngắn và gọn, không một lời bào chữa! Bàn tay nhỏ bé 
của hắn run lên khi chìa ra để chịu đòn, cây thuớc kẻ bằng nhôm cạnh 
vuông như những nhát dao dáng mạnh, xé làn da thịt, truyền một chớp 
nhoáng lên thần kinh hệ của một đứa bé hơn muời tuổi. Ôi đau chu chao 
làm sao!   
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Bàu trời xanh 
Nhìn bầu trời xanh ngắt không một bóng mây làm hắn nhớ đến một câu 
chuyện khác dưới cái bàu trời xanh này khi đi học tiếng Anh ở hội Việt Mỹ. 
Những môn như Việt văn và sinh ngữ là những món hắn ghét nhất vì cái 
trí nhớ tổ ong của hắn không giúp hắn nhiều để ghi những ngữ vựng. Vào 
năm đệ Tam bà hắn bắt hắn “Cháu phải đi học thêm, bà thấy ai cũng đi 
học tiếng Mỹ, cháu rảnh năm nay chưa phải thi Tú Tài mà cứ nằm nhà đọc 
báo không”.  

Bà hắn là người mẹ thứ hai của hắn, ngoài việc lo ăn học, bà rất kỹ lưỡng 
trong vấn đè gìn giữ lễ phép. Trời rất nóng, khi ngồi ăn cơm không được 
cởi trần, mặc áo thun, quần sà lỏn, mà phải mặc áo sơ mi, quần dài hẳn 
hoi. Ăn uống phải mời chào cẩn thận. Nhưng bà cũng cũng đổi mới theo 
trào lưu nên bà không nghiêm khắc như những bà già xưa. Bà của hắn 
chấp nhận cho con cháu bàn luận với mình. Bà là một mẹ hiền của thời xa 
xưa và cũng là một nguời đàn bà của thời đại mới.  

Bà thích đọc báo nhất là mục “từ thành tới tỉnh” và thích nghe nhạc Hùng 
Cưòng-Mai Lệ Huyền với bài “Một trăm phần trăm, em ơi một trăm phần 
trăm…“! Bà thuờng nói với hắn, bà thích cái gì vui vui, chứ bà không thích 
khóc lóc suớt muớt, kể lể!  

Bà có một quan niệm rất văn minh ” Bà không để lại cho con cháu gì cả, 
bà chỉ cho con cháu sự học mà thôi“. Vì thế bà rất đẻ ý dến vấn đè học 
hành của hắn. Để chiều bà, hắn bắt buộc phải đi học tiếng Anh nhưng hắn 
chọn khoá tà tà thay vì học cấp tốc, để khi thi xong Tú Tài thì cũng kịp lấy 
“Professioncy”, nghe nói là có cơ hội đi du học! Đối với hắn đó là một 
chuyện quá viển vông và hắn gần như chẳng bao giờ nghĩ tới và trong nhà 
cũng chẳng ai bàn tới. Ở đây hắn lại quen thêm nhièu bạn mới … 
 

Hắn quen Nhơn khi vào học tới lớp hai tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ. Nhơn 
học ở “Vỏ Trứng Thúi“- hỗn danh của Trường Vỏ Trường Toản trong 
đám học sinh thời đó-. Nhơn nguời trắng trẻo, có da có thịt và ăn nói nhỏ 
nhẹ như con gái. Nhưng chơi lâu mới biết là Nhơn không giống như ông 
Bụt mà thuộc loại nghịch ngầm. Cái lệ ở lớp học sinh ngữ là không đuợc 
nói tiếng mẹ đẻ trong giờ học, bên Âu Mỹ cũng vậy nhưng đối với học sinh 
Việt thời đó là một cực hình khi vào học tiếng Anh, mà không được nói 
tiếng Việt, để hỏi nghĩa từng chữ như trong lớp trung học.  
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Đến khóa này, lớp có một cô giáo mới , Mrs. Hoppking. Hắn đang lo ra vì 
cái tên Mỹ này. Ít gì trong hai khoá đầu, lâu lâu cô giáo cũng xì ra vài chữ 
Việt để giảng nghĩa. Bây giờ gặp cô giáo Mỹ thứ thiệt thì tiêu rồi.   

Mrs. Hoppking bưóc vào lớp. Cô tuổi chừng hai muơi, cao cỡ thước sáu, 
có một guơng mặt rât đẹp, mũi dọc dừa thẳng tắp, môi cong tô son nhưng 
không loè loẹt đỏ chói, tóc cô cắt và uốn theo mốt như trong phim cinê, 
đeo kính mát đen to, cổ quấn một tấm khăn mỏng mầu trằng có điểm 
những hình vẽ kiểu mới vuông vuông tròn tròn, rất nổi trên chiêc áo lụa 
trắng và chiếc váy màu xanh dương đậm, bó sát cặp chân dài và thon thon 
của cô. Cô bưóc vào phòng là cả một luồng gió thoàng của mùi nuớc hoa 
đắt tiền bay vào.   
Cô trông đẹp quá, mới nhìn trông cô như một nữ tài tử cinê ma nhưng 
cũng rất nghiêm trang. Đến khi cô bỏ kính mát để giảng. Nhơn nhìn hắn 
và thì thào: “Mrs. Hoppking có lẽ là người Việt mày ạ “. Nhơn có lý vì cô 
có cặp mắt đen lay láy. Giọng cô nói tiếng mỹ rất lạ tai, có vẻ Mỹ nhưng 
gương mặt của cô khi bỏ kính ra có vẻ Á Châu quá! Có thể cô là nguời 
Nhật Bản, Thái Lan hay Phi Luật Tân? Cái câu hỏi này làm hai đứa cứ thắc 
mắc cả tuần thay vì nghe cô dậy. Nhất là cái tên Mỹ của cô lại càng, làm 
bọn hắn thắc mắc. 
 

Một hôm cô chỉ cách phân biệt hai cách phát âm chữ “Sh” như “sun 
shine” và chữ “x” như “blue sky”. Cô cứ lập đi lập lại “shine” và “sky”. 
Hắn không phân biệt được nên lúc tan học chạy lên hỏi cô.   
 

Hắn mở đàu hỏi cô: 
- What do you say sky and shine? I dont undertand! 
- This is very easy. You see! Sun shines is different as blue sky. 
- I dont undertand! Please help me. 
- I dont know too . 

Nhơn đứng cạnh đó cũng lắc đàu quyầy quậy 

Mrs Hoppking cố gắng nói tới , nói lui, rồi lại chỉ lên bầu trới xanh và chỉ 
mặt trời để giải thích. Hôm đó trời cũng đẹp, không một bóng mây như 
hôm nay. Nhưng hai đứa học trò này ngu quá, giảng mãi bằng tiếng Anh 
chúng chẳng hiểu gì cả chỉ biết có mấy chữ “I dont know” để trả lời. Mrs. 
Hoppking thì gấp đi về.  
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Bực quá Mrs. Hoppking speaks: 

- shine đọc là như chữ sáng ! còn sky đọc như chữ xanh! Trời xanh đó! 
Hiểu chưa ? Sao hai em ngu quá vậy!   

- Dạ cám ơn cô. Thank you! 
- Good bye !  

Cô chào good bye và bỏ đi hấp tấp vì đã trễ giờ. 
 

Nhơn và hắn chỉ chờ cô đi rồi, nhìn nhau tròn xoe mắt , rồi ôm nhau mà 
cuời lăn. “Nhơn ơi! Cô là Việt Nam! mày ơi !”   

Trưa hôm đó, hai đứa kéo nhau ra một xe bán hàng rong gần đó ăn mừng 
vì đã giải đựơc thắc mắc bấy lâu, mỗi đứa một đĩa thịt bò khô với đủ đủ 
xanh và nhắc đi nhắc lại mãi với nhau câu chuyện này. 
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Tình câm 
Từ đó hai đứa càng thân nhau, lúc đi học tiếng Anh thường tâm tình với 
nhau. Cho đến một hôm tình bạn lên đến cao điểm. Hai đứa mới đem 
những bóng hình ấp ủ trong tim ra kể. Đứa nào cũng kể say xưa về “công 
chúa” của lòng mình. Cho đến một lúc Nhơn chợt hỏi hắn: 

- “Em” của mày học ở đâu? - Lại kêu bằng em, mặc dù chưa được phép - 

- “Em” của tao học ở Lò Dê chứ còn ở đâu?  - Còn “em” của mày? 

- Cũng dân Lò Dê!  - Nhà “em” ở đâu? 

- Ở trong một cái hẻm sau đuờng Lý Trần Quán! 

- Vậy thì khi nào mày đi đến chơi với em, rủ tao đi. Em của tao cũng ở 
trong cái hẻm trên đuờng đó. Đi hai đúa đỡ sợ bị bọn du đãng trong xóm 
đó lôi thôi mày nghĩ sao? 

- Đúng vậy, cái xóm đó mỗi khi tao thăm em, khi về cứ thấy mấy thằng cởi 
trần, mặc xà lỏn đứng nhìn gờm gờm cũng hơi ngại đó. 

- Em của mày có anh em gì không? 

- Có! Hình như em có anh trai và một em trai, không có em gái. 

- Mày có biết mấy anh em của em rõ không? 

- Tao tới chỉ chào hỏi, sau đó là ngồi nói chuyện học hành. Có thì giờ đâu 
mà hỏi chuyện gia đình em, Tao vào nhà thấy ông anh của em là tao cứ 
thấy ngan ngán, mặc dù anh ta cũng vui vẻ. Còn mày thì sao? “Cua em” tới 
đâu rồi , kể cho tao nghe đi? 

- … Thế em mày tên gì ?  Nhơn tò mò hỏi. 

Hắn đang còn lưỡng lự, không biết có nên thố lộ tên của nguời hắn đang 
ấp ủ hay không. Nhơn đã ghé vào tai hắn nói tên một nguời con gái và hỏi 
hắn. 

- Em của mày có phải tên đó không ?   

- Đúng rồi ! Sạo mày đoán hay vậy? Mày chơi với mấy cô hàng xóm nhà 
em, cũng học Lò Dê phải không? Vậy thì mày biết mặt “em tao” rồi. 

- Tao biết chứ. Tao còn đến nhà “em mày” thuờng lắm! Mày biết không, 
nguời tao yêu cũng là “em đó″ đó! 
- ???   
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Thì ra hai đứa cùng mơ tuởng một cô! Hắn cũng chẳng biết nói sao. Không 
khí cuộc nói chuyện trở nên nặng nề. Tuy nhiên không lẽ tình bạn hai đứa 
vì thế chấm dứt ở đây? 

- Nhơn ơi, không sao đâu. Em bây giờ đâu đã chấm ai. Mấy cô chỉ thích 
mấy anh lớp lớn hơn thôi. Còn tụi mình thì đâu có đẻ mắt xanh. Yêu cho 
vui thôi Nhơn à. 

- Mày còn có nhiều hy vọng hơn tao vì mày học Lò Dê. 

- Mày học Vỏ Trứng Thúi mà đến chơi thuờng thì có gì mà thật vọng thế. 
Có khi mày lại cua dính em đó. 

- Nhưng mày hơn tao nhiều. Mày biết không? Tao là bạn học của em trai 
nàng! Mỗi lần gặp em, là tao cúi đàu chào „chị“ thì còn có hi vọng gì nữa!   
 

Guơng mặt “thằng Nhơn” lúc đó trông sàu thảm không thể tưởng được, 
giọng nói của nó đã nhỏ nhẹ như con gái bây giờ lại bé và gần như tắc lại 
nơi cuống họng khi nói lên cái sự thật não lòng đó. Ngồi thêm tí nữa, 
Nhơn chắc sẽ oà lên khóc mất thôi!.  
 

Hắn kéo Nhơn ra góc chợ Đa Kao, hai đúa làm mỗi đúa một ly đậu đỏ 
bánh lọt bỏ sirô, nhắc lại chuyện chọc Mrs. Hoppking và cười như nắc nẻ 
dưói bàu trời trong xanh của tuổi còn đi học.   
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Truyện Tàu 
Tiếng máy tàu chạy từ xa và tiếng của Huỳnh dánh thức hắn dậy: 

- Thày dạy đi thày! Tàu tới rồi. 

- Anh hư quá, có mỗi một chiếc võng, anh lên nằm rồi đánh một giấc, ngáy 
khò khò vang cả tiệm. Vợ hắn chêm vào.  Hắn cuời trừ, đứng dậy theo cả 
đám lục tục ra thuyền về Nha Trang… 

Nhưng lòng hắn còn nối tiếc bầu trời xanh của những năm nào và cả bầu 
trời xanh đẹp bình yên của hôm nay. Các em bé vẫn tiếp tục chèo thuyền 
thúng rượt đuổi duới bầu trời trong xanh trên sóng biển nhấp nhô. Đẹp 
thay những ngày vui hồn nhiên của tuổi thiếu niên! Bình yên thay và hạnh 
phúc thay những ngày vui của tuổi trẻ thơ vô giá ! 

Chiếc thuyền chạy từ từ về Nha Trang, bập bùng trên sóng biền là những 
khung gỗ nuôi tôm, kết lại thành những màng lớn nổi phập phồng trên 
biển. Trên khung gỗ cắm một cái cột cao để làm dấu. Gió biển thổi mát 
ruợi, cả bọn giờ đã mỏi mệt vì đi chơi cả ngày, nên nằm ngủ gà ngủ vịt trên 
thuyền. Mặt nước biển lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời mùa hè gay gắt, 
trong khoang thuyền vang lên giọng một ca sĩ nào đó bài Nỗi buồn Hoa 
Phượng 

“Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn…”   
 

Mùa hè đã đến! Hoa Phượng đã nở! Ngoài sân trường sẽ rộn ràng ngày 
cuối cùng của niên học. Ngày tựu trường hồi hộp bao nhiêu thì ngày tan 
trường nghỉ hè lại đày những tình cảm tư lự bấy nhiêu, hoà lẫn với những 
rộn ràng của ngày mai em không phải đi học được ở nhà chơi. Theo thời 
gian cái vui được nghỉ hè từ từ giảm xuống theo cấp số cộng và cái tư lự 
của ngày mai không đi học tăng lên theo cấp số nhân. 
 

Ở tiểu học, nghĩ tới nghỉ hè học trò nào không vui, ngày mai khỏi phải trả 
bài, khỏi phải hồi hộp đến trường mà bài tập thầy cô cho chưa làm, vì hôm 
qua còn mê chơi với các bạn, rồi về nhà ngủ luôn. Đến hè ai có bà con nơi 
thôn quê còn được về quê ngoại câu cá, bắt chim hay ra miền biền bơi lội, 
chạy chơi. Còn những trẻ con thành thị như hắn thì tha hồ đá banh, bắn bì, 
chọi nút phếng, nhẩy dây, đánh đũa, nhẩy lò cò, chơi ú tim …với đám bạn 
hàng xóm và các bạn Lô Dê gần nhà tới chiều tối.   
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Ngoài ra hắn lại có cái thú mê đọc tiểu thuyểt nên rất mừng khi có ngày hè 
vì  tha hồ được đọc truyện tiểu thuyết suôt ngày. Ngày ngày hắn ra cái tiệm 
cho mướn sách nằm ở đầu cầu sắt nối Sàigòn và Gò Vấp để mượn vài 
cuốn sách về đọc. Mẹ hắn cấm không cho đọc tiểu thuyết trong những 
ngày đi học, nhưng ngày hè thì bà còn cho tiền để mượn sách đọc truyện, 
lại còn khuyến khích nữa: 

„Con phải đọc những truyện của Tự lực văn đoàn, Nhất Linh, Khái Hưng, 
truyện ngoại quốc như Vô Gia đình, Nhưng kẻ khốn cùng, Ba chàng ngự 
lâm pháo thủ, Robinson lạc vào hoang đảo và đừng quên đọc cuốn Hà Nội 
36 phố phường nữa nhé.“ 

Những chuyện đó thì hắn đã ngoan ngoãn đọc hết từ lâu và có một điều 
mà mẹ hắn không biết là từ năm đệ tứ cậu quý tử không chỉ học hỏi 
chuyện văn chương hay Hà nội 36 phố phuờng mà còn yêu thầm nhớ trộm 
Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Chúc Anh Đài, Nguyên Cơ, Hạ Cơ, cô Lựu , 
cô Thắm nào đó trong chuyện chưởng của Kim Dung, chuyện Tàu hay 
những chuyện tình cảm mùi mẫn của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, An 
Khê...   

Mê tiểu thuyết bắt đàu từ ngày hắn còn bé… 

Lúc bấy giờ ở trong xóm hắn có bà Năm một bà nhà giầu, hình như mấy 
căn nhà trong xóm là của bà cho thuê. Nhưng bà lại không biết chữ và bà 
Sáu muớn nhà của bà Năm lại biết chữ. Bà Năm da hơi ngăm đen, mập 
mạp, đeo vàng đày cổ và tay. Bà hay mặc một cái áo lụa xanh, còn đeo một 
cái thắt lưng làm bằng thoà vàng chói và chạm trổ rất đẹp. Bà Sáu ngưòi 
nhỏ con, gầy gò, người Nam, hắn còn bé nên không biết bà làm gì để sống. 
 

Cứ chiều chiều là bà Sáu nằm đong đưa trên cái võng đọc truyện cho bà 
Năm nghe. Tay bà Sáu cầm cuốn truyện Tàu giấy đã cũ, bìa sách được bọc 
thêm một tấm giấy dầu mầu vàng nâu. Bà Năm ngồi trên phản gỗ. Ngồi ké 
xung quanh dưới đát nghe truyện là đám con nít và hắn có mặt rất thường. 

Trông hai bà nguời đọc, người nghe gật gù đúng là Bá Nha và Tử Kỳ trong 
xóm nhỏ. Truyện thì bà Năm bỏ tiền ra mướn về cho bà Sáu đọc. Bà Sáu 
đọc truyện Tàu rất hay, giọng bà vang vang nhưng ấm áp. Lâu lâu, bà lại 
chêm vào giải nghĩa cho bà Năm : 

„Cái thằng La Thành này nó gian lắm, coi vài hồi nữa sẽ biết ngay. Trời 
không tha kẻ gian tà! Tiết Đinh San chê Phàn Lê Huê nữa đi ! Mai mốt sẽ 
phải đi một bước quỳ một bước cầu hôn cho coi…”  
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Bà Năm ngồi trên sạp gỗ tựa vào mấy cái gối, gật gù tán thuờng những lời 
bàn. Mấy truyện Thuyết Đường, Tiết Đinh San, Tiết Đinh Quý có lẽ hai bà 
đã đọc cho nhau cả chục lần nhưng không chán. Cứ lâu lâu bà Sáu lại tán 
bà Năm: 

„Bà Năm nè, đọc hết bộ Thuyết Đường! mình coi thêm bộ Tiết Đinh Quý 
nghe!” 

Bà Sáu còn có tài trông em rất hay, thằng em hắn lúc đó đã hơn bốn tuổi 
nhưng bám riết lấy mẹ hắn và lâu lâu em hắn phải “bú tí” một cái!. Chỉ có 
bà Sáu là trông được nó thôi.   

Hôm đàu tiên thằng cu tí được mẹ hắn giao cho bà Sáu trông. Anh chàng 
lúc đàu còn mải chơi vơi hắn, nên không biết, đến lúc phát giác mẹ đã đi 
chợ khá lâu, thế là anh cu tí bắt đầu hỏi và sau đó là khóc ré lên. Bà Sáu và 
hắn dỗ dành đủ thứ nhưng vẫn không được. Trong cái xóm nhỏ này, có 
chuyện gì là cả xóm kéo vào xem và tìm cách dỗ! Thằng cu tí càng làm dữ 
hơn, khóc ầm lên. Chơt một người có sáng kiến. 

„Đúng rồi nó thèm bú tí đây mà! Thôi nín đi con, má con về liền! 

Bà Sáu cười nhe một cái răng vàng: 
- Cái đó thì có gì khó! 

- Đúng rồi bà Sáu cho nó bú tí đi. 

Thế là bà Sáu kéo anh bé con vào lòng và mở nút áo , lôi ngay cái vú của bà 
ra nhét vào mồm anh cu tí đang la khóc oai oải! Cả đám đứng xem cười lăn 
ra. Em hắn càng khóc thét lên trong những tiếng cười của đám người đứng 
xem.   Cái bi hài kịch may mắn thay được chấm dứt vì mẹ hắn vừa về tơi 
nơi và em hắn được mẹ cho bú tí thật!   

Nhưng vài hôm sau, hắn đi học về và lấy làm ngạc nhiên là mẹ hắn vắng 
nhà và em hắn thì đi đâu mất. Hắn chạy sang nhà bà Sáu thấy em hắn đang 
ở đó nhưng không khóc nhè nữa. Bà Sáu thì ngồi ăn trầu nghe cải lưong. 
Một phép lạ gì đang sẩy ra? Em hắn đang chăm chú chơi một trò chơi mới 
đến quên cả đòi “bú ti”! Anh chàng đang say mê chơi với mấy con chuột 
con trong một cái thùng carton cũ.   
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 Nghỉ hè Vũng Tầu  
Cái vui trong những ngày đàu nghỉ hè nó tan dần. Vào năm đó mấy anh em 
hắn được mẹ hắn gửi ra nhà bác Liên ở Vũng Tầu để nghỉ hè tắm biển 
luôn hai tháng trời!. Sướng nhé tha hồ mà bơi lội. Nhất là hắn mới tập 
được thả nổi và bơi được tí ti trong kỳ đi nghỉ hè năm trước. Tắm biển, 
tắm sông sưóng vì rộng rãi không như trong hồ bơi chật hẹp và đông 
người, nhiều khi chỉ đến để chạy đuổi nhau la hét cho sướng miệng còn bơi 
lội thì rất khó. Anh em hắn cứ nhốn nháo lên cả tháng trước ngày hè. Thế 
rồi ngày vui đã tới.   
 

Mấy anh em được mẹ hộ tống ra tới tận Vũng Tầu. Mẹ con lục tục vừa tới 
bến xe miền Đông từ tám giờ sáng. Vừa xuống taxi là hắn thấy một loạt 
những xe đò lớn đạu dọc hai bên lề đường. Một vài chiếc xe vừa rời bến. 
Một vài chiếc khác đang tới. Cành bến xe thật là sôi nổi. Người đến , kẻ đi, 
lơ xe rao bán chen lẫn với những bà bán hàng rong mời chào cho những 
khách đang ngồi chờ trên xe nào là mía ghim, trái cây … nhất là bánh mì. 
Mấy bà hàng rong ôm từ bao có đến chục ổ bánh mì.   
 

Hắn rất lấy làm ngạc nhiên bàn bánh mì nhiều vậy ai mua? Nhưng chỉ 
trong muời phút bà ta đã bán sạch. Khách của bà ta nguời nào cũng mua ít 
nhất là ba đén bốn ổ. Sau này hắn mới biết ổ bánh mì to, dài, thơm phưng 
phức, vàng lườm cắn vào dòn dòn dai dai từ những lò bánh mì điện của 
Saigòn là một món đặc sản của thành phố đến những quê nghèo chưa có 
điện của thời đó.   

Một anh lơ chạy ra: 
- Cô Hai đi đâu? 

- Tôi đi Vũng Tàu đó chú em. Còn chỗ gần cửa sổ không? 

- Lên xe này đi cô Hai, đi liền! đi liền!. Còn chỗ tốt ngồi ngay cạnh cửa nè. 
Mát lắm! 
 

Vâng mát lắm. Mấy mẹ con hắn lên ngồi trên chiếc xe đò dài ngoằng, chờ 
gần hơn hai tiếng đồng hồ xe mới đủ khách! Trong khi chiếc xe bên cạnh 
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đó đã lên đường. Nhưng mẹ hắn đã lỡ trả tiền rồi nên cả đám chỉ còn có 
nuớc ngồi chờ!...và gặm đỡ miếng bánh mì giết thì giờ.   
 

Thường thức vị ngòn ngọt của Saccharose sinh từ phản ứng của nuớc 
miêng và bột bánh mì như thầy Phong giờ Vạn Vật dậy. Chỉ có mùi thơm 
của bánh mì do đâu thì thầy lại chưa dậy, hắn phải giữ cái thắc mắc ấy cho 
tới ngày hôm nay.   
 

Chiếc xe được nhồi nhét đến tận cùng khả năng của nó. Mẹ hắn mua ba vé 
cho bốn mẹ con. Thế là sang lắm đáy. Bà ngồi bên cạnh hắn mua một vé 
và cho thằng con nhỏ ngồi trên lòng hay đúng hơn là ngồi mí trên ghế và 
tay tựa hàng ghế bên cạnh. Trời thì nóng, thằng bé ngồi đâu có yên, quậy 
tới quậy lui liên hồi, tội thay cho nguời mẹ hiền cứ phải ngồi đó chịu trận 
xuốt mấy tiêng đồng hồ.   
 

Mẹ và hắn ngồi thay phiên nơi của sổ xe, còn hai em hắn còn bé ngồi giữa 
cho đỡ nghịch đưa tay ra ngoài cửa sổ “có ngày mất tay” - mẹ hắn cứ dặn 
đi dặn lại như vây-. Xe đi tà tà, vừa đi vừa đón khách hay chở thêm hàng 
lên nóc xe. Thế mà ông tài cũng hăng lắm lâu lâu dấn ga đòi vượt xe đò 
khác và bấm kèn inh ỏi. Mãi tới trưa gần hai giờ chiều mới tới thị xã Vũng 
Tàu. 
 

Mấy bữa đầu, anh em hắn hăng hái đi tắm lắm, vì còn có mẹ ở cạnh. Sau 
ngày cuối tuần, mẹ phải về Saigòn đi buôn bán, để anh em hắn ở lại với bác 
Liên, thì cái hăng hái đi tắm cứ lùi đân. Từ nhà ra tới bãi phải đi gần một 
cây số , xuyên qua cái chợ Vũng Tầu.  
 

Thời đó Vũng Tầu chỉ có khu chợ là xầm uất và bãi trưóc có chừng hơn 
muới quán nước và có cho mướn ghế bố. Bãi Sau hoang vu với bãi cát 
nóng chạy dài và một hai quán nước ghế bố nằm lỏng chỏng. Bãi Dứa chỉ 
có đá gập ghềnh và một hai quán cơm tây từ thời thuộc địa để lại nằm cheo 
leo trên dốc đá. Mẹ hắn cấm ra Bãi Sau tắm nếu không có người lớn đi 
theo và ngoài ra Bãi Sau xa quá đối với đôi chân của anh em hắn.  

Ba anh em mỗi ngày cuốc bộ từ nhà ra Bãi Trước. Lúc đi thì mặc quần áo 
chỉnh tề! Lúc về thì lếch thếch như một đội đá banh thua. Hai anh em cởi 
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trần, mặc quần xà lỏn, ngưòi còn ướt nưóc biển! Con em gái mới có chừng 
7-8 tuổi diện bộ bikini! Choàng một cái áo tắm mỏng của mẹ may cho, 
trông mốt như một nữ minh tinh điện ành của “hô ly vút” ! - Hollywood- . 
Lúc đi hăng hái thế nào,  thì lúc về nó thảm não thế ấy. Hai đôi chân chạy 
nhẩy và bơi lội giờ cả ngày giờ nó nặng như đi giầy sắt, không còn muốn 
nhấc lên nữa. Bụng thì đói, mấy ổ bánh mì kẹp giò chả hay kẹp cá mòi thủ 
đem theo đã hết sạch! Riêng hắn, „ông anh cả“ trong nhà, được “quyền 
huynh thế phụ“, khiêng toàn bộ đồ đi tắm lỉnh kỉnh của cả ba anh em: 
quần áo, chiếu mỏng, phao … lếch thếch đi sau chú em thích “bú tí” giờ 
đang nhăn nhó vì đi bộ xa quá và “nữ hoàng điển ảnh” trong bikini với ba 
vòng số 30-30-30.   

Được chừng ba tuần là mấy anh em hắn chán biển quá! Nhưng còn phải 
nằm chờ mẹ hắn ra đón, vì mẹ nói cho đi chơi hai tháng mà !   

Thời đó lại chẳng có Ti Vi, máy tính hay games để chơi đỡ buồn như mấy 
chú bé của thời đại điện tử hôm nay. Từ đó hắn quyết định không đi tắm 
nữa. Hai đứa em thì tắm hay không cũng được vì đã có đám bạn trong xóm 
để chạy nhẩy rồi. Hắn nằm khèo ra đọc tiểu thuyết ! Tối đến hắn dắt mấy 
em ra cái rạp ci nê duy nhất ở Vũng Tầu.  

Giống như ở rạp cinê Đa Kao, hắn tà tà đến đứng gần ông xé vé ở cửa vào. 
Tay hắn cầm sẵn mấy đồng bạc cắc, cọ cọ vào nhau, để cho ông ta thấy. 
Lúc nào đông khách và bà chủ đang ngồi bán vé không để ý là ông ta 
ngoắc nhẹ một cái. Thế là anh em hắn kéo vào rạp và mua vé tại chỗ của 
ông xé vé, giá rẻ gấp ba lần giá bán nơi quầy bán vé.   

Có lẽ vì thế mà cái rạp xi nê không đủ tiền để mướn những phim hay. 
Toàn là những phim cũ xì mà hắn đã coi cả năm ở Saigòn rồi, phim thì mờ 
và đã trấy sát theo năm tháng, nên hình bị mưa rất nhiều.  
 

Phim Ấn Độ có lẽ rẻ, nên ở đây hắn thường được xem phim Ấn Độ và em 
gái hắn mỗi lần đi xem về lại học được một bài múa mới của mấy cô tài tử 
Ấn Độ, cứ uốn éo người, ngón tay thì co lại như mấy ông sư bắt ấn, bàn 
tay kéo qua kéo lại trước mặt, lâu lâu lắc cái đàu qua lại và chớp chớp mắt 
nữa. Em hắn luyện được một bài “múa lu”, lúc múa lấy thêm một cái bình 
đội lên đầu. Trong phim thì cô tai tử đội lu bắng đát, còn em hắn thì lấy cái 
giỏ ấm nưóc chè, bằng mây. Kể ra cũng tài,  cô bé múa không rớt. Về đến 
Saigòn, màn “múa lu” được trình diễn cho cả xóm. Ba mẹ hắn, bà Năm, bà 
Sáu và các bà các ông trong xóm cuời lăn ra và tán thưởng rất nồng nhiệt.   
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Cô láng giềng   
Hôm nay trời nắng gay gắt và nóng. Trưa hè các ngưòi lớn thì đi làm, mấy 
em hắn nằm ngủ khèo trên phản gỗ, hắn đang ngồi trốn nằng trên bục xi 
măng truớc thềm nhà và đọc tiểu thuyết.  
 

Đàu óc hắn thả hồn theo một chuyện tình đông quê của Bình Nguyên Lộc. 
Cơn gió mát của những cánh đồng ngập lúa đang phà vào mặt hắn, rồi hắn 
chợt thấy một cô thôn nữ má đang ửng đỏ lên vì nắng, mái tóc dài đang 
phất phơ trong gió. nàng đang gánh một gánh hàng quà cho nhũng nguời 
làm ruộng: chè đạu đỏ bánh lọc nè, một bình trà xanh lớn và trái thơm đã 
gọt sẵn…   

Nàng đi lại gần hắn, tim hắn đang đập lên từng hồi. Mà đúng thật là một cô 
con gái đang đi lại! 
- Làm gì đó? 

- Ủa Loan… 
 

Thì ra cô thôn nữ là con Loan cháu ông Năm ở trong xóm. Loan nhỏ hơn 
hắn một tuổi, không học Lô Dê như hắn và về Saigòn nghỉ hè bên nội. 
Học sinh thành phố thì về quê , còn học sinh miền quê thì lại thích về 
Saigòn 

- Đang đọc chuyện đây. 
- Cho Loan coi nào. 
- Nè… 

- Cha! Nhỏ mà giám đọc „tiểu thiết“ người lớn nghe. Loan méc cho bị đòn 
đó.   
 

Thật là dễ ghét cái con bé lắm mồm này. Hắn định nói lại nhưng khi thấy 
cái mặt bầu bầu của con Loan, cặp mắt đen lay lánh và long lanh của nó, 
nhất là vài sợi tóc của mái tóc thề đang tung lên nhè nhẹ trong một cơn gió 
hè. Trông Loan giống cô Lựu trong chuyện quá ta. Hắn tự nhiên thấy hết 
ghét con Loan.   

- Méc đi! Má tui đi chợ rồi… 
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Hắn cuời khoái trá vì thấy mình hôm nay oai quá. Đã dám cả gan chọc con 
Loan chứ không thụt vòi lại như ở trong trường mỗi khi gặp mấy cô bạn 
học cùng lớp . 
 

Con Loan hơi bị quê, nhưng ngồi xuống cạnh hắn, im lặng. Loan cũng như 
hắn đang chẳng biết làm gì , trong cái không khí hè nóng nực và lặng lẽ 
này. Loan muốn rủ hắn nhẩy dây hay đánh đũa nhưng mấy anh chàng húi 
cua này thì đâu có thích, rủ bằng thừa. 
 

Còn hắn thì không đọc sách được nữa. Từ khi con Loan ngồi bên cạnh, 
hắn khẽ liếc sang. Trong con bé nó hiền quá! Dễ thương quá! Hắn thấy hơi 
kỳ kỳ, nếu mà … 

Đúng vậy, nếu mà đám bạn Lô Dê của hắn Tuấn Bụt, Lộc đen, Danh Tề 
hay Toán Đạo Sĩ mà thấy thế này thì tha hồ mà chọc hắn nhé. Mình rủ con 
Loan chơi trò gì nhỉ ? - hắn thầm nghĩ -. Đánh bi? Đánh đáo ? Rượt đuổi?  
 

À còn có trò chơi này hay lắm…Chơi trò “vợ chồng” ? Cái này bọn con 
gái, nhất là cô bé hàng xóm thích lắm.   

Trò chơi cũng đơn giản. Hắn làm chồng, cô hàng xóm làm vợ, mấy đứa em 
của hai đứa làm con. Vợ thì phải nấu ăn nè. Thế là mấy cái chén bát nhựa 
hay nhôm xinh xinh, mà ba mẹ mua cho, được đem ra. Cả cái lò nhỏ nhỏ 
bằng đất nữa. Nấu nấu nướng nướng. Thức ăn thì là mấy vỏ cam, vỏ bưởi 
hay sang nữa là một cái bánh tráng hắn đi mua của bà Ba bán hàng rong ở 
đàu xóm về . Mấy đứa em nhỏ làm con phải lo phụ bếp. Còn hắn đóng vai 
làm chồng hay làm bố là sưóng nhất. Đi làm về, mệt quá, ngồi trên phản 
chờ cơm!   
Cơm dọn ra, cả đám kéo lên phản ngồi ăn xì xụp. Trưóc khi ăn phải mời 
từng người như bà hay mẹ dặn. Cơm nưóc, dọn dẹp xong là bố mẹ và các 
con lên phản nằm ngủ! Mấy con phải khoanh tay chào bố mẹ và rửa tay rửa 
chân mới được lên giường. Hắn tha hồ mà gật gù khen các con ngoan lắm 
ngoan lắm, xoa đàu đám em của hắn và của cô hàng xóm.  

Mà lạ thật thằng em hắn lúc thưòng quậy lắm và con em gái thì cũng hay lý 
sự cùn và khóc nhè. Thế mà cứ vô trò này là tụi nó ngoan ngoãn như con 
chi chi. Khoanh tay dạ vâng răm rắp.   

Trò chơi chỉ có thế khi lên giường nằm là chấm dứt!    
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Có thế thôi mà cũng hết cả buổi. Từ khi vào trung học thì trò chơi này 
chấm dứt một cách lặng lẽ, cô láng giềng đã biết đỏ mặt và cúi đàu đi khi 
thấy hắn. 

“Cô láng giềng ơi! 

Không biết cô còn nhớ đến tôi. 

Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ…” 

(Cô Láng Giềng - Sáng tác: Hoàng Quý) 
 

Con bé Loan cắt dứt dòng tư tưởng của hắn, nó đứng dậy và rủ hắn: 

- Vào nhà Loan chơi đi, ở đây nóng quá. 

- Chơi trò chơi gì ? 

- Vào sẽ biết, hay lắm! 

- Nhưng mà ông Năm… 

- Nội em không có nhà. Nội thưong anh lắm cứ khen anh học giỏi hoài…. 
 

Căn nhà của ba mẹ hắn xây trên mảnh đất của ông Năm. Căn hộ ba mẹ 
hắn nằm cách chừng 10 thuớc, trông vào phía sau căn nhà bánh ít của ông 
Năm. Nhà ông Năm nằm ngay trên mặt con đuờng hẻm chính dãn vào 
xóm, rất to, cao hai từng, có sân rộng nằm bên cạnh những căn nhà nho 
nhỏ như nhà hắn vây quanh. Đó là những căn nhà ông cho muớn hay do 
người mưón đẩt xây lên. Căn nhà của ông có lẽ là to nhất xóm này. 

Ông Năm tướng người cao lớn, lực lưỡng, da ngăm đen, ăn nói rồn rảng, 
khác với ba con Loan. Cậu Hai người còm ròm nói năng nhỏ nhẻ. Từ ngày 
gia đình hắn về đây ở, hắn chưa bao giờ vô nhà ông Năm. Lâu lâu mẹ hắn 
có sai đem món gì qua biếu nhà ông Năm, là hắn chỉ tới cái của sắt là dừng 
lại đó bấm chuông.   
 

Con Loan dắt hắn vào cửa sau nhà ông Năm đối diện với nhà hắn. Hắn đi 
theo vừa sờ sợ ông Năm, lại vừa hồi hộp xem con Loan nó rủ mình làm gì 
đây? Sao thấy giống trong tiểu thuyêt qúa đi? …  

Thôi đừng nghĩ tầm bậy hắn tự mắng mình. Tim hắn đập thình thịch. Hắn 
thấy khát nưóc quá!  
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Con Loan đi trưóc, vài sợi tóc bay vào mặt hắn làm hắn cảm thấy kỳ kỳ và 
lâng lâng. Hắn cũng quên mất là tay hắn nãy giờ nằm trong tay Loan. Hắn 
đang được con Loan nằm dắt vào nhà ông Năm.   
 

Nhà vắng không có ai. Trong này mát thật, sàn nhà lát đá đi mát chân. Ở 
ngoài đang nắng nên vào nhà hắn thấy tôi thui, chưa nhận ra được gì cả, 
hắn cứ để con Loan dắt đi. Từ cửa sau, qua nhà bếp, qua một căn phòng 
lớn đò dặc ngổn nang. Loan dắt hắn đi tiếp. Đụng một cái màn vải ngắn 
đôi hai căn phòng. Hắn bưóc vào phòng một căn phòng thật lớn, sáng sủa 
và có thắp đèn, đó là phòng khách, tim hắn muốn vỡ tung ra. Mặt hắn lúc 
đó chắc đỏ lắm vì hắn cảm thấy nhứ một luồng hỏa khí đang chạy rần rật 
lên mặt hắn   
 

Truớc mặt hắn ! Vâng trưóc mặt hắn hơn hai chục cặp mắt đang tròn soe 
nhìn hai đứa nhóc, một trai một gái , tay năm tay bước từ cửa sau lên nhà 
trên!   

Căn nhà trên rất rộng và một tấm phản lớn ở giữa . Gần đó một bộ xa lông 
bằng gỗ chạm chổ và một bàn thờ vĩ đại. Trên phản, trên mấy ghế xa lông 
và vài cái ghế bắc thêm đang ngồi gần hai chục người, có bà Năm nè, Cô 
Hai má con Loan nè và mấy bà hàng xóm bạn của mẹ hắn nữa! Nhất là bà 
Năm nhìn hắn cưởi tủm tìm, còn cô Hai má con Loan thì hơi ngạc nhiên vì 
cô không biết hắn nhiều. Hắn chỉ muốn độn thổ thôi. Thật là ngượng đén 
chín người! Hai chân hắn như bị dán cứng trên nền nhà.  
  

Nhưng mọi nguời chỉ quay đàu nhìn hai đứa một cái rồi lại quay nhìn chăm 
chú về phia bàn thờ. Trước đó có kê một cái bàn nhỏ và có một người đàn 
ông đứng đó. Ông ta người dong dỏng , mặc một cái sơ mi mầu cháo lòng, 
quần tây. Trên bàn đẻ vài xấp giấy lỉnh kình. Ông ta cầm một cái túi vải và 
thọc tay vào trong đó và lấy ra một cục gỗ nho nhỏ trông như một quân cờ 
tướng. Ông mân mê trên tay và ngâm nga: 
“Cái con gì đây? 
Là cái con gì đây, 

Có nhà không ở, 

bỏ mẹ bỏ cha, 

là con số ba. 
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Nó buồn nhớ nhà, 

nó ngồi tựa cột 

là con băm mốt. 

Nó là con ba muơi mốt  “ 
 

Mọi người à lên một tiéng phá đi cái không khí căng thẳng trong hắn. Mọi 
người chắm chú nhìn vào tấm giấy cứng kẻ ô vuông xanh đỏ và có in số để 
trước mặt mình. Để đánh dấu họ dùng một hột me hay một đồng xu nhỏ. 
Hắn còn đang bớ ngỡ trưóc trò chơi mới này. Con Loan đã nói nhỏ 

- Họ chơi trò Lô Tô đó. Tụi minh chơi chung nhau nhé ăn thua chia đèu. 

- Để xem …  
 

Hắn rụt rè và do dự. Lúc đó hắn muốn nói không. Nhưng đôi con mắt 
long lanh của con Loan như thúc dục hắn thế là hắn gật đàu. 

- Thế anh có tiền không?  
 

Loan móc ra hai chục từ trong túi bà ba. Hắn đâm bối rối. Hồi đó hai chục 
lớn lắm, nhất là trong cái xóm này và đối với hắn là một gia tài. Với ba 
đồng có thề mua được một đĩa cơm tấm bì có thêm miéng măm chưng với 
trứng ở quán bà Tám nơi cuối xóm, với muời đòng một cuốc xe xich lô đạp 
từ Đa Kao lên Chợ Bến Thành. Năm cắc một ly đậu đỏ bánh lọt bỏ sirô. 
Một đồng một cái kem dừa có rót sữa và rắc đậu phụng lên nữa. Hắn cũng 
móc mãi trong túi mới đủ hai chục mà hắn đè dành dụm từ hôm Tết đén 
giờ để góp vốn với con Loan   

Con Loan chạy lon ton lên phía trước, lấy một tấm giây có kẻ ô vuông và 
sô đem về. Năm đồng một tấm! Hai đứa kiếm đuợc một chỗ trống trên 
phản và ngồi cạnh nhau đẻ dò số. Trò chơi này đói với hắn hấp dẫn nhất là 
những bài ca ngâm nga của ông móc số lô tô. Hắn có cảm tưởng ông ta có 
rât nhièu bài tủ và một trí sáng tạo thật phong phú.   

Mỗi con số là ông ngâm một bài rất hay và gần như không bài nào giống 
bài nào, làm nguời nghe rất hồi hộp. Ông ta phải có một trí nhớ khủng 
khiếp để có thể chứa hết những bài tủ cho mỗi con số, lúc bấy giờ hắn 
không biết có tất cả bao nhiêu con số -Trò chơi Lô Tô này ở Mỹ gọi là 
Bingo có 75 con số. Bingo là một trò chơi rất thịnh hành ở Mỹ -.  
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Chơi đưọc chừng mưòi phút là có một người kêu lên “Kinh”! (Mỹ thì kêu 
Bingo!) Thế là tờ năm đồng đàu tiên bay mất. Một tô phở ra đi không kền 
không trống! Càng nhiều người chơi thì lại càng mau có nguời “Kinh”. 
Chơi chừng hai tiêng thì hai chục của hắn dành dụm từ Tết bay thành mây 
khói chung với hai chục của con Loan   
 

Đúng là “cờ bạc là bác thàng bần”. Hắn thấy buồn quá chào  con Loan và 
bỏ về nhà. Con Loan cũng sạch túi rầu rầu tiẽn hắn về tới tận cửa, lần này 
đi cổng trước. Rồi nó quay lại ngồi chầu rìa bỏ hắn đi lủi thủi về nhà. Khi 
hắn đi ngang qua cửa sổ thì không khí của sòng Lô Tô còn sôi nổi, tiêng 
hát lô tô vang ra ngoài.   

Nhưng những câu hát của ông móc số không còn quyến rũ hắn được nữa. 
Hắn đang rầu thúi ruột vì cả gia tài đã tiêu tan trong chớp mắt. Đúng là 
“dại gái”. Nhưng trách con Loan thì cũng tội, nó cũng thua. Lỗi tại nơi 
mình không dám nói không với nó. Hắn cứ thế mà nghĩ tới lui cho lúc về 
tới nhà.   

Đêm đến hắn nằm trên giưòng cố ru ngủ nhưng ngủ không được vì vừa 
tiếc số tiền để dành vừa tức mình đã nghe theo con Loan chơi cờ bạc. Hắn 
hết quay qua quay lại trên tấm phản gỗ và nhìn qua em hắn đang nằm ngủ 
thản nhiên vô tư bên cạnh. Thẳng em hay quậy đang nằm ngủ, gương mặt 
trông thật hiền hòa như một thiên thần trong tranh. Nó nằm ngửa, chiếc 
áo ngắn ca rô tuột nút ở phía duới, phơi cái bụng trắng phếu phập phồng 
theo hơi thở. Con em gái đã ngủ say bên giường mẹ, sau khi nằm chờ mãi 
mà mẹ vẫn chưa vô ngủ, chắc giờ này nó đang mơ thành minh tinh múa lu 
Ấn Độ. Còn ba hắn thì sau một ngày làm việc mệt nhọc đã ngủ như chết.  
 

Căn nhà nhỏ ba gian, một phòng khách, một phòng ngủ và một cái bếp giờ 
im lặng chỉ còn vang lên tiếng lạch cạch từ bếp nơi mẹ hắn còn đang dọn 
dẹp trước khi đi ngủ. Chỉ có hắn nằm thao thức vì cái trò chơi dại dột hồi 
trưa. Hắn nhìn tấm vải mùng và cảm thấy đêm nay sao mà nó dài thế.   

Chợt hắn nghe có tiếng ai gõ nhẹ ngoài cửa. Hắn vội chồm dậy, đi dón dén 
ra và hé cửa nhìn. Con Loan đang đứng trưóc cửa! Trong bóng đêm, Loan 
đang rụt rè gõ cửa nhè nhẹ. Những căn nhà trong cái xóm nhỏ này giờ này 
đa số đã tắt đèn, để ngày mai còn dậy sớm đi làm. Nhà ông Năm thì le lói 
một ánh đèn vàng vàng. Sòng Lô Tô đã chấm dứt lúc nào rồi. Hắn nhìn 
Loan. Cũng cái gưong mặt bầu bầu và cặp mắt đen lay láy. Vì nó mà hắn 
tiêu cả cái gia tài để dành từ Tết đây. Hắn thấy giần giận và hỏi: 
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- Loan? 

- Anh… ngủ chưa? 

- Chưa. 

- Anh buồn vì thua hả? 

- Ừa. 

- Nè, … anh cầm đi. 

- Cái gì vậy? 

- Hai chục đồng đó! 

- Gì vậy ? Loan cho tui tiền hả? tui không lấy đâu. Thua ráng chịu mà.   

- Làm tàng dữ ta? 

- Sức chơi sức chịu mà. 

- Thôi mà, anh giận Loan hả?   
- Không! 

- Tội nghiệp anh sạch túi phải hông? 

- Nè, cái này của Nội tui (ông Năm) cho anh đó. Nội nghe má Loan nói hai 
đứa mình chơi Lô Tô bị thua cháy túi. Nội rầy Loan là con nít không có cờ 
bạc. Nội la cả má em là sòng lô tô ở nhà nội chỉ cho người lớn chơi. Không 
được cho con nít chơi và kêu Loan đưa tiền này cho anh. 
- Còn Loan? 

- Nội cũng cho tiền lại.  Chịu lấy tiền chưa, để Loan vể kẻo nội la?   
 

Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bao nhiêu bực dọc bay hút mất. Hắn ngần 
ngừ rồi nhận hai chục đông từ tay con Loan. 

- Loan nói lại, anh cám ơn Nội nhiều nghe. 

- Em về nhe. 
- Loan! 

- Gì vậy? 

- Mai tụi mình ra chú Tư ăn kem nghe, tui bao Loan một cây kem dừa có 
sữa và đậu phộng.   

- Thiệt hông? 
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- Thiệt! Loan… trông dễ thuơng quá mà.   

- Xí có tiền rồi lại vui vẻ. Lúc nẫy cái mặt chù bù nè! Thôi Loan dìa nhe. 

- Nhớ mai lại sớm sớm nghe 

- Để coi…   
 

Loan cúi đàu, bỏ đi lon ton về nhà ông Năm, để hắn đứng trước cửa tần 
ngần. Tiêng mẹ hắn từ trong nhà bếp vọng ra. 

- Ai vậy con? 

- Con Loan má ạ 
- Con Loan ? Cháu ông Năm ? 

- Dạ 

- Giờ này khuya rồi mà hai đứa nói chuyện gì vậy? 

- Con… rủ Loan mai đi ăn kem.   

- Tối rồi. Có vậy thì mai nói cũng được! Thôi đi ngủ sớm đi con mai còn đi 
học. 

- Ngày mai con nghỉ hè mà má. 

- Trời ! Đi ngủ đi thằng qủy nhỏ. Hi Hi … 

Tiêng mẹ hắn cười chọc hắn từ bếp.   
 

Hắn đóng cửa và còn nhìn phía nhà ông Năm một lần nữa. Loan trưóc khi 
vào nhà còn ngoái lại ngoắc ngoắc hắn một cái. Bầu trời hôm đó không 
trăng, những vì sao sáng lấp láy và phản chiếu đôi mắt trong sáng hồn 
nhiên của Loan trong bóng đêm. Một cơn gió đêm mát rượi thổi vào mặt 
hắn. Đêm đó hắn ngủ một giấc thẳng boong tới sáng không biết trời trăng 
gì nữa   
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Đọc sách cọp  
Hắn chợt thấy mình đang đứng nơi đưòng Lê Lợi. Ngay góc đường Pasteur 
và Lê Lợi vào khoảng 30 năm về trước… 

Mặt trời nắng gắt, cạnh hắn là bạn Toán đang đứng chờ ly nuớc mía ép. 
Tiệm nước mía ép này nổi tiêng nhất trong đám học sinh, sinh viên Sài gòn 
hay lê la đi mua sach cũ ở đây. Tiệm nắm ngay góc đường và luôn luôn có 
người đến mua, nhất là vào những hôm nóng nực như hôm nay.  

Tiệm trang bị rất đơn sơ, một tủ kiếng lớn và dài gần hai thưóc, bên cạnh 
đó là một cái máy ép nưóc mía. Có ba nguời bán. Một người chỉ cho mía 
vào máy ép. Còn hai nguời kia bán mà không hở tay. Những giọt nuớc mía 
vàng vàng óng ánh chẩy ra từ máy ép được hứng vào một cái thau lớn nắm 
trong tủ kiếng. Nuớc mía ép chẩy qua một cái vòi nước lớn cỡ bằng đàu 
ngón tay cái và chẩy vào trong thau, trong đó có để sẵn đá cục. 

Có hai loại nuớc mía ép: nuớc mía lấy từ trong chậu có pha chung nuớc đá 
đã tan hay là nưóc mía nguyên chất lấy từ vòi ép và bỏ thêm vài cục nuớc 
đá. uống ly nuớc mía pha đá này vào giữa trưa hè thật là ngon tuyệt vời. Cái 
ngọt lịm và mát rượi cứ từ từ trôi vào cuống họng sau đo biến thành những 
cảm súc mát rượi truyền lên toàn bộ thần kinh đăng căng cứng vì những 
ánh nắng chiếu thẳng vào đỉnh đàu. Cái mát từ đó truyền đi khắp cả toàn 
thân, làm bay mất cái nóng bức của nắng hè trong phút chốc   

Nếu thích còn có thể kêu vắt thêm tí nước cam vào cho có thêm vitamin C. 
Toán và hắn thưòng chỉ uống nuớc mía ép loại căn bản, lâu lâu hai đứa mới 
gọi lọai nuớc mía nguyên chất có cam vắt. Bên cạnh hàng nuớc mía là mấy 
xe bán đu dủ bò khô và một xe bán bò bía. Đủ đủ đuợc bỏ bò khô đỏ đỏ 
và ngon nhất là máy lát gan bò nướng dai dai cứng cứng trộn với nưóc 
mắm ớt và dấm chua chua , ngon không thể chê được   

Cái món bò bía mới là đặc biệt . Hắn từ ngày đi ngoại quốc tới giờ không 
bao giờ tìm thấy đuợc lại. Phải nhìn cái tay thoăn thớt của ông bán bò bía 
mới thăy lên hương vị của món này. Ông gắp rất nhanh vài sợi cà rốt, củ 
xắn xắc nhỏ vừa sào nóng , bỏ thêm một hai nhát lạp xuởng, một con tôm 
khô, đậu phụng. Sau đó ông cuốn tất cả vào trong một cái bánh bò bía 
mềm mềm trước đó ông không quên phết nhẹ một thìa tương ớt đo đỏ 
trong đó. Cái bánh bò bía cắn vào thật là tuyệt, nó đem cho khẩu vị một 
hưong vị như ăn đồ Dim Sum mà lại có vị cuốn cuốn của bánh, đậm đà 
ngon không thể tả đuợc. Nhất là cái bánh để gói bò bía thì đặc biệt mềm 



 

   75 

mềm, dai dai mà bở bở. Ở hải ngoại nhiều ngưòi dùng bánh tráng gói chả 
giò thay thế bánh bò bía làm mất cả hương vị đâm ra Tầu không ra Tầu mà 
Ta không ra Ta. Cái ngon bánh bò bía ngày còn đi học thật không thể tìm 
được   

Từ khi vào đệ nhị cấp là Toán và hắn thường hay rủ nhau cuối tuần đi xem 
sách cũ ở lề đường Lê Lợi và hay châm dựt cuộc đi chơi đó bằng một chầu 
đủ đủ bò khô, bò bía và nước mía. 

Sách của hắn thường được giữ nguyên như mới, không dám ghi chú hay tô 
màu vào trong đó. Hắn không phải là nhà Nho qúy chứ Thánh Hiền trong 
thời đại nguyên tử đâu!. Hắn quý sách từ lúc còn là học sinh, hắn giữ sách 
cho tốt để sau niên học đem đi bán lại ở các xạp bán sách vở cũ trên đuờng 
Lê Lợi lấy tiền mua sách cho niên học mới và muớn truyện tiểu thuyêt về 
đọc. 

Hắn nhớ mãi chuyện Trương Lương đươc ông tiên tặng cho cuốn sách quý 
sau khi thử lòng bằng cách bắt Trương Lương phải sáu lần lượm dép cho 
ông ta. Rồi lại chuyện chuởng với cuốn võ công tuyệt đỉnh “Cửu Âm Chân 
Kinh” hay bói toán với cuốn “Thái Ất Chân Kinh” của Trạng Trình. Vì thế 
hắn thường mơ sẽ có một ngày mua đuợc ở trong đóng sách cũ một một 
cuốn sách cổ quý nào đó. Nhưng có một điều có lẽ hắn quên mất là hắn 
chỉ biết đọc chữ quốc ngữ nên dù có “Thái Ât Chân Kinh” hay sách của 
Trương Lương hắn làm sao đọc được nhỉ. Thế nhưng hắn vẫn mơ, vì tin 
rằng trời sẽ không phụ kẻ có lòng tin!. 

Lâu lâu thấy mấy ông già bán sách hắn thầm mong gặp một ông tiên giả 
dạng như trong Hán Sở Tranh Hùng để tặng cho Truơng Luơng cuốn sách 
quý ngày xưa . Nhưng tìm mãi chẳng thấy cô tiên hay ông già nào vứt dép 
ra thử tài nhẫn nhục của hắn, mà gặp mấy ông bán sách kỳ kèo từng đồng 
một với đám học trò   

Ngoài sách cũ bán đi bán lại, còn có thể mua đi bán lại cả sách mới. Một 
cái luật không là trưóc khi mua một cuốn sách truyện mới phải dặn ông 
bán sách: 

- Bác ơi, cháu có thể đem sách trả lại đuợc không? 

- Được! Nhưng giữ cho kỹ nhé , trong một tuần thôi mất 10 phần trăm đó. 

- Bác nhớ mặt cháu nhé. 

- Nhớ rồi, lấy đi. 
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Cuốn sách cũ  
Từ khi có cái chân lý này hắn có nhiều cơ hội để đọc những cuốn sách mới 
tinh thay cho những chuyện cũ rích bọc giấy dầu của tiệm cho muớn sách 
đàu cầu Sắt Đa Kao. Hắn có thể cầm đọc những cuốn sách còn thơm mùi 
giấy, bìa cứng in mầu trang trí tuyệt đẹp. Nhưng phải nói không phải cuốn 
sách nào mới là hắn có đủ tiền đàu để mướn. Nên sách cũ và đọc sách cọp 
vẫn là căn bản để bồi bổ cho cái thú đọc sách   

Tội nghiệp thay cho các văn sĩ. “Văn chuơng hạ giới rẻ như bèo” mà còn 
gặp bọn lái sách và đám học trò chơi trò muớn sách nên các văn sĩ đã 
nghèo lại còn eo thêm. Nhưng hắn cũng đọc một bài báo nào đó, các văn sĩ 
thời đó nổi tiếng cũng nhờ cái hình thức “Shareware” này và khi in sách họ 
cũng chắc ăn là bán đuợc vài ngàn cuốn cho những tiệm sách vỉa hè và cho 
các tiệm muớn sách ở khắp Saigòn và các tỉnh.   

Toán hay cùng với hắn đi tìm và coi cọp những cuốn sách trên vỉa hè thuở 
học trò. Toán người khỏe mạnh, rắn chắc vì chơi thể thao, mắt sáng và rất 
yêu thích sách vở về Triết Lý và Thiền học từ những năm bắt đàu vào đệ 
Tam. Toán rất vui nhộn, hay đùa giớn và ăn nói nhỏ nhẻ như con gái. Toán 
thích nhất những cuốn sách dậy về đời sống của Vương Hồng Sền hay 
những cuốn sách về cách sử thế trên đời, còn hắn thì chỉ muốn làm nhi 
đồng hoài.   

Hắn thường đi tắm ở hồ bơi Nguyễn bỉnh Khiêm. Bọn học trò nhỏ đi bơi 
ở đây, bị một ông “giám thị hồ bơi” bắt phải tắm rửa với xà bông cẩn thận 
trước khi xuống hồ. Hôm đó trong lúc hắn đang đứng xắp hàng để vô tắm 
truớc khi xuống hồ bơi thì hắn thấy một anh chàng đeo kính lặn và chân 
nhái đi lạch bạch đến trước mặt. Vỗ vai hắn một cái bốp . Hắn tròn xoe 
mắt nhìn ngưòi nhái này không hiểu có “ân oán giang hồ” gì không đây?   

Anh nguời nhái cuời to: 

- Bồ không nhận ra tớ sao? 

- Ủa! Toán hả? Mày làm tao hết hồn! 

Hai đứa cuời ồ.   

Từ cái duyên kỳ ngộ ở Hồ tắm Nguyễn bỉnh Khiêm hai đứa trở thành bạn 
thân.Hay rủ nhau đi tắm hồ bơi. Lúc đi tắm về đèo nhau bằng xe gắn máy 
ra khu bán sách cũ ở đuờng Lê Lợi để xem sách cọp vào cuối tuần. Những 
quán sách nhỏ bên đuờng đầy nghẹt ngưòi, nguời mua sách. Nhập bọn vào 



 

   77 

đó là những con mọt sách như hắn và Toán. Những con mọt sách này chúi 
mũi vào xem xét những cuốn sách mới, lật từng trang khảo sát từng dòng, 
rồi cẩn thận nhớ số trang để kỳ sau khảo sát tiếp!   

Sau màn đọc cọp “sách mới” hai con mọt bàn luận chí choé, sau đó kéo 
nhau đi dọc theo đuờng Lê Lợi đẻ gặm nhắm những “sách cũ” chất đống 
bên lề đuờng.   

Hai đứa lê la cả ngày thứ bầy, tìm đên những đống sách cũ chẩt vội vã trên 
những tấm bạt nhựa mầu xanh cứt ngựa. Không hiểu sách ở đâu mà nhiều 
vô kể, sách báo Việt Nam, Pháp và nhất là Anh ngữ. Đó là những sách 
bằng Anh ngữ từ nhũng cuốn sách giầy cộm đến những chuyện bằng hình 
Superman, Batman và cả những tập Playboy mà ông bán sách cẩn thận xếp 
lại thành một chồng. Ông cứ lườm sợ bọn hắn ăn cắp mấy cuốn dâm thư 
của Mỹ này.  

Đi vòng vòng cả tiếng đòng hồ, hai đứa chấm dứt cuộc xem sách báo cọp 
và đôi khi mua một cuốn sách cũ hay muớn một cuốn sách để mua lòng 
mấy ông lái sách quen. Sau đó kéo lên góc đuờng Pasteur- Lê Lợi uống 
nước mía ép, ăn thịt bò khô đu đủ xanh hay bò bía ròi mới về nhà.   

Hắn hay lang thang trong khu bán sách cũ với giấc mơ tìm đuợc một cuốn 
sách của tiên như Truơng Lương ngày xưa. Trên những sạp sách cũ bầy la 
liệt sách vở Việt nam, sách học và cả những sách bằng tiếng Pháp và tiêng 
Anh. Nhũng cuốn sách ngoại ngữ đàu tiên là đen tay hắn là sách hình của 
Lucky Luke, Tin Tin. Nhưng có một loại sách hình mà hắn rất thích là 
Buck Danny, trong đó có những hình vẽ về máy bay với những chi tiết máy 
móc làm gợi lên cái lòng mê khoa học kỹ thuật đang nhen nhúm trong tim 
hắn. 

Thế rồi một hôm trong đống sách hắn thấy “một cuốn sách cũ” dày hơn 
hai trăm trang bằng tiêng Anh, giấy rất tốt, chữ hơi to. Chỉ có tấm bìa là 
hơi bị sờn. Trong sách có nhiều hình vẽ kỹ thuật. Sau một hồi trả giá hắn 
mua đuợc với một giá rẻ hời đem về. Cuốn sách này bằng tiêng Anh, viết 
khá dễ hiểu, hơp với cái khả năng tiếng Anh mới học thêm ở Hội Việt Mỹ. 
Việc đọc cuốn sách cũng cần nhiều lần tra sách tự điển mặc dù danh từ 
trong sách và văn phạm dùng rất đơn giản   

Sách viêt về Vật Lý, hoàn toàn khác với những gì hắn học hơn chục năm 
trong trường. Câu chuyện bắt đàu bằng cấu tạo của vạn vật là những 
nguyên tử [Atom], rồi đén sự biến đổi của vật chất từ thể cứng đến thể 
lỏng rồi bốc hơi trên căn bản là sự vận chuyển của các nguyên tử.  
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Trời ơi! bao năm nay hắn làm những bài tính vật lý về vật chất giãn nở, bốc 
hơi làm đủ thứ toán mà không một ai giảng cho hắn một cách dễ hiểu như 
vậy? 

Rồi hắn đọc say mê trong đó những bài về Chuyển vận của transistor và 
cuối cùng là các hệ thống máy nổ từ bốn thì đến cả máy turbo. Hắn còn 
được đọc một bài dài về nhân nguyên tử và đặc biệt về sự giải thích sự trao 
đổi meson giữa các proton và neutron.  Hắn rất lấy làm ngạc nhiên về cách 
giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu về những điều mà nhiều năm hắn học 
trong trung học như con vẹt. Lấn đàu tiên trong đời hắn cảm nhận vật lý 
không còn bằng những công thức khô cắn mà qua nhưng dẫn giải đơn giản 
và hấp dẫn như trong truyện chưởng. Cuốn sách đặt cho hắn những câu 
hỏi về những vận chuyền của vạn vật, nó đem đến những lời giải bất ngờ 
và tất cả được trình bầy rất đơn giản không cần phải dựa trên những công 
thức dài ngoằng khó hiểu.  

Qua cuốn sách, hắn thấy như vạn vật đang tưng bừng nhẩy múa theo 
những vũ điệu do Điện Từ Lực sinh ra. Vạn vật như những chàng nhạc sĩ 
đang chơi lên bản hòa tấu của vũ trụ và thính giả - là hắn- đang thưởng 
thức say mê. Đọc cuốn sách xong, như nghe xong bản nhạc những dư âm, 
vẫn còn vang vọng.  Cuốn sách thật là tuyệt vời vì nó không chỉ dẫn giải 
mà còn gợi lên cho người đọc niềm khao khát học hỏi, để tìm tòi thêm nữa 
về cái bi mật của vũ trụ vẫn còn bao la và huyền bí.   

Cuốn sách này thật là đặc biệt ! - Hắn nhủ thầm- Hắn thích thú lắm đọc đi 
đọc lại tới hơn ba lấn và tình cờ hắn lật tới bìa sau. Hắn thấy một hàng chữ 
ở phía dưói cùng “book for children up to 10 years old”   

Một học sính sắp thi tú tài ở Việt nam mà chưa bao giờ đuợc học về vật lý 
một cách hiện đại và dễ hiểu như thế này, trong khi đó chỉ là sách đọc cho 
các trè em trên 10 tuổi ở Âu Mỹ !   

Hắn cảm như thấy màn u minh trong hắn vừa tan vỡ. Hắn cảm thấy mình 
còn phải học hỏi nhiều. Nói theo văn chuơng kiếm hiệp là hắn có thể múa 
võ nhưng chưa hiểu cái Đạo trong võ. Từ đó trong lòng hắn đã mong có 
ngày được đi du học không phải đề “đem chuông đi đấm xứ người” như 
một số bạn hắn mơ tưởng, mà là  

„Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.“ 

Hắn cảm thấy lâng lâng trong lòng. Hắn vừa đuợc tìm được cuốn cẩm 
nang của tiên như Trưong Lương trong Hán Sở Tranh Hùng ngày xưa, nơi 
đóng sách cũ bên lề đường Lê lợi . 
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Máy bay giấy  
Một điệu nhạc rock dồn dập vang lên! Tiêng cô ca sĩ hoà theo bản nhạc 
càng ngày càng to. Giọng cô giục dã theo tiêng nhạc đánh vỡ những hình 
ành chồng sách cũ bên lề đường Lê Lợi . Hắn vội lục trong túi đeo trên vai, 
để tìm cái điện thọai di động đang vang lên điệu nhạc Rock thúc dục đó.   

- Ai vậy? 
- Chào Anh ! 

- Hey Shara? Mạnh giỏi không? 

- Khỏe, Cám ơn. Bao giờ thầy trở về? 

- Tôi còn ở đây một thời gian nữa 

- Thầy muốn trốn mùa đông ở đó hay sao? Bây giờ đã gấn mùa Thu rồi 
 (-Hallo? 
-Hallo Anh 
-Hey Sarah! Wie geht? 
-Gut! Wann kommst Du zurück? 
-Ich bleibe noch eine Weile hier. 
- Möchtest Du dort überwintern? Es ist bald Herbst!  Germ.) 

Thì ra cô phụ giảng [Assistant, Germ.] đang hỏi gấp về vấn đè thi cử cho 
sinh viên trong đại học và chuẩn bị cho niên học mới sắp bắt đàu. Cuộc 
điện đàm làm hắn chợt nhớ bây giờ đã tháng chín rồi.  
 

Mùa hè đã qua! Mùa Thu vừa lững thững buớc đén. Nhưng ở đây - Nha 
Trang - có lẽ thời gian đã ngừng lại. Ngoài kia trời vẫn xanh thăm thẳm với 
ánh nắng nóng chói chan. Ở những vùng có bốn mùa thì mỗi lần đổi mùa 
là nhận ra ngay. Mùa Hè trời nắng và nóng. Khi vừa sang Thu nhiệt độ 
xuống ngay. Đang từ 25-30 độ , có hôm nhiệt độ rớt xuống duới 10 độ. 
Những cơn gió man mát thay cho những cơn gió nóng ngột ngạt. Mưa rơi 
rả rích.  

Nhất là nơi hắn ở, tỉnh Bielefeld được gọi xứ mưa. Joachim đã chào mừng 
khi hắn mới dọn đến ở: “Bạn sẽ thấy ở đây thật là thơ mộng, chiều chiều 
mặc áo ấm, tay cầm dù và đi dạo chơi dưới mưa!”   
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Những hạt mưa đàu mùa Thu thường không to, nhưng ông trời cứ sụt sùi 
cả ngày! Bầu trời đã đổi mầu sam sám với những đám mây nặng trĩu nuớc. 
Vào đàu Thu, đôi khi trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng và không khí mát 
ruợi. Đó thật là những ngày lý tưởng để đi dạo và lâu lâu ngồi sưởi ấm duới 
ánh mặt trời mùa Thu .  

Mùa Thu cũng là ngày tựu truờng của Đại Học,  của niên học mới. Bắt đàu 
từ cuối tháng chín là các trường cao đẳng [Fach Hochchule, FH] khai giảng 
Lục Cá Nguyệt mùa Đông [Winter Semester] . Còn Đại Học [Universität, 
Uni] hay Bách Khoa [Technische Hochschule TH ] bao giờ cũng bắt đàu 
vào giũa tháng muời, khi lá bắt đàu vàng úa và tròi đã khá lạnh.  Một mùa 
Thu khó quên trong đời hắn là ngày nhập học năm thứ nhất ở Bách Khoa 
RWTH Aachen, Semester thứ nhất. 
 

Đại giảng đuờng Audi-Max [Auditorium Maximum, lat.] của RWTH 
Aachen là một ngôi nhà lớn cổ, đứng sừng sững như một nhà thờ ở góc 
đường. Giảng đuờng đã có gần hai trăm năm, xây bằng những viên gạch đá 
hoa cương to lớn. Qua cửa là bước vào một hành lang rộng, bao quanh 
một giảng đường cao hai từng có lối vào là hai cửa chính bên hông đằng 
sau cũng có thêm hai cửa phải đi cầu thang lên. Giảng đuờng giống như 
một rạp hát, có một sân khấu nhỏ, lót gỗ, cao hơn mặt đất chừng 30 cm. 
Một cái thùng gỗ cao bằng nửa người, trên mặt thùng có Overhead 
Projector dùng để rọi những bài giảng của thầy viết trên giấy trong thẳng 
lên tường. Cạnh đó là một cái bàn để thầy để sách vở trong lúc giảng. Cho 
sinh viên ngồi học là một những hàng ghế chia thành ba khu, mỗi ghế có 
một cái bàn gấp lại có thể kéo lên để viêt bài, ghi chú. Đằng sau là 
Projector để chiếu hình Dia, ngày nay là Projector để chiếu những bài giảng 
viết trong máy tính. Giảng đuờng có sức chứa tới 1000 người! 

Hàng chữ “Hôm nay em đi học.” hiện ra trong đàu hắn. Cái cảm giác gai 
gai trong lòng, cái mong chờ, cái hồi hộp về một tưong lai…Thấm thoát đã 
gần hai năm kể từ ngày hắn rời Saigòn sang Đức đi du học, hôm nay hắn 
bước vào giảng đuờng. Ngày đàu tiên là sinh viên của truờng RWTH 
Aachen - một trưòng Bách Khoa kỹ thuật danh tiếng của Đức, có một lịch 
sử gần hai trăm năm, nơi xuất những kỹ sư nổi tiếng về Điện và Cơ Khí 
của Đức. 

Truớc khi đi du học, hắn có đi học vài lần ở truờng Đại Học Khoa học Sài 
gòn. Giảng đưòng im lăng mặc dù sinh viên ngồi la liệt.  Ở đay không khí 
giảng đường khác hẳn!   
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Gần tám giờ sáng, mặt trời còn đi ngủ chưa dậy, bầu trời còn pha mầu đen 
thẫm. Gió thu thổi nhè nhẹ trên mặt mát lạnh. Một đoàn người lầm lũi đi 
về hướng giảng đường. Giảng đường đồ sộ như một con khủng long đang 
há miệng nuốt nhũng cậu cô sinh viên năm thứ nhất buớc vào sân truờng 
lần đàu. Hắn nguớc nhìn khung cửa, buớc chân vào, trong lòng vui như 
ngày trẻ con được phong bao ngày Tết. Vui vì được qùa mà hồi hộp không 
biết có gì trong đó.  
 

Thấm thoát đã gần hai năm năm rồi từ ngày hắn rời Saigòn để ra đi du học. 
Hai tháng học tiếng Đức, một năm dự bị (Studienkollege), thi nhập học, hai 
tháng thực tập kỹ nghệ và ba tháng đi làm chờ Semester khai giảng. Hai 
năm cũng đã thay đổi hắn nhiều. Từ là một cậu học sinh sinh ra và lớn lên 
trong một cuộc chiến dài dài đằng đẵng giờ đây là một thanh niên đang 
bước vào ngưỡng cửa đại học của một quốc gia tân tiến và thanh bình. Hai 
năm rồi hắn đã xa rời xa quê hương tới một khung trời hoàn toàn xa lạ từ 
ngôn ngữ, phong tục và không gian xung quanh. Nếu các bạn cũ Lô Dê mà 
gặp hắn bây giờ chắc sẽ không nhận ra. 

Hắn đến trường hôm nay không tóc tai quần áo gọn ghẽ như nhũng ngày 
tựu trường năm xưa. Mái tóc để dài gần chấm vai của hắn bay loà xoà theo 
gió thu. Trên vai khoác một cái  “ba lô” xanh dương bằng plastic khuyến 
mại của môt Agent Tourist cho khách đi trên đường  phố. Hôm nay, hắn 
mặc chiếc áo “puli” [pullover] bằng hàng synthetic mầu cam mua trong dịp 
bán đại hạ giá cách đây mấy tháng. Cái áo mới nhất của hắn. Hắn vận một 
quần jean bạc màu và chiếc áo man-tô lính second hand mầu xanh cứt 
ngựa lót một lớp nỉ ấm bên trong  Nếu bà hay mẹ hắn mà thấy hắn như 
thế này, sẽ khóc thét lên!  Vì hắn giờ trông giống như người ăn mày hơn là 
một “cậu sinh viên cao đẳng ” complê cà vạt mà bà mẹ hắn tiễn đưa hôm 
nào lên phi trường Tân Sân Nhất. Đúng vậy! Hắn ăn mặc vừa hợp với túi 
tiền của hắn, mà lại đúng mốt của sinh viên của những năm 70: mốt hippy!   
 

Khi hắn vào đến giảng đường sinh viên đã vào lớp khá đông. 

Chà ! Chà ! Bà con siêng dữ ta! - hắn nhủ thầm-. 

Bên trong giảng đường tiêng nói chuyện ồn ào mỗi ngày một to và sau 
cùng náo nhiệt như một cái chợ. Hắn nhanh chân chiếm được một ghế ở 
khu giữa khá cao. Hắn liếc quanh để tìm một sinh viên Việt bạn nhưng 
đông quá không nhận ra ai cả. Trong gần 1000 sinh viên đang có mặt ở 
giảng đường, lẫn vào trong đó chưa đến năm sáu chục mạng sinh viên 



 

82 

ngoại quốc Á Châu và Phi Châu. Dân Á Châu. Đa số là sinh viên từ 
Indonesia và sinh viên từ các nưóc Ả Rập. Cùng nhập học với hắn năm nay 
chỉ có chừng sáu bẩy sinh viên Việt Nam. Hôm nọ hắn có gặp vài người 
trong quán cơm sinh viên Mensa, nhưng hôm nay không hiểu họ ở đâu? 
Thôi thắc mắc làm chi. Hay tiến tới đi - Cố gắng ! Cố Gắng!.  

Hắn nhìn xuống bục giảng, thầy chưa đến, cái đồng hồ trên tường đã chỉ 
tám giờ. Tám giờ mười lăm thầy đến. À thì ra thầy đến theo giờ 
Akademiker, trể muời lăm phút !   

Có nhiều người hay dịch chữ Akademie  - Akademiker [Engl. academy - academic]  
là hàn lâm viện - hàn lâm viện sĩ -cụ Hàn đấy-! Thật là một sai lầm to lớn. Hàn 
lâm viện là nơi các khoa học gia xuất xắc được tuyển chọn vào và chỉ có Pháp và 
Thuỵ Điển có Viện Hàn Lâm mà thôi - Académie française ở Paris, The Royal 
Swedish Academy of Sciences Thuỵ Điển nơi phát giải Nobel . Nhưng  đó chỉ là một 
trường hợp đặc biệt. Akademie có rất nhiều nghĩa, chung chung là đại học, cao đẳng. 
Akademiker là người tốt nghiệp đại học. Có nguời gia nhập vào “hội academy “nào 
đó ở hải ngoại vội vã in danh thiếp là cụ Hàn thật là “Bé cái lầm về chữ 
Akademie”. 
 

Giờ đàu tiên: Toán Đại Cuơng I (Calculus I) . Thày bắt đàu với khái niệm 
Tập hơp, cả lớp im lặng lắng nghe. Nhưng rồi cái lý thuyêt của thầy cao xa 
quá,  tiêng rì rào mỗi ngày một lớn. Buổi học hôm nay, ngoài sinh viên 
Điện, còn có sinh viên Cơ khí  và Hoá học. Học ở trừơng cao đẳng kỹ 
thuật thì bao giờ nam cũng đông hơn nữ. Nhất là nhũng môn  Điện và Cơ 
Khí sỗ nữ sinh viên đếm trên đàu ngón tay. Mấy cô Đức cũng như mấy cô 
Việt Nam quan niệm: 

“Con gái ai mà học Điện và Cơ Khí”.   

Nên RWTH Aachen dù là Cao Đẳng kỹ Thuật, đa số mấy cô chọn nhũng 
ngành như Hoá Học, Sinh học [Biology], Y Khoa hay Dược Khoa. 

Giờ toán hôm nay có thêm các cô sinh viên bên Hoá Học, nên giảng đuờng 
được trang điểm rất nhiều đóa hoa biết nói tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ và cả 
tóc đen. Mấy cô thì ở đâu cũng vậy, nói rất nhiều nên giảng đường vui vẻ 
hẳn lên. Thay vì nghe thầy gần như ai cũng tìm cách làm quen một người 
bạn mới ngồi cạnh.  

Phía tay trái của hắn là một nàng sinh viên, tóc nâu cắt ngắn, mắt xanh lá 
cây, sáng rực nhìn về tương lai. Thế là hắn vội làm quen ngay. Anh sinh 
viên bên tay mặt hắn là một anh chàng tóc vàng xoăn tít đẻ dài tới vai, râu 
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sồm xoàm và cũng mặc áo mang-tô lính second hand như hắn. Anh ta rất 
vui vẻ làm quen với hắn và chồm người qua bàn hắn, cười toe toét làm 
quen với cô sinh viên ngồi cạnh hắn. Giờ Toán qua nhanh, hắn mải nói 
chuyện với các bạn mới nên cũng chẳng biết thầy đã giảng gì!   

Khác với sinh viên Việtnam sợ thầy nhớ mặt chấm rớt, nên trong giờ học 
rất im lặng chăm chỉ, sinh viên ở đây nói chuyện ào ào. Với ngàn guơng 
mặt thế này thi thày nào nhớ nổi ! Ngoài ra thày ở Đức cũng không “thù 
vặt” những chuyện lẩm cẩm như học trò nói chuyện hay không chịu nghe 
giảng.  Thầy cũng chằng chửi mắng gì cả.   
 

Đến giờ Vật Lý I [Physics I] buổi trưa, không khí càng  trở nên nhốn nháo 
hơn nữa. Các sinh viên giờ đã quen nơi quen chốn rồi, có thêm bạn mới, 
thế là đến màn thứ hai “phá thày”. Tội cho thày vật lý gặp đám “nhất quỷ 
nhì ma thứ ba học trò này”. Máy bay xếp bằng giấy được thẩy ra từ các bàn 
trên cao . Lúc đàu vài cái, sau đó như mưa! Lúc đàu còn lẻ tẻ, sau đó còn 
theo lệnh của một sinh viên xóm nhà lá nào đó,  cả chục cái máy bay giấy 
cùng tung ra một lúc xuống, trong khi vị thầy già đang đứng giảng. Thầy 
vẫn tỉnh bơ, đọc bài giảng về khái niệm Cơ Khí học giũa rừng máy bay giấy 
đang bay lượn trong giảng đường!   
 

Một chiếc máy bay giấy bay vèo và rớt trên bàn hắn. Hắn cầm lên, rụt rè 
phóng nhẹ về phía trước. Cũng hay hay - hắn nhủ thầm.Hắn xếp một chiếc 
máy bay giấy mới và nhập bọn với các bạn Đức. Hắn cảm thấy như mình 
vừa cời bỏ một chiếc áo sắt bó chặt hắn hai muơi năm qua! Hắn thở hít lấy 
cái không khí tư do đang dâng lên trong tim. Hắn hít thật mạnh vào lồng 
ngực và hét lên những câu vô nghĩa hay cuời thật to theo các bạn mới. 
Những rụt rè của cậu học sinh Việt nam được hun đúc hơn chục năm đang 
cất cánh ra đi theo những cánh máy bay giấy đang bay lờ lững trong giảng 
đường, đông nhung nhúc và náo nhiệt. Những gò bó, những khuôn sáo 
của Khổng Mạnh từ ngàn năm trong hắn đang văng theo từng chiếc máy 
bay mà hắn đang ném thằng về phia bục giảng! 

Hắn đã thành sinh viên của đại học RWTH Aachen!  Sinh viên của Thế kỷ 
hai mươi!   
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Năm Thứ Nhất 
Trò chơi thẩy máy bay giấy sau một tuần cũng chán và tan dần, lớp học từ 
từ trở lại bình thường, sinh viên bắt đàu chăm chú ngồi nghe giảng , chỉ 
còn rì rào tiêng nói chuyện nho nhỏ.  

Ắn cơm trưa xong, vào nghe giảng là một cực hình khi phải chống đối với 
cơn buồn ngủ . Hắn cô gắng dương hai mắt ra chăm chú vào những công 
thức vô tri đang hiện ra dằng dặc trên bảng và đôi khi những dòng chữ đó 
chợt biến mất. Tay hắn cố gắng ghi chú. Với trình độ hai năm tiếng Đức , 
hắn gần như chẳng hiểu nhũng lý thuyết mà thầy đang giảng mà chỉ cô 
gắng hiểu biết qua công thức toán. Cũng may là học kỹ thuật thì cuối cùng 
môn nào cũng là toán, nên cũng đỡ khổ. Hắn chép lấy chép để nhũng 
chuỗi công thức để chiều về xem lại .   

Thời đó chưa có máy projector chiếu các bài giảng từ computer màn ảnh, 
thầy thường viêt bằng phấn trên bảng hay trên giấy trong rọi lên tường. Bài 
giảng không mầu mè và linh động như ngày nay, thế nên đôi mắt hắn cứ từ 
từ kéo nhũng lúc thầy ngừng viêt trên bảng và đứng giảng. Đàu hắn hơi 
nghiêng về trước và lắc lư theo tiếng ru ngủ đều đều và trâm trầm của thầy. 
 

Lớp đang yên lặng nghe thầy giảng hay đang ngủ gật gù vào những buổi 
trưa chợt vang tiếng chuông báo thức từ một góc bàn nào đó, thế là cả lớp 
tỉnh dậy và ồ lên cười. Cơn buồn ngủ cũng bay đi mất tiêu.   

Hôm nay có một anh sinh viên dắt một con chó berger [Schäferhund, 
Germ.] to tướng theo, đã thế anh ta còn lâu lâu cho con chó chạy tà tà từ 
trên hàng trên cao xuống phia bục giảng của thầy rồi lại huyt gọi chó về, cả 
giảng đuờng lại có dịp ồn ào bàn tán vì chuyện chú chó thay cho những 
công thức trên bảng.   

Rôi một hôm cả giảng đường hơn ngàn người đang chăm chú nghe thầy 
giảng chợt một cô sinh viên mặc rất “chic”, áo thun quần Jean bó sát, 
choàng áo da đen, giầy ống cao tới cổ chân, đi đỏng đảnh vào giảng đuờng, 
đứng cạnh cửa rồi tiến đén gần bục giảng của thầy.   

Nàng đưa cặp mắt nai ngơ ngác màu xanh dương thăm thẳm để tìm kiếm 
ai đó, rồi dơ tay rụt rè ngoắc ngoắc. Cả lớp trố mắt ra quay về hướng nàng. 

- Nàng gọi ai kìa? 
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Thầy cũng phải ngừng giảng. Mọi nguời từ từ hướng nhìn để tìm “anh sinh 
viên tốt số” nào đó. Từ một góc giảng đường “hoàng tử của lòng em” đang 
vội vã xách cặp đi xuống bực thềm giữa các hàng ghế. Anh đi theo tiếng 
gọi của ái tình hơn là của khoa học kỹ thuật! Cả lớp vỗ tay vang rền tiễn 
đưa cặp tình nhân và thày cười tủm tỉm, thở phào nhẹ nhõm khi lớp lại 
chú tâm vào việc học.   
 

Khi những chiếc máy bay giấy không còn bay trong giảng đường, khi 
những công thức trùng điệp hiện lên trên bảng và khi những bài giảng càng 
ngày càng khó hiểu là lúc niềm vui của buổi ban đàu tan dần và nhường 
cho những lo âu, thắc mắc về tương lai.   

Đại học ở Đức theo hệ thống tín chỉ. Đại học là trưòng công nên sinh viên 
không mất tiền học phí, nhưng bù lại mỗi tín chỉ (môn học) chỉ đuợc 
quyền thi có hai lần – ngày nay được quyền thi ba lần - . Nếu bị rớt hai lần 
môn nào đó , thì bạn phải đổi ngành nào không có môn đó, thí dụ bạn 
đang học điện rớt điện thì đổi qua cơ khí hay hoá học hoặc phải bỏ học. 
Nếu rớt môn Toán hai lần thì coi như chấm dứt cuộc đời đi học kỹ thuật. 
Người nào thi đậu gần hết, chỉ còn có một môn mà bị thi rớt hai lần thì có 
thể nộp đơn lên bộ giáo dục tiểu bang để xin thi lần thứ ba, và sẽ được bộ 
trưởng tiểu bang ký cho phép thi! Những thí sinh này được gọi là “Minister 
Canđiate” - Thí sinh của Bộ-. 

Nhưng bạn có toàn quyền quyết định đi thi hay không đi thi. Có chắc ăn 
mới ghi tên thi. Cho tới trưóc khi bước vào phòng thi, bạn cũng còn có thể 
xin không thi khi trình giấy bác sĩ !. Gần truờng có mấy ông bác sĩ, mà sinh 
viên truyền miệng nhau là chỗ đi xin giấy bịnh dễ dàng! Theo đúng câu của 
Đức “langsam aber sicher” [chậm nhưng mà chắc], hoàn toàn khác hẳn cái 
suy nghĩ của Tây, của Mỹ muốn học cho nhanh để lấy tấm bằng. Do đó 
trên nguyên tắc chỉ cần 8 Semester là thi đủ tín chỉ nhưng trung bình ở 
Đức là 10 semsters, còn như ngành Điện hắn đang theo học , trung bình là 
13 Semesters ở RWTH Aachen. Có sinh viên học tới 20 semtester mới lấy 
xong cái bằng Diplom (Thạc Sĩ). Sinh viên Đức vì thế tôt nghiệp vào lúc 
gần 30 tuổi, có nguời đã có vợ có con gần đi học tiểu học, vẫn còn sách 
cặp đi nghe giảng!   

Đại học ở Đức hoàn toàn do ngưòi sinh viên tự quyết định. Chẳng có ai 
điểm danh, muốn vào giờ giảng lúc nào thì vào, muốn ra lúc nào cũng 
đuợc, trong tuần chỉ có giờ thực tập - Lab- là bắt buộc phải ghi dạnh, bị 
điểm danh và hỏi bài như ở trung học trước khi vào phòng thí nghiệm hay 
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vào phòng thực tập. Bạn thích học thêm môn gì, thì cứ việc đến nghe và 
ghi tên thêm vào học trình của mình.   

Đại học ở Đức quan niệm thầy chỉ là người “đọc bài giảng” [Vorlesung = 
reading ] chứ thầy không cần phải giảng bài cặn kẽ như ở trung học nữa. 
Thày cũng không là người hưóng dẫn như ở các đại học bên Mỹ. Nhất là 
nhũng năm đàu, gần như thầy không nói chuyện với bọn sinh viên còn 
“hôi sữa” - Tiêng đức gọi là “grüner Schnabel” [Mỏ (chim) còn xanh ] -. 
Nghe giảng không hiểu, nguời sinh viên phải ráng theo hay tìm sách vở đọc 
thêm hoặc hỏi han bạn bè.  

Bài tập thày phát ra , được một phụ giảng [assistant ] nói vài lời phi lộ và 
tuần sau thầy phụ giảng biên bài giảng lên trên bảng hay phát bài giải in 
sẵn! Khi đi thi cho đem theo tất cả sách vở, vì theo quan niệm sau này đi 
làm việc bạn cũng phải tra cứu sách vở, chứ làm sao mà nhớ cho hết đuợc 
những chi tiết! Thế nhung đừng mừng nhé. Có nhiều ngưòi ôm cả một 
đống sách vào phòng thi, đến khi thi, dở cứ lung tung mỏi cả tay mà vẫn 
rớt.   

Bài thi ở trưòng RWTH Aachen có nhiều cách: hoặc là rất nhiều bài toán 
để bạn không thể nào lục sách tìm bài giải kịp, hoặc là có những bài tính 
thật khó đòi hỏi sự suy nghĩ hoặc đánh trác nghiệm nhưng với điểm âm, 
tức là đánh sai hay không đánh bị trừ điểm! Tóm lại ai chỉ trông chờ vào 
“cua” [cours, engl.] của thày, theo cái học từ chương thì cùng lắm là đậu 
thứ. Ngoài ra còn có một hình thức thi tuyển ngầm. Những sinh viên điện 
chẳng hạn, trong 4 lục cá nguyệt đàu Vordiplom [Cử nhân bán phần], 
những môn chính như toán, điện chỉ có 30% thí sinh đi thi được chấm 
đậu. Nghĩa là cứ 100 sinh viên thi có 30 sinh viên đậu cho một kỳ thi, bạn 
phải làm bài ít nhất là trên 50% mới có hi vộng qua những chặng này. 
Trung bình chỉ có 10% - 15% sinh viên ra trường thành kỹ sư hay mater 
sau 10-13 semester dùi mài kinh sử, số còn lại bỏ ngang hay chuyển ngành 
khác! 
 

Hắn tự hỏi không biết mình phải làm gì để học ra trưòng? Giữa cái biển 
nguời ồn ào và gần như không có ai hướng dẫn cả trong tinh thần giáo dục 
tự do và đầy cạnh tranh nay. Ngày rời Việt Nam hắn chỉ tính có 5 năm đi 
học lấy bằng kỹ sư rồi về! Hai năm đã trôi qua mà hắn mới bắt đàu năm 
thứ nhất và ngày ra trưòng mù mờ .  
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Xóm Du Sinh  
Tan giờ giảng ra, hắn vội vã đi về hướng quán cơm sinh viên, tiêng Đức gọi 
là  “Mensa“, nằm nơi góc đuờng đối diện đại giảng đường Audi Max. 
Mensa là một toà nhà rộng hai từng và từng hầm. Mỗi từng ở Mensa bán 
thức ăn theo một giá khác nhau. 

Ở duới hầm bán súp giá 1 DM một tô (thời 7X: 1 Dô La Mỹ = 4 DM), 
từng một bán cơm 1,40 DM một phần ăn và từng hai bán 2 DM một phần 
ăn. Từng chệt là nơi có các cơ sở sinh viên như văn phòng đại diện sinh 
viên ASTA, nơi đay có bán các “cua” của thầy hay máy tính , thuớc tính. 
Thời hắn đi học hãy còn phải xài thuớc tính đẻ nhân chia, lấy log! Kê đó là 
văn phòng lo về vấn đè xã hội cho sinh viên như Đi Làm, Học Bổng. Nơi 
đây, ngoài nhũng bảng đen, trên tuờng, dán chằng chịt nhũng tấm giấy con 
con “cho muớn phòng” hay “tìm phòng”, “bán”, “mua” dán la liệt hỗn dộn 
bên nhau dủ màu chen lẫn với nhũng quảng cáo cinê, đêm đại nhạc hội hay 
bích chuơng … Lúc chưa có Internet đây chinh là “Facebook” hay 
“ebay”nơi sinh viên, ghé qua mỗi ngày đề xem có gì lạ không.   

Giờ cơm trưa là lúc vui nhộn nhất trong ngày. Cái xóm du sinh Việt Nam 
họp ở Mensa nơi từng một, từ lúc muời một giờ và tan chợ lúc hai giờ 
chiều khi Mensa đóng cửa và giờ học chiều bắt đầu. Cả một góc quán cơm 
vang lên tiếng Việt nhất là nhũng tiêng chửi thề quen thuộc “Đ.M.” . Thời 
đó cả Aachen chỉ có chừng 4-5  cô du sinh Việt Nam và mấy cô rất ít đen 
Mensa, nên chỉ có đám đực rựa tha hồ mà dở tiếng “Đức” hay tiếng „Đan 
Mạch“. Ai còn nuói tiếc thì khi tan chợ kéo ra quán cà fê Katakomben của 
“Chúa”. Đó là một quán cà fê của Giáo Hoi Thiên Chúa  làm ra cho sinh 
viên, rất sạch sẽ khang trang, có chỗ để ngồi học và thực đơn cúng khá rẻ. 
Ngưòi nào ít tiền thì kéo vào những quán Cafê đứng không có chỗ ngồi mà 
chỉ có mấy cái bàn cao để tách ca fê và ca fê phải tự lấy (self services). Còn 
ít hơn nũa như hắn thì vô thư viện. Lâu lâu kéo nhau vài đứa ra chỗ cầu 
thang ngồi nói dóc và uống lon nuớc coca - cola mua từ siêu thị   

Cả đám sinh viên Việt ở Aachen chiếm hẳn một cái bàn dài và hai ba cái 
bàn nhỏ xung quanh. Hắn vửa đến thì đã thấy Tuấn Chó Dại, Lưu Đàu Bò, 
Già Đán, Già Luân, Trung Cục Bin ngồi một góc bàn chuyện thời sự um 
sùm. Liêm Vịt Bầu, Phước Dế Nhủi, Long Lạc Đà, Tường Điên cũng là 
dân “Điên Nặng” mới vô trường như hắn đang chiếm một góc bàn và đang 
hỏi thăm về chuyện học với Phước Bự một đàn anh đã có Vordiplom.  
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Các anh em ở Đức và nhất là ở Aachen rất vui vẻ, không khách sáo và bình 
đẳng. Tất cả đèu kêu „mày tao“ không phân biệt kẻ đến truớc đến sau.Mấy 
anh sang trước cả năm sáu năm thì được kêu là “già“, trò chuyện thì kêu 
anh xưng tôi. Song kẻ đến trưóc không lên “mặt đàn anh” kể cả hay ma cũ 
bắt nạt ma mới. Trái lại anh em giúp đỡ nhau rất tận tình. 

Có một châm ngôn bất thành văn  trong  du sinh ở Đức rất hay: 

“Tôi giúp bạn hôm nay để ngày mai bạn giúp nguời bạn mới tới”   

Những lúc gặp nhau ở Mensa sau giờ học hay ở Sporthall chọc phá như hồi 
còn 15-16 . Ni Cô đến trước hắn ba năm hỏi hắn vui vẻ: 

- Sao Anh Sữa mày đi học mấy hôm nay thế nào? 

- Vui quá mày! Nhưng mà chẳng hiểu gì mấy ! Chỉ hiểu công thức ! Chán 
quá! 

- Tao nói mày rồi, phải có bạn Đức nhiều vào. 

-  Bạn gái Đức càng tốt nữa! 

Sơn Italo cuời toe toét. Sơn Italo có cô bồ nguời Ý [Italy] nên được cái hỗn 
danh này!  

- Chiều nay lên Sporthall chơi ping pong hay đá banh với anh em. 

Ni Cô tiếp tục bàn 

- Lên đi mày,  Anh ! Đang thiếu cầu thủ đó! 

Hưng Sún câu vô 

- Ê Anh Sữa! Mày đi chơi thể thao đi chứ ! 

- Đi đi học rồi về nằm nhà là “Stress” đó.   
   Lưu đàu bò nói với một guơng mặt trinh trọng 

- “Stress” gì dậy?  Cuờng Dơ được dịp bàn vô. 

- Đàu Bò có „Bò Cái“ thì đâu có “Stress”! Ai đó trả lời.   

Thế là cả bàn cuời vang lên…   
- Hừm ! Để coi ! Nhưng thế nào tao cũng lên đẻ tắm !  Hắn trả lời 
 

Trời ơi! Lên Sporthall chỉ vì tắm!  Đó chuyện có thật!  Chỉ có những sinh 
viên may mắn có được một chỗ trong cư xá sinh viên mới có thể tắm mỗi 
ngày. Đa số ở trọ nhà tư nhân. Ở Đức muốn tắm phải tắm nưóc nóng vì 
thế chủ nhà rất hạn chế vấn đề tắm. Chỗ hắn ở phòng tắm chỉ có nước 
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nóng vào cuối tuần. Trong tuần hắn có thể tắm nưóc lạnh.  Do đó hắn cứ 
chiều chiều đi học về là lên Sporthall để “tắm chùa”  Hắn thẩy cái bị đứng 
sách lên một cái ghế trống trong xóm, rồi chạy đi xắp hàng đẻ mua cơm ăn. 
Thực đơn ở quán cơm sinh viên Mesna rất là hấp dẫn nhé 
- Königsberger Klopse 

- Deutsche Beefsteak (Bít Tết Đức) 
- Hambuger 
- Frikadeller 
- Chivapchichi 
- Súp gà hay súp bò 
 

Königsberger Klopse là thịt bằm viên nhu qủa ping pong và ruới nước sôt 
trằng có vài hạt đậu xanh xanh rắc lên. Deutsche Beefsteak là thịt bò bằm 
chiên ruới sôt cà . Hamburger là thịt bò bằm chiên . Frikadeller là thịt bằm 
trộn bánh mì vụn , vê lại thành một viên tròn dèm dẹp, ăn với hột cải - mù 
tạt - . Chivapchichi của Xứ Nam Tư là nhũng viên thịt heo bằm vê dài 
bằng ngón tay út có sôt cà và ớt tây. 

Sau một thời gian hắn chợt tìm ra một chân lý  

“Tất cả chỉ là thịt bằm viên tròn hoặc đập bẹp ra rồi đem luộc ruới tí nuớc 
sốt hay chiên lên rồi bỏ sốt.” 

Cái chân lý đó đã kéo dài suốt nhũng năm học ở Aachen   

Mỗi khẩu phần là một khay vừa vặn hai viên thịt nho nhỏ lớn hơn quả 
bânh ping pong một tí hay ba bốn cái chivapchichi, ăn kèm là khoai tay luộc 
hay mì ống hoặc cơm. Cộng thêm vái lá sà lát nằm khiêm nhường nơi góc 
khay lớn bằng một nửa bàn bay   

Hắn thích nhất là tô súp nấu với gạo và có bỏ vài viên thịt gà trăng trắng 
hay thịt bò chín cắt vuông vuông ăn kèm với một cái bấnh mì bằng nắm 
tay. Mỗi lúc ăn cứ tưởng tượng là đang ăn phở gà Hiền Vuơng hay tô phở 
bò ở trứơc cửa nhà hắn ngày xưa ở Sàigòn. Ăn rồi đi học tới trưa đã đói 
meo.   

Hôm nào vừa đến Mensa mà thấy thiên hạ xếp hàng dài ra tận ngoài cửa, 
hôm đó có món gà quay: nửa con gà chiên ăn với khoai tây chiên (french 
frites) cho 2 DM.   



 

90 

Có khi sắp hàng hơn 30 phút vừa vào đến chỗ phát thức ăn thi vừa vặn hết 
gà, được thay vào đó miếng thịt rôti, cắt mỏng dính gió có thể thổi bay 
được với sôt cà… Hic Hic   

Đặc biệt ở Mensa Aachen là có thể lấy thêm khoai tây luộc hay mì ống 
hoặc cơm thêm Nhờ thế mà bọn hắn cũng đủ calories đẻ mà chông với 
cơn lạnh mùa đông. Bọn hắn có một sức ăn dữ dội một cách lạ lùng. Trong 
đó có Long Lạc Đà người gầy như con mắm mà bữa nào Long cũng lấy hai 
khay cơm hay khoai tây luộc tương đương với bốn đến năm chén cơm đày. 
Long Lạc Đà làm sạch tuốt giông như Lạc Đà ăn để dành đi xa mạc.  

Ở Mensa gần như chuyện gì trong anh em Việt Nam cũng đem ra đây kể 
chuyện, từ chuyện học, chuyện thi rớt, chuyện bị ông bà già cúp tiền cho 
đến chuyện bị đuổi nhà. Hễ ai có “đào” mới, đem đến để giới thiệu bà con.   
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Cô bạn học   
Hắn nhập học được hai tháng.  Một hôm hắn đang ngồi nói chuyện với các 
bạn trong Mensa. Cả bàn chợt ngừng nói chuyện và chăm chú nhìn một cô 
sinh viên đang tiến đến bàn và vỗ  vào vai hắn. 
- An! An! 
-… Chào Marie! 

- Có rảnh không? đi theo em… đi dạo chơi. 

- Bây giờ á ? 

- Bây giờ ! 

- Nhưng anh sắp có giờ học.. 

- Kệ mà!  Đi theo em đi … Trời hôm nay đẹp quá! 
- … 
(- An! An! 
- …Hallo Marie! 
- Hast Du Zeit? komme mit … zu spazieren 
- Jetzt? 
- Jetzt! 
- Ich habe gleich Vorlesung… 
- Ach! komme! … Das Wetter ist heute so schön!) 
 

Hắn chần chừ chưa trả lời.  

Hắn quen Marie-Luise ở Sporthall. Sporthall là một căn nhà lớn nằm trên 
đồi gồm một sân đá banh tiêu chuiẩn quốc tế rải cỏ xanh mướt và có 
đuờng để chạy đua. Sinh viên không được chơi đá bóng tự do trên sân cỏ 
mà chỉ có những đổi tuyển của sinh viên có đăng kí mới được chơi và buổi 
sáng là nơi các sinh viên môn “thể thao” luyện tập. Trường Aachen còn 
dậy ra những thầy cô về thể thao. Cho đám sinh viên chơi tài tử thì có cái 
sân đất bên cạnh! Bên trong Sporthall có một sân vận động gỗ lớn , đánh 
verni bóng và dùng để chơi đủ thứ môn: bóng chuyền, bóng rổ, handball 
hay đanh Battmiington. Bên sàn gỗ là một khân đài có thể chưa được 
chừng hơn trăm người cho các giải tranh tài. Trong tuần có lịch trình cho 
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các bộ môn và có những giờ cho sinh viên vào chơi và những giờ cho 
những đội bóng sinh viên. Cạnh đó là hai phòng lớn khác để chơi ping 
pong và tập các môn nhẩy hay tập võ: judo, aikido, karate hay boxing. 
 

Hôm đó hắn lên Sporthall để tắm chùa, trong lúc buồn buồn và không có 
bàn trống chơi ping pong hắn lân la ra khán đài ngồi xem thiên hạ đánh cầu 
lông (Battmington). Tình cờ hắn quen được nàng. Nàng cũng học năm thứ 
nhất như hắn, mưòi chín tuổi, có một cái tên rất đẹp Marie-Louise, tóc 
vàng dài chấm vai, mắt xanh dương như nưóc biển, mũi dọc dừa thẳng tắp 
không bị gẫy, cao hơn hắn ít nhất là năm centi-mét. Nàng học ở truờng 
Đại Học Sư Phạm [PH = Pedagogic Hochschule], để trở thành cô giáo dậy 
Toán và Thể Thao vì thế nàng tập thể thao mỗi ngày và tuần nào cũng 
luyện đánh vũ cầu, đó là một trong nhũng môn nàng phải thi . Từ dạo đó 
hắn càng siêng lên Sporthall để tắm và để đánh cầu với nàng sau khi nàng 
luyện tập xong.   

Hai đứa hay hẹn nhau đi dạo chơi hay cùng đi bộ lên Sporthall cách giảng 
đường khoàng một cây số. Có khi hắn bận đi học hay đi làm thêm và quên 
mất giờ hẹn! Thời đó chưa có điện thoại di động để nhắc hay dời giờ hẹn, 
nên trễ hẹn chỉ có nuớc chờ hay bỏ ra về. Vậy mà nàng cũng ngồi chờ bên 
giảng đường, đọc sách và khi gặp hắn không nói một câu trách móc! Hình 
như nàng không ăn ớt cay, nên không biết ghen hay biết giận dỗi! Nàng rât 
thích nói chuyện. Trong lúc tập thể thao là nàng không nói, còn ngoài ra 
nàng nói như suối , không ngừng! Điểm này hắn thấy Âu Á đã gặp nhau. 

Nhiều hôm hai đứa ngồi trong quán cà fê nói chuyện tới lúc quán đống 
cửa. Nàng nói đủ thứ từ xã hội , tôn giáo đến đời sống! Sau đó còn cuốc bộ 
thêm một tiêng đòng hồ về nhà vì lúc đã hơn một giờ đêm không còn xe ô 
tô buýt! Nhờ vậy hắn nói tiêng Đức không còn mỏi tay nữa!   
 

Hôm nay nàng diện bộ đồ đẹp nhất của nàng, áo thun mầu trắng, áo 
choàng ngắn jean đỏ, quần jean mầu đen, giầy bốt ngắn cổ . Tất cả bó sát 
vào thân hình làm nổi lên những đuờng cong thiên nhiên, tập luyện thể 
thao mỗi ngày. Trông thật là hấp dẫn.   

Từ nàng toả ra một sức sống, khỏe mạnh và khiêu gợi. Khác hẳn với cái 
liễu yếu đào tơ của nguời phụ nữ phương đông. Thấy hắn còn suy nghĩ, 
nàng khom người, nắm lấy cánh tay hắn kéo nhẹ. Nàng cúi sát vào mặt hắn 
và thì thầm vào tai hắn, má nàng hơi ửng đỏ lên. Cặp mắt sáng long lanh 
mầu nước biển,  chớp chớp hàng mi cong đang  rủ rê hắn. Mùi shampo 
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thơm nhẹ bay vào mũi. Bờ môi mọng đỏ không một làn son chạm vào má, 
vào tai. Những lời thì thầm đày hứa hẹn cho cuộc dạo chơi. Ôi! Đê mê đời 
ta! … Hắn không thể từ chối nàng được.   

Hắn đứng phắt dậy, khoắc vội áo mantel [áo choàng = măng tô], cầm khay 
cơm đem đi cất và theo nàng đi ra khỏi Mensa, bỏ đám bà con xóm du sinh 
nhà lá ở lại ngơ ngẩn, bàn tán xì xào với nhũng tưởng tượng phong phú về 
hắn và nàng. Hắn gửi giờ Vật Lý ồn ào nơi giảng đuờng cho đám bạn học 
giùm…   
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Chợ Giáng Sinh - Weihnacht Markt 
Những chiếc lá mùa thu rơi dần, và trên cây chỉ còn trơ lại những cành cây 
khẳng khiu để đón những cơn gió lạnh lẽo từ Bắc cực thổi xuống, đó là lúc 
mùa đông viếng thăm xứ Đức và mùa Giáng Sinh trở lai.   

Hắn nhớ tới ngày Giáng Sinh ở Saigòn năm xưa, người ta kéo ngập ra 
đường phố , nhất là đường Lê Lợi dân ra chợ Bến Thành đông nghẹt 
người. Những ngày đó không có giới nghiêm, thành phố đuợc dịp sống 
thâu đêm trong ánh đèn với người là ngưòi. Ai cũng xuống phố để mừng 
Chúa ra đời. Ngoài những vũ trường, nhiều gia đình tổ chức party tại gia.  

Những người như bọn hắn không theo Đạo Thiên Chúa thì chạy ra đừơng 
Lê Lợi để đón mừng giáng sinh!  
  

Đám học trò năm đệ nhất, đệ nhị hồi đó kéo nhau đi từng đám năm ba 
thằng dọc con đuờng đông nguời chen chúc. Bọn hắn kéo đi từ nhà thờ 
Đức Bà đến chợ Bên thành rồi lại đi ngược lên để ngắm những tà áo dài 
cũng đang tụ năm tụm ba đi dạo phố.  Đúng là 

Rập rìu tài tử giai nhân 

Ngựa xe như  nưóc áo quần như nêm. 

(Truyện Kiều - Nguyẽn Du) 
 

Khu nhà thờ Đức Bà, bọn hắn không có Đạo, không biết phải làm gi khi 
vào Giáo đường, chỉ lượn quanh để chiêm ngưỡng những con chiên ngoan 
đạo với tà áo trắng trinh nguyên đang đi vào lễ Chúa. Thật là thú vị thay cái 
tuổi mưòi bẩy, mười tám đày mộng mơ.   

Semester đã gần hết, Giáng Sinh đến nơi rồi, một cơ hội để cho thư giãn 
đàu óc sau mấy tháng trởi vật lộn với những phuơng trình và ẩn số - hắn 
thầm nghĩ -.  

Mấy hôm nay hắn thấy phố phuờng giăng đèn kết hoa, các của hàng lớn 
tràn ngập người mua sắm. Ngay giữa công trưòng lớn nhất của thành phố, 
người ta  dựng một cây Noel thật to, chăng đèn rực rỡ.  
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Trên cây treo những qua bóng làm bằng thuỷ tinh, màu đỏ hay mạ vàng. 
Chung quanh cây giáng sinh vĩ đại của thành phố là nơi họp chợ Giáng 
Sinh “Weihnacht markt “.  

Chợ  Giáng Sinh là những kios, những căn hàng xinh xinh vuông vắn, mỗi 
bề 3 m, bằng gỗ ghép, dựng lên tạm lên cho mấy ngày lễ. Nơi đây bày bán 
đủ thứ đồ để làm quà tặng và và còn bán nhiều món ăn “fast food” theo lối 
Đức. 

Gian hàng bán đèn cầy có đủ lọai đèn cầy mầu, có nhiều hình giáng khác 
nhau. Có đèn cầy làm từ sáp ong theo phương thức như thời trung cổ. Đèn 
cầy khi đốt lên có mùi thơm của táo, của hoa hồng,  mùi trầm hoặc là một 
mùi thơm đặc biệt do chủ nhân pha chế. Có nhiều gian hàng bán đồ nữ 
trang, thôi thì đủ loại bông tai, vòng, dây chuyền bằng bạc. Các cô gái Đức 
không thích đeo vàng, họ chỉ thích đeo nữ trang bằng bạc. Sinh viên, học 
sinh thì đeo bạc giả, có tiền thì họ mua nữ trang bằng bạc thật và  giầu có 
thì đeo nữ trang bằng vàng trắng (platin) nạm kim cương mua trong những  
hiệu kim hoàn. Trong chợ thì những gian hàng bày bán đa số là bạc giả cho 
hơp với túi tiền của khách đi chơi chợ Giáng Sinh nhưng làm bằng tay rất 
mỹ thuật. 

Bên cạnh gian hàng nữ trang là mấy gian hàng bán những món qùa tặng 
xinh xinh: những hình đất nung nặn bằng tay, những đồ để chưng nho 
nhỏ. Ngoài ra lại có gian hàng chỉ bán những đò chơi bằng gỗ, làm bằng 
tay như bộ cờ cá ngưa bằng gỗ, bộ cơ tuớng với những quân cờ khắc bằng 
tay rất công phu. 
 

Chen vào đó là những kios bán các món “fast food” . Gian hàng thịt nưóng 
với một cái vỉ thật lớn mỗi bề 2 thuớc, để trên than đá nóng đỏ, rừng rực. 
Họ nứơng đủ thứ thịt từ “Wust” (dồi, giò của Đức) , đến “Kotelett” [engl. 
chops], suờn nướng [engl. spareribs] … Có chỗ  chỉ bán nấm sào. Một cái 
chảo thật lớn sào nấm thơm rực một góc phố. Món nấm sào được dọn ra 
với các lọai sôt khác nhau: sốt cà chua, sôt tỏi, sôt pha sữa, sôt pha hành 
ớt… Gian hàng bán món cá “Backfisch”. Những khoanh cá lớn, tẩm bột 
chiên rất hăp dẫn, ăn với sốt “mulade” chua chua.   

Ngoài ra còn có bán loại cá ngâm dấm. Ở Việt nam có nhiều nắng, nên có 
món cá khô, ở Đức ít nắng. một năm chỉ có ba tháng hè còn đa sô trời âm 
u hay mưa bụi, vì thế người Đức có hai cách để giứ cá lâu: cá oi khói và cá 
ngâm dấm.  
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Cá hay luơn biển oi khói, sau khi làm sạch được đem vào phòng và phơi 
như phơi quần áo. Sau đó họ đun củi và hun khói nóng vào phòng. Khói 
của củi nóng và thán khí sẽ làm cho cá chín khô lại và có thể để lâu được 
cả tháng. Cái vị của khói tạo cho cá oi khói một mùi vi đặc biệt. Ngoài cá 
oi khói còn có thịt “dăm bông oi khói ” [engl. Jam] là những đùi heo làm 
khô cũng làm chín bằng cách hun khói. 

Cá ngâm dấm là một món đặc sản của Đức. Cá tuơi được cắt thành từng 
lát, bỏ vào hũ thuỷ tinh có dấm nồng độ cao, giống như ngâm hột vịt với 
muối, Ở đây người ta ngâm cá trong dấm. Sau đó đóng kín lại không cho 
có gió. Sau một thời gian cá sẽ chín ! Ăn được liền,  không cần phải chiên 
sào nấu nuớng gì nữa. Cá ngâm dấm phải ăn sôt làm bằng sữa béo béo có 
pha gia vị của các đàu bếp hay nội trợ Đức  mới ngon, chứ mua về nhà làm 
lấy là thành cá UFO ngay (undefined Object) như phở UFO của bác Kiên 
Lô Dê.   

Món cá ngâm dấm này rất lạ miệng và nhất là khi nhìn thấy mấy miếng cá 
nằm trong hũ thuỷ tinh, ta có cảm tưởng như cá còn sống hay cá ngâm 
formol trong hải học viện, vì thế rất khó mà nuốt trôi. Nhiều người Việt ở 
Đức cả hai ba năm rồi mới dám thử và sau đó đâm ghiền! Món này cũng 
như sàu riêng không phải ai cũng biết ăn, nhưng nếu đã biết ăn rồi thì cũng 
thú vị lắm.   
 

Một đặc biệt của chợ Giáng Sinh là món “Glühwein” (dịch sát nghĩa: rượu 
vang nóng đỏ). Glühwein chỉ có bán trong những mùa Giáng Sinh mà 
thôi.Glühwein là rượu nấu tại chỗ trong một cái nồi bự. Ông chủ quán lấy 
một nồi nuớc lớn chừng hai chục lít rượu vang, bỏ đường vào, sau dó cho 
thêm táo, mận, lê hay cam cùng gia vị: quế, hồi, nụ đinh và vài gia vị “bí 
mật”. Tất cả được hâm nóng như nấu phở, nhưng nhớ chỉ hâm nóng chứ 
không được sôi, múc ra từng cốc hay ly cho khách. Có tiệm còn cho thêm 
“Amarretto” là loại rượu ngọt mạnh [engl. liqueur ] làm từ  hạt hạnh nhân 
hay hạt trái mơ [engl. apricot], loại rượu này mạnh cỡ như rượu đế ! Công 
thức nấu glühwein cũng như nấu phở, ngon hay dở là tuỳ đầu bếp pha chế 
gia vị , mỗi nhà một khác. Hay nhất là kiếm mấy quán Đức cổ truyền để 
thưởng thức. Hắn đã có lần uống glühwein của một tiệm nguời Ý dù có 
quảng cáo là dùng rượu vang có “mác” nhưng họ không phải là người Đức 
nên không pha đúng cái vị “glühwein”. 

Quan trọng nhất là phải có mùi vị “Glühwein”, đuờng ngọt pha với vi ruợu 
vang và thơm thơm mùi quế hồi! uống rượu không bằng ly thuỷ tinh mà 
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phải dùng ly bằng đất sành như uống cà fê, rượu mới nóng lâu. Mùi thơm 
thơm của quế, hồi và  trái cây trộn với mùi rượu vang pha thêm Amaretto 
quyện vào mũi. Vị rượu ngòn ngọt rất dễ uống, có vị như pha thuốc bắc.   

Uông nhiểu có thể ngã mà không hay, vì rượu có pha đường rất “dẫn”. 
Trời mùa đông lạnh, cầm ly glühwein nóng nóng như một cái lò suởi nhỏ. 
Uống vào ấm áp nơi cổ, hơi rượu nóng dẫn một luồng chân khí làm đả 
thông các huyệt đạo trong người thấy quên mất cả cái lạnh mùa đông. 
Đứng nhâm nhi Glühwein duới trời lạnh trò chuyện với bạn bè trong 
không khí tưng vừng đón Giáng Sinh, hoà với tiêng nhạc của ban nhạc của 
thành phố . Thật là tuyệt vời!   
 

Hắn thầm nghĩ chắc đến ngày lễ Giáng Sinh sẽ còn vui lắm đây. Thế  
nhưng hắn là một người dân xứ lạ mới đến đây, nên chưa biết ăn mừng ra 
sao? Không biết tối Noel , mình đi dạo nhà thờ nào đây? đi chơi với ai đây? 
Ra nhà thờ to nhất thành phố  lúc về mà đi bộ 5 -6 cây số chắc là hết hơi!. 
Không biết có ai ra phố lúc đó không? Bên Đức cửa hàng 6 giờ chiều đã 
đóng, tôi đến thường vằng vẻ , đa số chui vào nhà xem Ti Vi. Thôi để hỏi 
Marie-Louise xem sao !   
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Đêm Noel xa nhà  
Hôm nay ngày 24 tháng 12, giảng đường đóng cửa. Hắn lên Thư Viện, 
cũng đóng cửa. Ghé nhìn quán Katakomben, chỉ còn lèo tèo chục mạng 
đang ngồi uống cà fê, toàn là sinh viên ngoại quốc, ngay cả cô tiếp tân 
[Kellnerin] cũng là dân ngoại quốc, sinh viên Đức đâu cả rồi?  

Rời khu giảng đường hắn đi vô Mensa. Mensa đóng cửa! Hắn gặp Lộc, sinh 
viên Y Khoa, người gầy, đeo kính cận trông lúc nào cũng gật gừ như con 
gà rù nên được anh em gọi là Gà Nuốt Giây Thung. Coi vậy chứ con Gà 
Rù này học giỏi lắm, nghe nói đã thành một Bác Sĩ khoa trưởng trong một 
nhà thương lớn ở Đức hay Thụy Sĩ. Hắn rủ Lộc:  

Lộc ! bữa nay Mensa đóng cửa, mày đi với tao xuống phố chơi và kiếm cái 
gì ăn đi. 

Gà nhà ta vội vã trả lời: 

Tao phải về nhà , xửa sọan đi chuyên xe lửa trưa nay về München ăn Giáng 
Sinh với má nuôi của tao. 

Trong thời gian mới sang Đức, các du sinh bắt đàu học tiêng Đức mấy 
tháng đầu ở một tỉnh nhỏ và ở trong nhà trọ của tư nhân. Từ đó có người 
được gia đình người Đức nhận làm con nuôi tinh thần, hay là con đỡ đàu. 
Vì vậy mà có danh từ “má Nuôi”. Hay nhũng nguời có bồ Đức thì có má 
Nuôi -má vợ tương lai -. Riêng hắn thì sau thời gian học tiêng Đức, hắn 
chưa có Má Nuôi hay Má Nuôi tương lai!   

Cuôi tuần trước, Marie-Louise từ dã hắn về quê ăn Noel với gia đình! Gia 
đình nàng ở một tỉnh nhỏ nằm bên dòng sông Rhein. Nàng hẹn năm sau sẽ 
giới thiệu hắn với gia đình nàng để cho ông bà già đỡ “sốc” khi nghe cô 
con gái cưng của ông bà quen một người ngọai quốc nhất là một “chinese”-   

Đối với người Đức ai mũi tẹt da vàng tóc đen đều là người Tàu cả! Chắc 
ông bà sẽ té ngửa ra như mấy bà mẹ Việt nam khi nghe tin con trai mình 
lấy Đầm, mặc dù ông bà ta cũng đã từng biết đi ăn cơm Tàu! Ở Đức đi ăn 
cơm Tàu, cầm đũa, thời 7X là cả một cái gì đặc biệt đối với những gia đình 
ở tỉnh hay dưới quê. Người Đức không như nguời Pháp, hay người Mỹ, họ 
không biết nhiều về các dân tộc nưóc khác nhất là về Việt Nam. Bờ biền 
nước Đức rất ngắn nên họ ít giao tiếp với các dân tộc khác ở Á Châu, chỉ 
sau này khi có các phuơng tiện giao thông và truyền tin người Đức mới 
càng ngày càng tiếp xúc với các dân tộc khác.  
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Lộc bỏ đi vội vã và hắn lủi thủi đi ra một quán “Schnellimbiß” gần trường. 
Schnell imbiß theo tiếng Đức là quán ăn nhanh, tiếng Mỹ có thể gọi là 
“food to go retaurant”, Việt nam ta là quán cóc, quán bụi, quán vô danh. 
Schnellimbiß bán căn bản là dồi (Wurst) chiên, dồi luộc, gà quay và khoai 
tây chiên, hạng bét không có bàn ăn, tiệm “khá” thì có một hai cái bàn cao 
chân để khách có thể đứng ăn, sang nữa thì một hai cái bàn nhỏ. Khách 
phải tự service lấy như Mac Donald.  

Sau khi làm một cái Bratwurst [dồi chiên] với một cái bánh mì , hắn chạy ra 
máy điện thoại công cộng để gọi cho anh Khôi một nguời bạn quen từ Việt 
nam. Anh Khôi ở cách hắn hơn ba trăm cây số với hy vọng anh Khôi có 
nhà, thì hắn sẽ đi xe “Auto Stop” lên chơi mấy ngày lễ vơi anh. Nhưng anh 
không cầm máy, có lẽ anh cũng đã đi về quê thăm má nuôi hay má vợ 
tương lai của anh ta rồi!    

Hắn tà tà xuống phố . Nhiệt độ -2 độ C, lạnh và khô, không có tuyết rơi. 
Hắn hít cái không khí man mát vào đày lòng ngực và thở ra từ từ , một làn 
khói mỏng bay ra từ mũi. Thật là dễ chịu, đi dạo chơi mùa đông vào những 
hôm như thế này. Trời lạnh thiệt nhưng cái không khí trong lành, khô ráo 
và mát rượi làm tỉnh hẳn người.   

Thành phố vắng hoe. Đuờng phố mới hôm qua đây, còn nhộn nhịp người 
mua sắm giờ lưa thưa mấy khách bộ hành. Ngôi chợ Giáng Sinh đã tan 
sớm, các kios đã đóng cửa! Cây Thông Noel đưng chơ vơ trong gió lạnh. 
Mấy người bán hàng ngồi ngáp ruồi, vài của hàng đã bát đàu đóng cửa. Hắn 
đi ngang qua bến chờ xe búyt, thấy Samuel, một người bạn học, người 
Nam Dưong, đang đứng chờ xe và cố thâu mình trong chiếc áo choàng nỉ 
đen, đầu đội mũ và khắn che ngang nửa mặt. Samuel dơ tay ngoắc chào 
hắn. Hắn vấy lại và chúc “Frohes Fest” [mery Christmas]. Hình như nguời 
Đức đã trốn đâu cả rồi. Thành phố chỉ còn trơ lại nhưng kẻ tha hương, 
những du sinh ngoại quốc lang thang ngoài phố.  

Hằn cảm thấy có một cái gì không ổn! Hắn nhìn đồng hồ:  

13:30!  Chết rồi! 

Phải đi mua ít đồ ăn không thì đói mấy ngày lễ!  

Thời 7X bên Đức cửa hàng đóng rất sớm: sáu giờ chiều. Thứ bẫy hay ngày 
lễ đóng cửa lúc hai giờ trưa! Đúng rồi ! Hôm nay là  Weihnachten, của hàng 
sẽ đóng cửa lúc 14:00! Hắn  vội ghé vào ALDI - một tiệm tạp hoá , self 
service , bán rẻ nhất ở Đức. Trong tiệm, những món tươi như rau, trái cây 
chỉ còn lác đác và héo úa nằm chơ vơ trên bục bầy hàng . Thiên hạ đang 
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quơ cào lấy mấy món đồ hộp. Nguời công nhân của tiệm cũng đã chận 
không cho những khách tới trễ vào nữa. May quá! Hắn mừng thầm. Hai 
giờ là hai giờ! Bên Đức các cửa tiệm đúng giờ lắm! Trễ một hai giây là họ 
không cho vào. Hắn chụp lấy vỉ trứng gà cuối cùng nằm trên kệ, một lon 
“wust”. một ổ bánh mì đen và hai bịch milchreis - 200g một bịch - cho 
chắc ăn mấy ngày.   

Hắn đi lên Sporthall, tính “tắm chùa” trước khi về nhà. Sporthall đóng cửa! 
Thôi tối nay tạm sài nước lạnh , mấy ngày lễ thế nào ông bà chủ nhà cũng 
mở nước nóng. Hắn tự an ủi. 

Năm giờ chiều hắn đi bộ về đến nhà, đúng hơn là căn phòng trọ. Từ lúc 
đặt chân đến nước Đức, sau hai tháng học tiêng Đức ở Goethe Institut, có 
nơi ăn chốn ở đàng hoàng, về đến Aachen hắn lông bông cả tháng trời đi 
ngủ nhờ nơi các bạn Việt Nam, cho đến khi tìm đuợc căn phòng trọ này. 
Một căn phòng nhỏ bé mười thưóc vuông, vỏn vẹn một bồn rửa mặt với 
nước lạnh, một cái giưòng, một bàn học và một cái tủ nhỏ, trên tủ có một 
cái bếp điện nhỏ, “mặt nóng” đuờng kính 15 cm, loại dùng để nấu nước, 
một cái nồi nhỏ và một cái chảo cất trong tủ. Đấy binh khí có đủ cả, tha hồ 
mà nấu nuớng nhé.   

À quên hắn còn có thêm một bộ “binh khí cá nhân” đem từ Việt nam qua: 
một con dao ăn, một cái nỉa, một cái muổng súp và một muổng Cafê. Tất  
cả đều là đồ “inoc xi đát” mua ở chợ trời Chợ cũ. Đặc biệt còn có một 
chén cơm bằng plastic màu trắng có dán một cái hình mầu mà theo năm 
tháng đã gần tróc. Bà hắn đã gói cho cái chén nhựa này lúc lên đường. Cụ 
bà sợ chén ăn bằng xành bị bể khi đi đường, nên cụ đã mua cho hắn một 
cái chén nhựa made in cholon loại số “dách”.   

Kể ra thì mấy chú Ba Chợ lớn làm chén này rất khá, hắn dùng hơn chục 
năm, trong một dịp dọn nhà bị đánh mất. Hắn cứ tiếc mãi. Khi bạn đọc 
đến đây chắc bạn đang chun mũi mà cười hắn. Chẳng phải vì cái chén có 
giá trị gì, nhưng nó được đem từ Việt nam và do bà hắn mua cho. Mỗi lần 
nhìn cái chén là lại nhớ đến Việt Nam, nhớ đén bà hắn và những lời dặn 
dò. Những kẻ xa quê hương có những cái hoài cổ lạ lùng như vậy đó. 

Hắn bỏ gạo và nưóc vào nồi. Nuớc đổ xấp sỉ một lóng ngón tay. Nếu thích 
tính toán thì cứ một chén gạo một chên rưỡi nuớc. Bật bếp số mạnh nhất. 
Chờ lúc nắp nồi vừa bắt đầu phập phồng lên xuống và bọt nuớc sôi trong 
nồi tràn ra là hắn tắt bếp. Cứ để mặc cho nắp nồi phập phồng và nước 
cơm trào ra mép mồi, chẩy xuống thành nồi. Mưòi phút sau là có cơm chín 
ngon lành. Phưong pháp này rất đơn giản do hắn “sáng tạo ” ra, chẳng cần 
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nồi cơm điện, chẳng cần chắt nưóc cơm hay quấy đảo lẩm cẩm như bà Sáu 
trong xóm ngày xưa. Nó chỉ có một bất lợi là sau một tháng cái bếp điện từ 
mầu trắng sẽ cáu đen những nuớc cơm cháy. bám dinh vào gỡ không ra 
luôn. 

Sau đó hắn mở lon “Wurst” ra, thẩy hai cái  vào nồi cơm đang nóng, đóng 
nắp nồi lại để hâm nóng. Phần còn lại và vỉ trứng để ngày mai. Hắn nhìn ra 
cửa sổ, ngòai hiên trời đã sạm tối. Vài hạt tuyết trăng trắng bắt đàu rơi. Bất 
chợt hăn khám phá ra một điều…Hắn đang ở nhà một mình.:( 

Klaus học Physic ở phòng kế bên đã về nhà từ tuần trước, Alexander học 
điện như hắn thì về nhà hôm qua. Cái xe của ông bà chủ nhà hôm nay 
không đậu trước của nhà ! Chắc họ đã đi về thăm con họ rồi. Ở bên xứ Âu 
Châu đôi khi cha mẹ phải đi thăm con thăm cháu vì con cháu chẳng có thì 
giờ cho mấy người già. Vâng, hắn đang ở nhà một mình! 

Bẩy giờ chiều. Hắn ăn no rồi lên giường chui vào cái chăn nhồi bông to 
tướng, nằm đọc một cuốn chuyện science fiction mới mượn. Bật cái máy 
radio-casette cũ của Klaus hàng xóm cho, khi Klaus xắm dàn ampli mới. 
Băng nhạc Việt nam rên rỉ mấy bài tình ca của Trịnh Công Sơn, Lê Uyên 
Phuơng, Phạm Duy nghe đã mòn tai. Hắn ngủ đi lúc nào không biết. 

Gần nửa đêm hắn chợt tỉnh dậy. Choàng áo măng tô và đi ra ngoài sân 
nhà. Nơi hắn ở, nằm trên một ngọn đồi cao. Con đường độc đạo dẫn từ 
phố lên ngọn đồi giờ đã phủ tuyết trắng. Những căn nhà hai bên đường 
hôm nay trang hòang rất đẹp. Nơi cửa sổ viền những chuỗi bóng đèn nhỏ, 
có nhà còn giăng đèn trên cây thông trước cửa. Người Đức không thích 
màu mè lắm, họ trang hoàng đa số là đèn trắng, trông rất trang nghiêm cho 
ngày lễ nhưng cũng đượm vẻ lạnh lùng xa cách.  

Những nhà nào không đi chơi xa như ông bà chủ nhà, thì qua ánh cửa sổ 
có thể đoán gia đình họ đang tụ họp quây quần để đón giáng sinh. Còn 
đừờng giờ vắng tanh chỉ có một mình hắn đang lang thang. Giáng sinh ở 
Đức giống như đêm Giao Thừa ở Việt Nam, gia đình họ tụ họp chứ không 
tưng bừng nhẩy nhót trong party hay dạo phố. Hắn đi bộ lững thững 
xuống ngọn đồi, gió lạnh và tuyết rơi lác đác trên áo hắn. Quả thật hắn là 
kẻ lang thang duy nhất trên con đuờng từ trên đồi dẫn xuống phố. Trời 
đêm đen, tuyết phủ hai bên đuờng và cả trên mặt đường xe chạy. Xe đậu 
dọc hai bên đừơng im lìm ngủ. Những căn nhà đóng chặt cửa. Qua cửa sổ 
đã hạ màn che kín le lói ánh đèn. Cửa sổ đóng kín gió, nên gần như không 
có tiêng động vang ra mà chỉ có những tiếng gió lạnh thổi ngang tai đập rì 
rào vào những cành cây thông lặng im trong đêm. 
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Trong những căn nhà đó là ấm áp, là xum vầy, qua làn kính mỏng, bên 
ngoài đường đây là lạnh lẽo, là cô đơn. Thiên đàng và địa ngục gần nhau 
quá, chỉ cách nhau một vài centimét! Hắn đang lang thang trong địa ngục 
cô dơn và lạnh lẽo. Gia đình ơi! bạn bè ơi! Giờ đã xa thật là xa….   

Hắn đi xuống chân đồi rồi lại đi lên về nhà vắng teo, leo vào căn phòng 
nhỏ với ánh đèn leo lét, ngoài trời tuyết xuống càng lúc càng nhiều, cái máy 
casette cứ tiêp tục rên rỉ nhưng lời đau thuơng. Hắn tắt đèn phòng, tắt luôn 
cả những bài ca tình ca nổi tiêng đang rên rỉ đến sốt ruột. Thắp một cây 
đèn cầy mua ngoài chợ Giáng Sinh. Mùi Táo thơm tỏa ra từ ngọn đèn cầy 
làm cho không khí cô đơn âm u lạnh lẽo của căn phòng ấm lên đôi chút.  

Tiéng chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu Giáng Sinh đã đến, bên kia 
bờ quả địa cầu chắc gia đình hắn, bạn bè hắn đang đón Giáng Sinh trong 
ấm áp và nhộn nhịp của Sài gòn. Trong những căn nhà hàng xóm của đóng 
chặt, chắc người ta đang chúc tụng nhau và vui cười. Chỉ có hắn ngồi đây 
một mình dưới ánh nến chập chờn trong làn khói nhỏ… 

Hắn mở hộc tủ, lấy hộp mầu nuớc và cây cọ vẽ .Hắn bắt đàu vẽ . Trên 
trang giấy cứng từ từ hiện ra một gương mặt không mắt mũi, tóc phủ dài 
một nửa mặt chấm ngang vai, một ngọn nến lung linh trước gương mặt đó 
và đàng sau là một ngọn đồi nhỏ đang nằm dưói tuyêt đổ. 

Tuyết bắt đàu rơi ngoài song cửa, 

Tuyết đập lốp đốp vào kính cửa sổ, 

Tuyết chẩy xuống nhạt nhoà nơi tường loang lổ. 

Tuyết rơi tí tách trên bàn học 

Tuyết rớt vô ngọn đèn cầy leo lét cháy. 

Tuyết rơi trong bức tranh 

Tuyết tuôn ra từ nơi đàu ngon bút lông. 

Tuyết bay trên nền trời đen, 

Tuyết phủ ngọn đồi tím than 

Tuyết chấm phá trên guơng mặt trong tranh. 

Tuyết lạnh lùng phủ trắng ngọn đòi , 

Tuyết đang phủ ki’n 

… con tim kẻ tha hương vô gia đình đêm nay …   
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Đốt pháo  
Sau mấy ngày Giáng Sinh vắng vẻ hôm nay thành phố trở lại hồi sinh. Giữa 
Giáng Sinh và Tết Tây nhiều người hay nghỉ bắc cầu, đây là cơ hội kéo cả 
gia đình ra phố sắm sửa đón Tết. Những cửa hàng lại tràn ngập bánh kẹo 
và quà tặng. Món hàng ưa chuộng nhất cho ngày tết tây là rượu “xâm 
Banh” - Champagne-.  

Rượu “Champagne” thật nhập từ Pháp rất mắc tiền, vì thế người Đức 
thường dùng loại rượu bọt - Schaumwein- cây nhà lá vườn hay bên mình 
gọi là đồ “lô can”. Schaumwein uống giông giống như xâm banh, khi mở ra 
cũng kêu “bốp” một cái và nếu không cẩn thận rượu sẽ phun ra ướt người.  

Hôm nay siêu thị đang bầy bán ngập pháo.  Đủ thứ từ pháo bông nhỏ nhỏ 
cho đến pháo bông nổ ra toả như cái dù xanh đỏ đày trời. Chen lẫn những 
phong pháo đỏ quen thuộc như đã thấy hồi nhỏ ở Việt Nam,  là pháo tép, 
pháo cối to bằng ngón tay cái. Khác với ngày Giáng Sinh, ngày Tết Tây 
người ta ăn mừng trong những party tại gia hay kéo nhau ra tiệm ăn ăn 
uống. Tất cả chờ đến đúng lúc giao thừa là chúc tụng nhau và đốt pháo.    
 

Hôm 30 tháng 12 hắn ra phố, tình cờ hắn gặp Toàn và Sơn Italô cả hai rủ 
hắn đi Pháp để đi “hôn đầm”  ở Champs-Élysées Paris. Ở Paris vào đêm 
Giao Thừa thiên hạ kéo ra chật đường Champs-Élysées và chờ đến lúc 
sang năm mới là chúc tụng nhau. Lúc đó ai cũng vui vẻ chúc “Bonne 
Anne’e” và ôm hôn nhau. Các bạn du sinh thích sang đó để tha hồ mà ôm 
mấy cô đàm hôn chúc tết.   

Hôn má thôi nhé! Đừng có tưởng bở mà ăn tát! Hắn từ chối vì hắn không 
có tiền đi xa.    

Chiều 31 hắn quyết định xuống phố để đi xem đốt pháo. Nói đến đốt pháo 
hắn lại nhớ đến các bạn Lô Dê. 

Năm đệ Tam, hôm đó gần cuối Tết ta, lớp hắn học trên sân thượng. Sắp 
đến giờ học, hắn chợt  thấy mấy bạn hắn đang tụ vào một góc sân. Hắn 
chạy lại và thấy một bạn đang để một cây pháo to bằng ngón tay cái, lọai 
mua từ chợ trời. Đó là thứ lựu đạn tập trận của lính! Bé nhưng nổ kinh hồn 
vì nó làm bằng thuốc súng!   

Cây pháo được cột vào một cây nhang và vào một một cột sắt bên ban 
công. Khói nhang đang bốc lên. Ngọn lửa của cây nhang đã gần cháy đến 
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ngòi pháo. Cả đám xì sào và các cô bạn học đi qua liếc thấy, thế là chuyện 
cây pháo truyền đi trong đám học trò từ ngoài sân và vào đến trong lớp.  

Chuông reo! Giờ học bắt đàu. Tất cả kéo vào phòng học. Hôm nay là giờ 
sử địa của thầy Quế . Thầy là hiệu trưỏng trường Chu văn An nhưng thầy 
dậy thêm ở Lô dê. Thầy bưóc vào lớp. Cả lớp đứng lên và im phăng phắc. 
Thầy ra hiệu các em ngồi xuống. Nhưng đa số vẫn còn đứng ! Kể cả mấy 
cô bạn học trong lớp .   

Tất cả đang chờ tiêng Pháo! Một im lặng đến nghẹt thở. Một giây lúc đó 
như một thế kỷ. Hắn có cảm tưỏng như nghe đưọc tiêng tim đập của các 
bạn hắn.  

Sao cây pháo không chịu nổ ? 

Hăn liếc ra sân. 

Một làn khói mỏng bay lên từ góc sân. 

Cây nhang vẫn chưa tắt! 

Hay là cây pháo bị tịt ngòi?.   

Thầy lại nói :”Các em ngồi xuống”. Mọi người từ từ ngồi xuống một cách 
gượng gạo. Bọn hắn đang hồi hộp chờ … Lại một giây dài như một thế kỷ 
trôi qua! Thầy quay nhìn xuống đám học trò hôm nay sao “im lặng” quá! 
Thầy Quế có lẽ cảm thấy bất an. Một số trò đang hướng đàu hướng về cửa 
sổ.  Bọn hắn, xóm nhà lá của ba dãy bàn chót đã ngồi xuống nhưng vẫn 
nhướng mình lên, ngóng cổ qua của sổ để nhìn cho rõ!  

Mắt hắn như bị làn khói ngoài sân thôi miên. 

Làn khói vẫn vô tình bay lên lờ lững đùa nghịch duới nắng đổ trên sàn xi 
măng. 

Một vài tia lửa xẹt lên!. 
Đùng!   

Tiêng pháo nổ như xé toang màng nhĩ và tung một đám bụi nhỏ ngoài sân . 
Thầy Quế giật bắn người. Vâng hắn thấy thầy bay hẳn người lên khỏi bục, 
điếu thuốc lá trên tay thầy văng ra. Guơng mặt thầy hốt hoảng. Xám ngắt 
rồi từ từ biến thành đỏ. Cả lớp cũng giật mình, rồi tiêng cười ầm ầm phát 
ra từ xóm nhà lá và lan rộng khắp lớp.    
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Thầy Quế nổi giận và la to:  

“Láo thật! Láo thật! Im ! Im!”.  

Thầy Ba Giám Thị từ dưói nhà chạy lên sân thượng  để xem xét. Các lớp 
trong trường nhốn nháo.  

Thầy Quế đi  xuống xóm nhà lá . 

“Chỉ có cái xóm nhà lá này thôi! Nói Mau”. 

Thầy đến trưóc từng nguời hỏi. 

“Đứa nào làm? Nói ra không thầy cho zero hạnh kiểm!” 

Nhìn cặp mắt giận dữ của thầy đến phát sợ. 

Nhưng không một ai trả lời kể cả mấy cô bạn học ngoài sân khi nẫy. Tất cả 
lặng thinh. Học trò Lô Dê có một tinh thần đoàn kết rất là cao độ.  Khác 
với trường Petrus Ký  tranh nhau từng điểm một - các bạn Petrusky đừng 
giận nhế vì tôi cũng có học Petrus Ký -  .  

Thầy giận điên lên.  Thầy lấy sổ ra và cho nguyên cả xóm nhà lá mỗi người 
một cái hột vịt về điểm hạnh kiểm và buổi học chấm dứt sau một tiêng 
giảng về đạo đức của thầy thay cho sử địa. Thầy Quế trước khi về, không 
hiểu tại sao lại rút mấy cái hột vịt lại, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm.  

Tới giờ hắn quên mất không nhớ ai đã chế cái trò chơi tinh nghịch này. 
Mỗi khi hắn đốt pháo đón Xuân là lại nhớ đến Lô Dê và các bạn xóm nhà 
lá.   
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Party đêm giao thừa 
Hắn ra tới trạm xe buýt thì xe đã đi, phải chờ 30 phút nữa. Chán quá, hăn 
lứng thứng đi từ trên ngọn đồi xuống phố thì chợt một chiếc xe buýt nhỏ 
“VW Bus” , màu trắng hơi cũ một vài chỗ đã rỉ. Xe chạy lại gần, hắn dơ tay 
ra ngoắc xin quá giang.  

Xe dừng lại. Cửa mở. Một thanh niên to lớn vạm vớ cỡ trăm ký lô, mặt 
tròn,  tóc  xoăn đẻ dài tới vai, râu quai nón xồm xoàm. Anh ta mặc một 
chiếc puli -áo thun- đã cũ , choàng áo măng tô lính như hắn,  quấn một cái 
khăn rằng đen trắng ca rô.  Anh ta cưòi vui vẻ 

Hallo, Anh xuống phố hả? lên đi. Hallo, möchtest Du in die Stadt fahren ? 
komme in 

Hăn gật đàu chào và leo lên xe. Trên xe, anh ta tự giới thiệu:  

- Peter! Còn bạn? 
- Tôi tên Anh 

- An? Tên bạn dễ gọi lắm! Người xứ nào?  

- Nguời Việt nam. 

-Việt Nam hả? Tôi đi biểu tình đòi hòa bình cho xứ anh hoài đây. 

- Mà anh đi đâu vậy? 

- Tôi đang định xuống phố xem đót pháo. Còn anh? 

- Tôi đi mua bia về nhậu đón giao thừa! Anh có quen ai ở phố không?  

- Không! Tôi chỉ định đi xem thiên hạ đốt pháo.  

- Thế thì chán chết! Đi theo tôi mua bia rồi về chỗ tôi ở, tụi tôi đang tổ 
chức party. Tôi mời anh đó. 
- Okay  
(German:  
Peter! und Du? 
Ich heiße Anh. 
An! Einfach zu rufen!  
Woher kommst Du? 

von Việtnam 
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Viet Nam? Ich gehe oft zur Friedendemonstration für Deinem Land. 
Wo gehts Du denn hin? 
In die Stadt, um Feuerwerk zu sehen. Und Du? 
Ich fahre, um Bier für Silvester abendfeiern zu kaufen. 
Kennst Du jemanden in der Stadt? 
Nein! ich möchte nur die Leute beim Fuerwerkzünden gucken. 
Das ist aber langweillig! Fahre mit mir zum Bierkaufen, dann komme zu mir. Wir 
haben party. ich lade Dich ein. 
Okay) 
  

Sau khi Peter mua chừng chục  két bia ở phố, Peter chở hắn về chỗ anh ta 
ở. Một căn nhà cũ trong một nông trại [Bauenhof], ngoài tỉnh, cách xa 
ngọn đồi, nơi  hắn ở hơn 2 cây số. Đây là một “Commun”của thời đại 
Hippy . Commun là hình thức sông chung tập thể của một số thanh niên 
sinh viên Hippy thời 7X.  Trai gái ở chung nhau trong một căn nhà lớn, 
nhiều buồng. Hắn đã nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy. Lòng hiếu kỳ thôi 
thúc trong hắn. 

Hôm nay commun tổ chức party nên đông nguời. Hắn bưóc vào một căn 
phòng thật rộng, bàn ghế đưọc dẹp một bên. Phòng trải thảm, hơn mười 
nguời ngồi xếp bằng hay co cằng,  la liệt dưói đât. Mỗi ngưòi ngồi trên một 
hay hai cái gối cho êm. Giữa phòng để một vài gói chip, salzstange và mấy 
lon đậu phụng rang để nhậu. Mấy két bia thì chất ngoài sân cho mát , hôm 
nay trời không lạnh lắm chỉ có 2 độ C. 

Một anh chàng cầm cây đàn Guitar hát ngêu ngao và vài người hát theo. 
Những người khác thì trò chuyện ồn ầo, hút thuốc phì phèo.. Peter giới 
thiệu hắn sơ với mọi người nhưng chẳng có ai chú ý lắm. Peter  dắt hắn 
vào một góc ngồi chung và mở một chai bia đưa cho hắn, sau đó anh ta 
chạy đi vào căn phòng phía sau. 

Chỗ hắn ngồi có thể dựa lưng vô tường nên rất là thoải mái. Hắn nhận ra 
có hai căn phòng. Một căn phòng lớn đèn sáng là nơi bà con ngồi nói 
chuyện và uống bia, còn căn phòng phía sau, không thắp đèn mà chỉ có 
đèn Lichtorgel chớp theo điệu nhạc, không biết họ làm gì trong đó. Nhưng 
tiêng nhạc vang ra, loại nhạc rock với nhiều tiêng trống và bass làm hắn 
muốn điếc tai nên hắn chẳng vào đó làm gì . Chắc là thiên hạ đang nhẩy 
nhót, không hợp với hắn. Khách đến càng lúc càng đông. Không khí gần 
như nghẹt thở vì khói thuốc và tiếng nhạc từ phòng bên trong dội ra. Peter 



 

108 

thì biến mất.  Hắn ngồi nhâm nhi chai bia và cảm thấy lạc lõng như lạc vào 
một hành tinh khác.   
 

Chợt một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng mắt xanh lá cây chạy lại gần hắn, đưa 
cho hắn một chai bia mới và cụng “chai” bắt chuyện làm quen. Nàng tên là 
Claudia, nữ sinh viên văn khoa. Nàng mặc một chiếc áo thun rộng thùng 
thình mầu xanh dương, quần jean vàng làm nổi bật con ngưòi bé nhỏ với 
làn da trắng hơi xanh dưói ánh đèn nê-ông. Mái tóc nàng dài, vàng lợt 
không chải chuốt gọn ghẽ  mà hơi rối, cặp mắt như mắt mèo, mũi thẳng, 
môi mỏng, gưong mặt nàng hình trái xoan, cằm nhọn và má hơi hóp. Từ 
nàng không phát ra cái hưng khí mạnh khỏe của dân chơi thể thao như 
Marie Louise mà phát ra một cái đẹp não nùng liêu trai trong cái không khí 
mịt mù khói thuốc . Nàng ngồi sát bên cạnh hắn và hỏi han, câu chuyện 
càng lúc càng vui lên và chai bia càng vơi dần.   

Cùng lúc đó hắn nhận ra trong khách có nhiều cô ăn mặc đẹp,sang trọng 
so vói đám sinh viên và nếu đi ngoài đường hắn chắc khó mà làm quen. Họ 
tới trong cái hốc commun hẻo lánh này đẻ làm gì?. Các cô chạy vào phòng 
trong một lát rồi lại chạy ra ngoài uống bia, quần áo sốc sếch, mồ hôi nhễ 
nhại trông mất cả cái vẻ đẹp lúc mới đến. Rồi thì có cô như lên cơn điên tự 
nhiên đứng trưóc mọi ngưòi múa may, bò lăn, bò càng duới đất hay kiêm 
một góc nào đó ngủ vùi. Hắn cảm thấy có một cái gì là lạ trong cái phòng 
tối đàng sau đày tiêng nhạc. Hắn tính vào xem thử, nhưng bản tính cù lần 
rụt rè của cậu học sinh Lô Dê  kéo chân hắn lại. Một lúc sau hắn lại gần 
Claudia, hỏi nhỏ và chỉ vào mấy cô đang múa may:   

„Claudia, có biết tại sao mấy nguời họ làm vậy? Họ có vẻ hơi khùng 
khùng? Có gì trong căn phòng bên kia?“  
(Claudia, weisst Du, warum sie so machen? Sind sie verrückt? Gibt es etwas drin im 
anderen Zimmer?) 

Claudia nhìn hắn cuời tinh nghịch, nàng ghé sát vào tai hắn thì thầm, môi 
nàng lâu lâu chạm vào tai hắn:   

„Không biết à? 

- Không biết gì cả ! 

- Đúng rồi, anh mới tới lần đàu ?  

- Kể đi em. Có gì ở trong đó? 

- Không biết à?  
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(Weisßt Du nicht ?  
Nichts wissen! 
Na klar! Du bist erst Mal hier. 
Erzähle mal! Was gibt es drin ?) 
  

Nàng cuời ranh mãnh và ôm lấy vai hắn thì thào vào tai hắn. Ngưòi nàng 
chạm vào hắn một cách khiêu khích. Má nàng chạm vào mặt hắn. Hắn cảm 
thấy như lên cơn sôt.    

“Bumsen“! Trong đó nguời ta bumsen ["chơi "]!  Còn mấy cô kia thì họ 
đang “high“! Có thích thử không? Vô với em không? Hôm nay em chưa 
thử với ai ? „  
(Bumsen! Sie bumsen drin.  Diese Mädeln sind “High“.  
Möchtest Du probieren? Komme mit mir rein? Heute habe ich noch nicht mit jemandem 
“probieren”!  ) 
 

Thì ra bà con trong đó đang “phi sì ke” và sau đó là “yêu nhau” loạn xạ 
trong căn phòng tối đen với nhạc ầm ầm và những tia đền nhẩy đâm xanh 
đỏ. Cái gì chứ phi sì ke thì hắn không chơi. Lại cái trò “chơi tập thể” thì 
đối với cái luân lý được tôi luyện do các thầy trường Lô Dê thì thật là ngoài 
sức chịu đựng và hấp thụ của hắn. Hắn đành chấp nhận hai chữ cù lần và 
trả lời Claudia:   

„Thôi mình ngồi đây uống bia đi. Bữa nào tụi mình đi chơi riêng vui hơn.“  
(Ach! wir trinken bier hier. Wir treffen uns lieber allein nächste Mal.) 
 

Claudia gật gù, tu nốt chai bia của nàng, rồi nằm xuống, gối đàu lên đùi 
hắn, phì phèo hút thuốc  và nói chuyện.  Cả hai ngủ đi không biết lúc nào 
trong cái không khí ồn ào như cái chợ và ngoài kia tiêng pháo đã nổ ầm 
vang đón xuân mới. 

Sáng hôm sau,  trong phòng còn lại chừng hơn mưòi người ngồi ăn điểm 
tâm. Peter nói 

„Anh có vẻ vui lắm, hay dọn đên đây ở với tụi tôi đi. commune còn chỗ“. 
(Du bist freundlich. Ziehe mal zu uns um.“ Kommune“ hat noch Platz für Dich)  

„Để tôi nghĩ xem sao…„ 
(Lasse mich überlegen) 
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„Ở đây vui lắm. Để tôi giới thiệu các người trong commun với bạn. Này 
nhé tụi tôi ở đây là ba gái hai trai . Anh kia là Hans thợ điện. „ 
(Hier ist sehr schön. Laase mich mal, Dir die Leuten vorstellen. Hier haben wir 3 
Frauen und 2 Männer. Da ist der Hans, Elektriker.) 

Hans người dong dỏng cao, tóc cũng để dài, râu không cạo ba ngày mọc 
lởm chởm. Hans chào “Hello”.   
 

„Còn cô kia là Birgit, cô tóc nâu đang nấu cà fê đó, sinh viên PH, cô ta là 
vợ của tui … Ha Ha…còn cô cao, tóc đen là Marion, làm y tá.…cô ta là vợ 
của Hans mà cũng là …vợ của tôi… Ha Ha.“  
 
(Da ist Brigit, die Brunette kocht Kaffe da, PH-Studentin..sie ist meine Frau…Ha ha 
Die Große da ist Marion, sie ist eine Krankenschwester…sie ist Frau von Hans aber 
auch meine Frau …. Ha Ha) 

Marion trông già dặn, có lẽ nàng đã gần ba muơi, nàng dơ tay vẫy như để 
tự giới thiệu.  

Peter cười rung rinh tấm thân như tạ gạo. Peter quay xung quanh để tìm cô 
thứ ba trong mấy cô còn ngồi quây quần ở đó. Mấy cô chỉ nhìn hắn mà 
không ra dấu. Tim hắn như đứng lại. Hắn nhìn về nguời đẹp liêu trai 
Claudia. Nàng trông xinh quá, ngây thơ quá, cặp mắt nàng trong veo và 
xanh như mặt nưóc hồ thu. Thời gian như ngừng trôi. Mong rằng Claudia 
không ở trong commun này! Hắn nhủ thầm . Claudia chợt nhìn hắn và hơi 
cúi mặt.   
 

Peter cưòi rúc rích tiến lại phía Claudia. Tiếng cưòi rung hàm râu sồm 
soàm, đưa bàn tay to với những ngón tay phốp pháp như quả chối nắn 
nâng cái cằm xinh xinh của Claudia và nói một cách vui sướng:   

„Còn đây là Claudia! Cô đẹp nhất trong commune… vợ thứ ba của tôi … 
Ha Ha. „  
(…und hier ist Claudia! Sie ist am hübstesten in Kommune… meine dritte Frau … 
Haha) 
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Marion chêm vô:   
„Mà cũng là vợ của Hans luôn … Hi Hi „  
(Aber auch Frau von Hans ….Hi Hi.)  
 

Peter nói tiếp: 

„Đây ai cũng là chồng là vợ nhau hết. Thích không ? Dọn về đây đi! 
Claudia sẽ là vợ của bạn và cả hai cô dễ thương kia luôn … Ha Ha.“ 
(Hier sind wir alle Frau und Männer von einander. Gefällt es Dir? Ziehe mal hier um. 
Claudia wird Deine Frau und auch die beide anderen lieben Frau gehören Dir auch… 
Ha Ha) 
 

Mọi nguời cùng bàn cười ầm lên vui vẻ.   

Hắn cưòi gượng gạo cảm ơn và giã từ . Rất cám ơn nhứng bạn người bạn 
Hippy mới quen đã cho hắn một đêm ăn tết lạ lùng trong đời, một giấc mơ 
đày huơng vị bên Claudia và tình cảm cởi mở, chân tình như vậy. Nhưng 
hắn không thể nào sống như vậy được.  Buớc ra ngoài commune hắn cắm 
đàu đi thật nhanh, để cố quên đi hình ảnh liêu trai của người đẹp 
commune. Hắn hít lấy một hơi thật mạnh vào buồng phổi. Không khí buổi 
sáng trong lành làm hắn tình hắn và nhìn lên bàu trời xanh thẳm đang mở 
ra đón một năm mới.   
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Tao Đàn Nguyệt Quế 
Két! Két! Chiếc xe chở bọn hắn thắng gấp! Tiêng bánh xe rít lên trên 
đường nhựa, xe lao chao và suýt đụng vào một anh thanh niên đang khiêng 
một cái xe đạp. Anh ta leo qua bức tường bê tông ngăn đôi quốc lộ để băng 
qua đường! Bức tường này cao tới bụng anh ta ! May quá ! Không xẩy ra gì 
cả. Hú hồn hú vía…   

Vụ thắng xe này làm hắn bừng tỉnh dậy. Hắn “cân đảu vân” từ thế giới Âu 
Châu tuyết phủ về đến Ngoại ô Saigòn nắng đổ. Mọi người trên xe nhờ cú 
thắng xe đã tỉnh dậy và nhốn nháo nhìn qua kính cửa sổ của xe. Chiếc xe 
chạy từ Nha Trang đã về gần tới Sài gòn. 
 

Hôm nay là thứ năm, trời đã chiều chiều , nắng không còn gắt. Càng về 
gần Saigòn, số lượng xe cộ càng đông. Đủ thứ lọai xe từ xe gắn máy, xe hơi 
nhỏ cho đến những chiếc xe đò dài ngoàng đày khách nhong nhóc . Tất cả 
đổ vào con đường xa lộ dẫn vô Saigòn. Dù xa lộ đã mở rộng nhưng nó vẫn 
bị đoàn xe tràn ngập đén nghẹt thở. Một bên đường hãng xưởng mọc lên 
xan xát chen lẫn với hàng chục những quán ăn dọc bên kia đuờng   

Xe chở bọn hắn bây giờ bò từ từ  trên xa lộ. Tiếng ông tài: 

- Chết rồi ! Tới giờ tan sở rồi! 

Bọn hắn trố măt nhìn về phía trước. Chiếc xe đến đúng lúc một xưởng lớn 
đang tan sở. Hình như là xưởng làm giầy NIKE của Mỹ hắn không nhớ rõ 
lắm. Từ  cổng xưởng túa ra nguời là nguời. Có lẽ lên đến ba bốn ngàn 
người tuôn từ trong hãng và tràn qua quốc lộ. Con sông người đó chẩy tràn 
ra lề đường bên kia rồi chia thành những con lạch nhỏ chẩy vào các hàng 
xóm, ngõ hẻm nằm bên nay quốc lộ và dẫn sâu vào đằng sau những căn 
nhà nhỏ nằm dọc bên lộ chi chit. Ông tài bàn thêm: 

- Ai mà muốn có vợ tha hồ mà chọn.   

Thật vậy, những người công nhân tan sở  đa số là những cô con gái còn 
trẻ,  rất ít bóng nam thanh niên. Các cô công nhân mặc đồng phục mầu 
xanh lơ, họ vừa đi vừa trò chuyện sau một ngày làm việc mệt nhọc và 
chằng đe ý đến đoàn xe đang nhích từ  centimét một giữa làn sóng người 
đó. 

Về đến Saigòn được một hôm thì Danh Tề cho biết là đã liên lạc được với 
thầy Nhơn. Hắn mứng qua, mời ngay Danh và thầy một buổi gặp mặt bỏ 



 

   113 

túi. Thầy Nhơn dậy Pháp Văn là một trong những thầy Lô Dê mà hắn có 
dịp tiếp súc lúc còn đi học ngoài giờ học 

Những năm Trung học ở Lô Dê hắn có rất nhiều thầy: Thầy Từ Pháp Việt 
Văn, Thầy Khoa Chi Hoá Lý, cô Tú Anh Pháp văn, cô Oanh Hội Hoạ, 
thầy Lộc, thầy Đạo và thầy Bá dậy Toán, thầy Phong Vạn Vật. Hai thầy mà 
hắn khó quên nhất là thầy Nhơn và thầy Đàn… 

Một thầy đã nói: 

“Nhũng người học trò mà các thầy nhớ là những học trò giỏi hay hay phá 
nhất lớp!”  

Thì với học trò có lẽ cũng vậy: 

Những thầy làm căng thẳng thần kinh hay cởi mở với học trò là những 
thầy ghi mãi trong lòng học trò.    

Giờ học Việt Văn với Thầy Đàn là nhũng giờ dài đằng đẵng khó quên 
trong đời hắn. Nói đến thầy Đàn,  học trò Lô Dê có lẽ ai cũng sợ thầy, mặc 
dù thầy không có cái roi to bằng ngón tay cái treo lủng lẳng trong lớp như 
thầy giáo lớp ba trường Đa Kao ngày nào. 

Thầy Đàn nguời nhỏ con, đàu hơi hói, thầy hình như là dân xứ  Quảng. 
Thầy thường đi vào lớp xăm xăm, tay cầm cái cặp táp cũ, mặt cúi gầm! 
Johny Đạt thì thào phía sau hắn 

“Hôm qua ổng đi chơi khuya về, bị vợ cáu nhàu đó, coi chừng nghe anh 
em!”. 

Những lúc đó thầy giống như một vị tuớng, đàng đằng sát khí và thanh 
gươm đã tuốt ra khỏi vỏ!  Cả lớp im phăng phắc đén nỗi có thể nghe thấy 
tim đập cũng những kẻ yếu bóng vía. Tát cả như những tên lính nhút nhát 
đang chờ vị tướng quân kia đưa về cõi Diêm Vuơng bằng những nhát 
gươm nhẹ nhàng: giữ tập dơ, trả bài không thuộc, không làm bài tap, nói 
chuyện trong lớp, hút thuốc, mặc mini-juppe ….   

Các thày khác như thầy Lộc, thầy Đạo cũng mang tiếng là “dữ “hay cho 
điểm zerô hạnh kiểm - hay là cho cái hột dịt như Johny Đạt gọi. Song 
không ai mà học trò Lô Dê sợ bằng Thầy Đàn. Thầy Đàn là hình ảnh vị 
thầy Nho giáo thưở xa xưa nào đó. Chỉ nhìn thấy thầy, là thấy thày có hàm 
chứa một võ công thâm hậu để trị bọn “nhất quỷ nhì ma” không dám hó 
hé lên một tiếng. 
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Một bạn học của hắn có lần tâm sự: 

“Trong xóm, tao cũng thuộc loại “chì”,  nhưng tao cứ thấy thầy Đàn là tao 
muốn đau tim!”.   

Thầy có đánh đâu mà đám Lô Dê sợ thế? Thưa các bạn, thầy chỉ có giảng 
“moral” thôi và nhất là trong giờ Công Dân Giáo Dục.    

Trong giờ này thay vì dậy những bài vở như trong sách vở của bộ giáo dục 
thời đó, thầy có một quan niệm rất lạ lùng: 

“Giờ Công Dân Giáo Dục là dậy cho các em thành những con nguời tốt có 
đạo đức”. 

Hắn không nhớ thày nói những gì, nhưng cái giọng nói oang oang của thày 
và những lời lẽ của thầy như những ngọn roi cảnh tỉnh cho những phá 
phách của bọn hắn trong tuổi mới lớn. Bọn con trai thì thích lén hút thuốc, 
hay nói những câu diễu dở hay xem hình Playboy vì là dân Lô Dê mà. Còn 
con gái thời đó hay thích mặc mini Jupe, hay nói chuyện rì rào.  Chỉ cần 
thầy thấy một trò nào phạm lỗi trong giờ học hay cả ngoài giờ học, là thầy 
bèn ca một bài cải luơng từ đàu giờ cho đến hết giờ. Cả lớp cứ ngồi im chịu 
tội tập thể.  Mấy hôm đó khỏi cần phải trả bài.   

Ai có dịp gặp thầy Đàn lúc bình thường thì sẽ rất ngạc nhiên, ngoài đời 
thầy là một con ngưòi khác hẳn. Thầy rất vui vẻ, rất văn nghệ.  Khi bọn 
hắn lên đệ Tam, thầy kêu gọi bọn hắn nộp bài để làm một tập san học sinh, 
đề tài tự do ai thích viết gì thì viết. Nộp lên đẻ thầy lựa.  Không hiểu tại sao 
bài văn của hắn nộp cho thầy lại được thầy cho đăng vào tập san này mặc 
dù hắn thích giờ Toán, Lý hay Hoá  hơn giờ Việt Văn.   

Tập san có một cái tên nghe thật là hách không thể chiụ được: “Tao Đàn 
Nguyệt Quế” . Chỉ nghe cái tên là đã thấy nó có vẻ đẹp kiêu sa như một cô 
tiểu thư thời trung cổ rồi.    

Tập san in ronéo gồm có: thơ, truyện, dày hơn trăm trang, có bìa cứng hẳn 
hòi và in được đúng 200 cuốn. Hình bìa hình do chính tay thầy vẽ. Hắn 
còn nhớ bọn hắn được thầy mới đến nhà,  ăn bánh uống trà để ăn mừng 
việc xuất bản tác phẩm đầu tay này. Thời đó học sinh, sinh viên ở tuổi mới 
lớn có phong trào thành lập những thi văn đoàn hay những ban nhạc. Nhờ 
Tập san mà thi văn đoàn “Tao Đàn NGuyệt Quế” đã chào đời trong một 
ngày nắng ấm Sàigòn.    

Sau đó là màn đem bán “đại tác phẩm” của thi văn đoàn. Truớc là để trang 
trải món tiền mà thầy đã bỏ ra in và sau đó  để lập quỹ cho thi văn đoàn. 
Chưong trình nghe thật là hấp dẫn.    
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Trong khi các bạn hắn tối đa bán được hai cuốn, một cuốn của cha mẹ mua 
giùm và một cuốn có lẽ là ông bà hay anh chi mua cho. Hắn là nguời hăng 
hái nhất bán trong một thời gian ngắn hết trên muời cuốn. Thật hơn cả nhà 
văn hào trong “Le petite chose“ Alphonse Daudet 1840-1897, nguời chỉ 
bán được đúng một cuốn mà người mua lại là cô bạn gái thân yêu.   

Các bạn hắn thấy hứng khởi vô cùng, vì ai cũng có cảm giác sắp được trở 
thành “đại văn Hào”, vỗ tay tán thưởng hắn. Thầy Đàn thấy  hắn có tài 
marketing,  nên sau khi tuyên dương cái tài buôn bán của hắn,  thầy bèn 
đưa luôn cho hắn thêm mười cuốn nữa! Nhưng hắn từ chối: 

- Thưa thầy em hết tiền rồi! 

- Ủa bán sách có gì mà em hết tiền. 

- Dạ, em chỉ bán được cho má em và hai bà bạn đến chơi thôi, còn lại thì 
em đập ống ra mua hết mấy cuốn sách thầy giao cho, tặng cho mấy đứa 
bạn hàng xóm và giữ riêng cho em hai cuốn! Bây giờ thì em hết tiền để 
mua rồi. 
- !!! 

Cả lớp cuời ồ lên. Thi văn đoàn Tao Đàn Nguyệt Quế từ hôm đó ra đi 
không có ngày trờ lại.   

Danh Tề hôm gặp hắn ở Saigòn còn nhớ chuyện này và nhắc lại. Hai đứa 
cuời lăn ra. Nhưng  còn một cái mà hắn không cho ai biết là… 
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Cuốn sách được thưởng 
Hắn đã ghi câu chuyện bán sách này lại và gửi cho báo “Văn Nghệ Tiền 
Phong”. Sau đó hắn đã đoạt giải chuyện cười hay nhất trong tháng!  Hắn 
được tặng cuốn sách mới nhất của Duyên Anh lúc đó là “Bồn Lừa” giá gần 
100 đồng thời đó, tức cũng bằng giá mười cuốn Tập San Tao Đàn Nguyệt 
Quế mà hắn đã đập ống ra mua!   

Cái hôm đi lãnh giải kể ra cũng thú vị lắm. Hắn đọc cọp trên báo ,  thấy 
chuyện của mình trúng giải nhất “truyện cuời trong tháng”, hắn mừng húm 
và vội vã hai ngày sau đi xe lam đến toà soạn để lãnh giải. Nhưng lúc tới 
tòa soạn thì hắn lại cảm thấy như chân có đeo thêm hai chục kí lô gạo nhấc 
lên không được. Hắn cứ đứng trước cửa tần ngần gần tiêng đồng hồ! 
Nhưng cuối cùng hắn lấy hết can đảm bước vào. 

Vừa buớc vào là một cái quầy  bằng gỗ cao, cao tới ngực hắn! Sau quầy là 
hai ba cái bàn có một vài người đang ngồi đánh máy lạch cạch. Căn phòng 
tương đối hơi tối dù có thắp một cái đàn ống dài trên trần. Một cô trong 
toà soạn trang điểm khá xinh chạy ra. Mùi nước hoa loại đát tiền bay vào 
vào mũi hắn thật là dễ chịu.   

- Chào ông! Ông đến có việc gì ạ? 

Hắn tròn xoe mắt ! Hắn mới có mưòi sáu tuổi! Cô nhà báo cỡ chừng hai 
mươi ! Chưa bao giờ ai kêu hắn bằng ông cả nghe oai không thể tưởng 
đuợc. Chắc cô tưỏng hắn bằng cỡ tuổi cô ta ? Hắn tự trấn an mình và trả 
lời: 

-Thưa cô, tôi là tác giả truyện cuời trong tháng. Tôi đến để lấy giải thưởng. 

- À thì ra ông là tấc giả câu chuyện đó! Chuyện đó t ôi có đọc nghe vui lắm. 
Cô ta cuời chúm chím và nhìn hắn đày thiện cảm. 

- Chúng tôi có nhiều truyện lắm.  Đây ông cứ lựa đi nhé. 

Cô ta lôi ra một chồng sách truyện mới trong tủ ra cho hắn lựa. Toàn là 
sách mới của các tác giả gửi tặng cho toà soạn. Sau chừng mười phút lựa 
tới lui,  hắn trả lời. 

- Thưa cô… trong báo nói là tôi được thưởng một cuốn tiểu thuyêt theo ý 
muốn. 

- À đúng rồi… Thế ông lựa được cuốn nào chưa? Toàn là truyện hay,  mới 
cả. Sách của những nhà văn đang ăn khách bây giờ.   
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Hắn rụt rè hỏi: 

- Thưa cô , tôi muốn cuốn “Bồn Lừa “ của Duyên Anh mới ra chừng một 
tháng. Nhưng không có trong này! 

- Bồn Lừa ? 

- Vâng Bồn Lừa của Duyên Anh. 

- Tôi chưa nghe bao giờ ! 

- Bồn lừa là truyện tiếp của truyện Dũng Đa kao. 
- Dũng Đa Kao? 

- … Bồn Lừa của bạn Dũng Đa Kao đó ,  đá banh hay lắm!   

Cô nhà báo bây giờ chúm chím cười không còn vì câu chuyện cười của hắn 
mà vì qua cái ý muốn của hắn cô nhận ra “ông” hãy còn hôi sữa!   

Cô đang cười thầm trong bụng anh chàng nhóc này dám chê chồng sách 
của cô. Cô nhủ thầm”Sic! chuyện gì không chọn! Lại chọn cái chuyện đá 
banh con nít Bồn Lừa!”.   Cô ta tìm cách thuyêt phục hắn 

- Ông thử xem trong này cũng có truyện Loan Mắt Nhung của Duyên Anh  
hay lắm! 

- Thưa cô tôi chi thích cuốn Bồn Lừa! 

- Vậy à?  Vậy ông phải chờ một tí nhé. 
 

Nói xong cô quay lại bàn giấy viêt bài để cho hắn “chờ một tí“. Lâu lâu cô 
lại liếc mắt xem hắn làm gì và hy vọng hắn sẽ chịu thua và lựa quách một 
cuốn sách cho rồi và khỏi ngồi đó ám quẻ toà soạn.   
 

Kể ra thì toàn là sách mới con thơm mùi giấy, truyện của những nhà văn 
nổi tiếng thời đó. Nhưng hắn chỉ thích cuốn Bồn Lừa thôi. Sách này mới ra 
và lại không có bán trên vỉa hè Lê Lợi nên hắn không thể nào coi cọp 
được.  

Cô ta cho hắn ngồi chờ dài người. Hắn tìm được một cái ghế gần quầy và 
ngồi chờ ở đó. Tới trưa mọi người đi ăn cơm chỉ còn trơ lại hai nguời.   
 

Hắn ngồi chờ và cô ta cứ ngồi viết bài. Lâu lâu cô lại liếc hắn, xem hắn đã 
chịu thua chưa. Xem hắn có đến lấy quách một cuốn sách nào đó cho 
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xong. Còn hắn thì ngồi đợi. Hắn cũng cảm thấy bực mình  vi cái hà tiện 
rởm của cô nhà báo này. Hứa cho nguời ta được sách theo ý muốn, lại đưa 
mấy cuốn sách tác giả cho toà báo để đem tặng lại. Thật là “kẹo ơi là kẹo”.   

Khỏang hai giờ trưa, mọi người đi vào làm lại. Cô ta có lẽ cũng mệt lắm rồi 
nên cứ liếc hắn liên hồi. Hắn cũng khá đói rồi vì lúc ra đi hắn chỉ có làm 
đúng một khúc bánh mì cá mòi Ba Rọi nhỏ xíu. Hắn chỉ cần đứng lên lấy 
một cuốn sách là xong chuyện. Cô nhà báo cứ nhìn hắn chăm chăm. chắc 
cô cũng đói và mệt là rồi. Nhưng hắn nhất định không chịu thua và tiếp 
tục ngồi chờ.  

Cuối cùng cô ta gọi một anh chàng nào đó trong toà soan. 
 

- Anh Tư ơi, anh ra tiệm sách mua cho tôi cuốn Bồn Lừa của Duyên Anh . 
Ông tác giả chờ nấy giờ lâu quá! Mua luôn cho tôi một đĩa bánh cuốn nhé. 

- Ờ tôi đi liền. Bao nhiêu? Chị đưa tôi tiền đi. 

- Đây anh cầm một trăm đi, thiếu về tôi đưa thêm. 
 

Chỉ có muời phút sau là anh Tư đã đem ngay cuốn sách về. Cô ta đưa hắn 
xem cuốn sách và còn cẩn thận hỏi hắn. 
 

- Có phải cuốn này không, ông ? 
 

Hắn cầm cuón sách mới tinh. Lật vài trang. Mùi giấy thơm phưng phức. 
Đúng rồi tác phẩm mà hắn đang chờ đọc. 

- Đúng rồi ! Cuốn Bồn Lừa! 
 

Cô ta vội lấy con dáu đóng vào, đề tặng “Báo Văn Nghệ Tiền Phong kính 
tặng” rồi ký tên. Sau đó cô bỏ về bàn, ăn vội đĩa bánh cuốn mới đem về.  
Hắn cảm ơn cô, rồi từ giã quên mất hỏi tên cô nhà báo. Về tới nhà, hắn 
khoe mẹ hắn:   

- Mẹ ơi, hôm nay con đi đến toà báo lãnh giải thường. Mẹ coi cuốn sách 
con được thưởng nè. 

- Chắc con lại trúng đố vui như kỳ trước phải không. Sao không kêu mẹ đi 
cùng ? 
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Hắn có một lần trúng đố vui lúc còn nhỏ , mẹ hắn đã dắt đi lấy quà là một 
cuốn tập đóng hơn nửa năm báo Mâng Non. 

- Không! Kỳ này là vì con viết truyện cười hạng nhất trong tháng đó mẹ ơi! 

- Vậy mà dấu mẹ hả? 

- Mẹ có biết, cô ở toà báo gọi con là gì không? 

- Thì gọi là “chú Anh” chứ gì. 

- Không họ gọi con bằng ông mẹ ạ. 

- Oai vậy hả, chú Anh của mẹ. Mẹ cuời trong ánh mắt chế diễu. 

- Mẹ xem sách đi.    

Khi mẹ hắn xem cuốn Bồn Lừa có chữ ký tặng và đóng dấu của toà soạn 
Văn Nghệ Tiền Phong ra ! Bấy giờ thì mẹ hắn nhìn hắn với ánh mắt đày 
trìu mến   

Nghĩ đến cuốn sách Bồn Lừa được thưởng và Tập San Tao Đàn Nguyệt 
Quế hắn cứ tiếc hùi hụi, Lúc đi du học hắn để lại ở Sàigòn cho đỡ nặng va 
ly!   
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Cô Hai Việt Kiều  
Đã sắp tới giờ đi ăn tối với vợ chồng Danh và thầy Nhơn mà hai vợ chồng 
hắn còn lẩn quẩn ở Chợ Lớn.   

Chợ Lớn là “Chinatown” của Saigòn, là một cái quận của ngưòi Tàu nằm 
ngay giữa Sàigòn giống như  quận 13 của thành phố Parris ngày nay là một 
khu người Á Châu ở giữa kinh đô Ba Lê. Chợ Lớn trong trí của hắn như là 
một thành phố xa lạ mặc dù Chợ Lớn chẳng cách xa Trung Tâm Saigòn là 
bao nhiêu.  
 

Kỷ niệm duy nhất còn lại trong đàu hắn, là những bữa tiệc cưới của các cô 
chú hay bạn bè của cha mẹ hắn ở nhà hàng Đồng Khánh, Tân Tân.  
Những hôm đó hai anh em hắn bị xếp ngồi chung với người lớn và mẹ hắn 
cẩn thận trưóc khi đi dự tiệc cho mỗi đứa một tô mì hai dắc của chú Ba 
bán mì đàu xóm.    

Trẻ con Việt nam bản tính đã rụt rè, nay anh em hắn đã thủ một tô mì 
trưóc khi đự tiệc thì thành hai ông Bụt, ngồi yên uống nước, không chồm 
lên bàn ăn uống như các trẻ con khác. Ai cũng khen là ngoan!.    

Hai anh em hắn cứ ngồi đó tới cuối tiệc thì mới bắt đàu đói bụng và vùng 
lên “tranh đáu đòi quyền ăn”.  Vì thế lần nào đi ăn tiệc cưới anh em hắn 
chỉ biết có mỗi món chót của tiệc : mì xào thập cẩm hay là cơm diên châu 
và bánh kem!   

Hai vợ chồng hắn không biết bắt đàu đi từ đâu, cho đến khi lọt vào “ngã 
sáu” và thấy một đại lộ mà hai bên đường bầy bán đủ thứ nhộn nhịp và 
trông lạ mắt hơn các khu buôn khác, vâng trông có vẻ Tàu Tàu. 

Đúng Chợ Lớn rồi Click! Click! 

Các xe bán hàng ăn rong ở đây bay mùi dàu mỡ và xì dầu! Hai vợ chồng 
hắn bèn thử ngay món chim quay chiên tại chỗ trông rất là hấp dẫn, sau đó 
kiêm thêm một cái bánh bò mềm mềm ngọt ngọt sóp sóp và làm tráng 
miệng một ly chè sâm bổ lượng. Trong khi đi xem hàng quán, hắn thấy đặc 
biệt là những tiệm bán thiệp. Đủ thứ thiệp từ thiệp cuới, đến thiệp chúc 
Tết, chúc Sinh Nhật. Những tấm thiệp hồng có vẽ những bức hình rất đẹp 
rất Á châu. Các cửa tiệm như rục lên một mầu đỏ hồng trông thât là vui 
mắt.    
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Trong những tấm thiệp đó hắn chợt thấy những tấm thiệp vẽ hình những 
cặp trai gái theo lối hoạt hoa. Đúng hơn là vẽ hai đứa bé trai và gái ở tuổi 
còn đi học. Đơn giản! Nhưng nói lên những ý tưởng thầm kín nào đó. Nét 
mực đen in đậm trên nền hồng với những chữ Tàu như Cung Chúc Tân 
Xuân, Song Hỷ cùng những chữ triện viền quay tấm thiệp. Một bức thiệp 
với hình cặp tình nhân học trò này,  hắn đã nhận được cách ba muơi năm 
về trước, vào ngày tuyêt rơi nơi quê người. Ba mươi năm rồi mà hình vẽ 
không đổi thay, bức thiệp vẫn còn bán. Tấm thiệp vẫn còn mang đi những 
tâm tình và những ý nghĩa thầm kín của tuổi học trò….   
 

Đang đi hắn chợt thấy một ngôi chùa rất lớn. Thế là hai vợ chôngg hắn ghé 
vào ngay. Máy chụp hình lại có dịp hoạt động. Click! Click. 

Nếu ai đi du lịch ở Đức thì việc đàu tiên khi viêng thăm một thành phố,  là 
đi thăm Dom tức là nhà thờ chính của thành phố đó . Tôn giáo chính ở 
Đức hay ở Âu Châu là Thiên Chúa Giáo vì thế Nhà Thờ, Dom  ngòai tính 
cách tôn giáo nó còn là trung tâm văn hoá. Nhà thờ còn là nơi ghi lại 
những biến cố lịch sử. Thí dụ trong nhà thờ ở Ulm, còn có một bàn thờ 
(altar) bị buộc xích ràng chung quanh vì nhà thờ đó ngày xưa của Tin Lành 
và ngày nay nhà thờ là của Thiên Chúa Giáo La Mã!   

Dom Aachen là nơi Karl der Groß lên ngôi đại đế Âu Châu. Nhà thờ Notre 
Dame de Paris là nơi Hoàng Đế Napoleon tự đội vương miệng của mình 
lên đàu đẻ xưng chúa tể Âu Châu 1802! Nhà thờ Frankfurter Paulskirch là 
nơi họp của Quốc hội Dân Chủ đầu tiên ở Đức 1848, cái nôi của nền Dân 
chủ Đức.  Nhà thờ còn là những di tích của nên kỹ thuật xây cất, như 
Kölner Dom bằng đá cao và đen, đứng sừng sững dù qua thế chiên thứ hai 
vẫn còn trơ gan cùng tuê nguyệt. Trong nhà thờ thường có những đồ vật 
trạm trổ bằng vàng y 24 cara, nhũng bức tranh của các hoạ sỹ nổi tiếng và 
đẹp nhất là những tấm kính cửa sổ với những hình vẽ màu vừa nghệ thuật 
vừa trang nghiêm. 

Còn nếu đi du lịch ở Việt Nam thì các chúng ta phải đến những ngôi chùa 
ngôi miếu, đó chính là di tích văn hoá của dân tộc Việt. Phật giáo đã có 
mặt hơn ngàn năm trên đật nưóc Việt nam vì thế Chùa, Đền là nơi hoạ sĩ, 
kiên trúc sư, nghệ nhân Việt Nam đã đem hết tài năng ra thi thố trao dồi. 
Những bức tượng hộ pháp, tượng Phật, những mái nhà , những cột nhà 
chạm trổ là dáu tích văn hoá Việt. 
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Hai vợ chông hắn đã có dịp được một vị tăng cho xem cả một tập Kinh 
Kim Cang bằng chữ Hán, khắc trên gỗ. Các cuốn kinh là những bảng nhỏ, 
bang gỗ đen với chữ khắc,  thật là một công trình tuyệt vời của các vị sư. 
 

Đên trưa hai vợ chông hắn gần như lạc vào mê hồn trận của con cháu 
Khổng Minh. Hai vợ chồng hắn đi lọt vào những con đường nho nhỏ hàng 
quán la liệt. Thôi tha hồ mà mua xắm! Click ! Click!. Lâu lâu lại ghé vào đâu 
đó ăn quà vặt, vì thế mà chăng mấy chốc trời đã tối. 

Thay vì đi Taxi đến chỗ hẹn, vợ chồng hắn đã gọi hai chiếc xe ôm và  luôn 
tiện được thuởng thức Saigòn giờ tan sở.  Có nhiều Việt Kiều về Việt Nam 
đi đâu cũng gọi Taxi có máy lạnh, ngồi kín mít trong đó và xem thiên hạ 
bên ngoài đang chen lấn trong kẹt xe.  Thật ra đi xe ôm có một cái thú 
riêng của nó. Tuy bạn phải chịu đựng cái ồn ào và cả đôi khi nguy hiềm, 
nhưng đổi lại bạn lại có dịp sông thật vơi bà con. Ngoài ra bạn có dịp nói 
chuyện đời với ông xe ôm trong lúc kẹt xe, như khi đi hớt tóc hay uốn tóc.   

Sau khi đi tắm biển và phơi nắng ở Nha Trang về , bây giờ thì hắn hết còn 
là công tử bột nữa. Hôm đó hắn mặc một chiếc áo thun ngắn tay, để lộ đôi 
cánh tay cháy nắng và đã ngả mầu xạm đen. Ông xe ôm vừa chở hắn đi vài 
phút là ông ta bắt chuyện làm quen 

- Thầy ở đâu mà quen đưọc bà Việt Kiều đó vậy . Cô Hai trắng trẻo quá đi 
. 

Ông xe ôm ám chỉ vợ hắn đang ngôi xe chạy song song phía trước. Thấy 
ông xe ôm không nhận ra hắn cũng là Việt Kiều.  Hắn bèn xạo cho vui 
trong lúc xe nhíc từng buớc một: 

- Tôi mới quen bà ta mấy tháng nay,  qua internet đó. 

- Thiệt hông thày? 

- Thiệt chớ! Anh có muốn quen mấy bà Việt Kiều hông ? 

- Khó lắm thầy ơi! 

-  Cái gì mà khó! Anh có biết chơi Internet hông? Quen cái rụp hà… 

- Thiệt hông thày? Thắng con em thì nó mê ba cái trò chơi in tờ nết. Còn 
em đâu có biết in tờ nết  với  in tờ niếc gì đâu. Thầy giỏi quá!  Thầy là thầy 
giáo hả? 

- Ừa!  (cái này thi hắn không sạo) 

- Mà thầy ở tỉnh lên hả ? 
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- Ủa sao anh biết? 

- Tại … thầy trông không lanh lẹ như dân Saigòn.   
 

À thì ra nhờ cái lù đù và ngoan hiền của dân Lô Dê. Ngày xưa thì hắn bị 
coi là cù lần lửa bây giờ được coi là dân dưói tỉnh lên.   
 

- Tui ở Cần Thơ đó, đưa bả đi chơi Saigòn mây hôm. Còn anh ở xứ nào mà 
dặt lên Saigòn dậy. 

- Em ở Sóc Trăng. 

- Sóc Trăng có chùa Dơi phải hông?  Ông xe ôm gật đàu và phục lăn hắn. 

- Hôm nọ bị cháy, anh có biết hông? 

- Có nghe. Có sao không thầy ? 

- Nghe nói không nặng lắm. Cũng đã sửa lại rồi. 

- Thầy còn ở đây bao lâu? 

- Dài bữa rồi dìa, còn phải đi mần chớ. 

- Mà cô hai ở đâu dậy? Mỹ hả? 

Hắn chưa trà lời, thì ông ta bồi tiếp: 

- Trông cô hai trắng trẻo dẽ thương lắm nghe. Thầy ráng mà làm cho cô 
chịu cưới thầy, rồi đem thầy về Mỹ luôn đi, là đời thầy lên lên hương đó. 
- … 

Hắn tính sạo tiêp, thì xe đã tơi nơi. Hai vợ chồng hắn đi vô tiệm trong khi 
có tiêng ông xe ôm đang xì xào kể cho ông bạn về hắn, về một ông thầy 
giáo tỉnh mà “ôm” được một bà Việt Kiều ở Mỹ qua Intenet. 

Biết đâu tối nay lại có thêm một ông xe ôm ghiền chơi Internet  như hắn.   
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Quán cóc Du Sinh 
Trên đường đi vào tiệm vợ hắn vui vẻ hỏi: 

-Anh làm gì mà có vẻ hớn hở vậy? 

-Có chuyện gì đâu? Chuyện đàn ông mà.  -Chuyện đàn ông? Vui lắm hả ?  -
Ừ vui lắm…  -Ông xe ôm chắc rủ rê anh đi đâu chơi hả? Bia ôm hả?  -Đâu 
có ? Chuyện này vui lắm 

-Kể cho em nghe với!   
 

Nàng nhìn hắn chăm chú với cặp mắt nai chờ đợi.    

Những lúc đó hắn thích thú vô cùng, vì đây là dịp được nhìn nàng như 
thuở ban đàu hai đứa mới quen nhau. Hắn làm bộ chối quanh để gợi cái trí 
tò mò của Cô Hai Việt Kiều. Đàn bà mà khi đã lên cơn tò mò rồi thi thật là 
như mèo thấy mỡ.    

Những lúc đó trông nàng rất dễ thương. Cặp mắt long lanh tò mò đó, sẽ 
phát ra những tia nhìn triểu mến ấm áp, đày ân cần và điểm thêm vào đó 
một nụ cuời thật tươi, nhưng chỉ vừa đủ để thấy thấp thoáng làn môi mộng 
đỏ như một cánh hoa hồng mới nở . Giọng nói nàng lúc đó sẽ đổi “tông” 
như đang hát một bài tình ca, nghe ấm áp hẳn lên. Hắn không biết nụ cười 
của nàng Bao Tự nhà Tây Châu ra sao, chứ trước nụ cười của nàng trong 
những lúc này , thì trái tim hắn như nở một trăm nụ hoa dưới ánh nắng hè. 

Mỗi lần vậy là hắn nhớ mãi nụ cười ngày hôm đó.  Đó là một hôm thứ bẩy 
mùa đông ở cái quán cóc vô danh của đám du sinh Aachen. Quán cóc này 
là một căn phòng (appartement)  bề dài 6 thưóc, bề ngang 5 thưóc. Khổ 
chủ là Iknok Tụ. Căn phòng được trưng dụng từ lúc nào đó không ai biết. 
Cứ vào ngày cuối tuần là các bạn du sinh kéo đến chơi.  

Căn phòng của Tụ nằm ngay trong trung tâm thành phố, gần trạm xe bus, 
lại có cái bếp với lò nướng để nấu ăn.Đó là một xa hoa trong đời du học 
sinh,  một căn phòng có bếp nấu và nướng thay vì một cái lò diện đường 
kính 15cm dùng đẻ nấu cơm, chiên trứng và cả nấu nưóc nóng để tắm . Vì 
thế bác Tụ nhà ta  đã từ một cậu sinh viên Y Khoa biến thành một tay nấu 
bếp đại trà cho anh em. Giờ đây bác  Tụ  đã thành ông chủ một tiệm ăn 
Việt nam có tiếng là ngon ở Đức.  Tiệm này được lên báo và có nhiều 
người nổi tiêng “prominents” đến  đây. 
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Iknok Tụ rất vui vẻ và có một tinh thần xã hội cao độ, anh em đến chơi tha 
hồ. Đa số những bữa gặp mặt là do Tú nấu , song ai muốn trổ tài thì lăn vô 
bếp nấu cho anh em ăn. Những lúc đàu tháng thực đơn rất là xôm tụ, còn 
cuối tháng  ai cũng meo râu. Tụ mua một con gà, xào xả cho gần 10 đứa ăn 
cứ như là còn ở Việt Nam trong những ngày chiến tranh, thế cũng xong.    

Để các bạn không ở Âu Mỹ biết thêm, gà là món rẻ nhất ở đây và một bữa 
ăn trưa của một người bình thường là nửa con gà quay. 

Anh em đến chơi cứ tự tiện nấu nưóc trà hay pha cafê uống, vấn đè tài 
chánh cũng đơn giản, sau mỗi bứa trưóc khi bà con ra về,  bác Tụ tính tiền 
đi chợ và chia đều cho số người tham dự.   

Tới chơi thì gần nửa đêm phải về để kịp chuyến xe bus chót và để cho khổ 
chủ không bị đuổi nhà. Du học sinh khác với những Việt Kiều đến sau này, 
vì là du sinh không được chính phủ Đức lo lắng cho an sinh xã hội như có 
tiền trợ cấp xã hội hay có phòng nhà nước cho ở. 

Trái lại người du học sinh là người ngoại quốc không được hưởng những 
quy chế đó. Du học sinh còn bị cấm đi làm trong giờ học, chỉ được đi làm 
trong nghỉ hè. Đi mướn nhà mà chủ nhà thấy cái giọng nói tiếng Đức 
ngọng qua telephon, là họ từ chối khéo ngay: Phòng cho mướn rồi. 

Ở mà ồn ào là ông chủ nhà hăm he đòi đuổi. Tóm lại là du học sinh bạn 
được xem như là “dân hạng nhì” trong xã hội Đức.   

Từ ngày căn phòng của bác Iknok Tụ biến thành cái “quán cóc không tên ” 
vào cuối tuần, nó là nơi bà con đến đáu láo, ca hát  hay chỉ đến đó uống cà 
fê , nghe nhạc ViêtNạm sau đó ngồi coi TiVi đá banh với cái truyền hình 
mầu: đen và trắng..    

Căn phòng bé tí thế, nhưng số sinh viên đến khá đông. Có khi đến hơn hai 
chục mạng ngồi la liệt trên nền nhà, cũng may là có trải thảm. Chủ nhân 
chỉ có vỏn vẹn một cái bàn nhỏ và một cái ghế saloon dài vừa là chỗ ngồi 
học vừa là giường ngủ. Đến cuối tuần thì cái bàn thành bufet cho quán và 
cái ghế saloon biến thành khán đài danh dự mỗi khi ngồi xem đá banh với 
cái Ti Vi hai mầu.   

Cuối tuần nếu không bận việc là hắn mò đến cái quán cóc này để được ăn 
những món Việt Nam do Iknok Tú hay các bạn khác nấu. Sau vài tháng 
đến xứ Đức, thì gần như ai cũng biết nấu những món căn bản để sống qua 
ngày nhất là vào nhưng ngày cuối tuần khi Mensa đóng cửa. Nhờ xa nhà 
nên có một số du học sinh tự nhiên tìm thấy những khả năng tiềm ẩn trong 
vân đè nấu nướng.  
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Các bạn hắn đã chế ra được nhũng món rất lạ lùng: 

Giò thủ nén chân guờng, Gà nấu bia, Trứng nuớng trên bếp 30 phút, Phở 
UFO… 

Riêng hắn luôn luôn giữ chân rửa chén vì hắn không biết nấu một món nào 
đặc biệt cả và cũng chẳng ai cho hắn nấu thử cả, sợ phí của trời.    

Mặc dù hắn có một món rất trứ danh là gà cà ri trong đám bạn Đức và 
nhất là mấy cô Đức quen hắn đều trầm trồ khen. Số là, hắn không biết cà ri 
là cái gì, hắn vào tiệm Á Châu lúc đó là một cái garage,  nằm khuất trong 
một con đường nhỏ bên đường rầy xe lửa. Ông chủ tiệm là người Nam 
Dương, cũng là một du học sinh. Anh ta sau này thành đại gia nhờ cái tài 
buôn bán đò Á Châu và làm giá !  Hắn lựa trong đám hàng gia vi, gói trong 
túi ni lông nho nhỏ, mua một cái gói mầu vàng vàng về. 

Hắn bỏ vào nồi gà cùng đủ thứ magi, nuớc mắm, ớt bột, vài củ cà rốt và 
khoai tây, sau đó nửa lít nưóc rồi nấu lên chưng nửa tiêng. “Et voilà Cari 
gà!”   

Mấy bạn Đức vừa ăn vừa xuýt xoa,  khen ngon lia lịa. Nhất là mấy cô Đức 
rất mê món này vì các cô bạn Đức của hắn chỉ có tài nấu ăn bằng cách mở 
đồ hộp và hâm nóng lên.    

Cho đến một hôm hắn sang Pháp và theo bà cô đi chợ, hắn bèn mua mấy 
“gói bột cà ri” đẻ đem về. Bà cô mới cho hắn biết mấy gói bột trên tay hắn 
không phải là bột cà ri mà là bột nghệ !    

Hắn mới té ngửa ra là cả ba bốn năm nay hắn nấu món gà nấu nghệ !   

Hôm nay nghe nói sẽ có nhiều cô đến vì ngoài màn ăn uống còn có màn 
chuẩn bị tổ chức Tết, thế là đám đực rựa đã hối hả dọn dẹp cái quán cóc 
sạch sẽ hẳn  lên so với cái quán cóc vào nhưng hôm cuối tuần khác…   

Thứ bầy hôm đó hắn đang loay hoay sửa cái Antenne của cái Ti Vi để sau 
bữa ăn bà con xem đá banh thì có tiêng ồn ào. Một phái đoàn của gia đình 
mấy anh Bang, anh Phuớc anh Huê tới. Các anh là Việt Kiều mới đến 
Aachen và tới thăm quán cóc sinh viên này lần đầu. Phái đòan có tới hơn 
muời ngưòi già có, trẻ có và cả con nít nữa. Mấy đứa nhỏ ào ào như cái 
chợ. Phải gần muời phút mới gọi là tạm yên ổn, bà con ngồi la liệt xem tivi 
hay nói dóc và đám con nít cuồng cẳng đã kéo nhau ra lề đường choi mât.   
 

Đúng lúc đó thì có một cô nhỏ nhắn bước vào sau cùng, nàng mặc một áo 
len thun che kín cổ, quần jean, áo choàng ngắn, bằng synthetic, mầu xanh 
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dương. Tóc nàng cắt ngắn, ngưòi dong dỏng cao và đặc biệt nàng có một 
cặp mắt rất là trong sáng nhưng trông rất nghiêm trang.   

Vừa trông thấy nàng, hắn chạy ra tiếp khách. Nàng chào hắn và với nụ 
cưòi tưoi như hôm nay, cô Hai Việt Kiều của hắn. Hăn tự nhiên thấy bối 
rối hẳn lên, hình như lúc đó hắn đỏ mặt, vì hắn cảm thấy gò má mình nóng 
ran lên.   

Hắn như một anh chàng học sinh Lô Dê năm đệ tam khi lần đàu nói 
chuyện với một cô gái. Hắn đang bị “một tiếng sét ái tình” đánh ngay lúc 
đó!    

Nếu ai chưa bị thì chắc khó mà hiểu được tâm trạng này. Thời gian như 
ngừng lại. Toàn thấn như có một luồng diện chạy rần rần. Từ trong tâm 
vang lên tiêng: “Đúng rồi! Đây chính là bạn đời của minh đấy!”   

Nàng nhìn hắn cuời và hỏi: 

- Chào anh! Đây có phải là nhà anh Tụ không? 

- Đúng rồi…cô …à …chị …vào chơi. Anh Tú còn đang bận …trong bếp. 

Tú đã chạy ra. 

- Chào chị! Giới thiệu chị Thùy Chung đây là anh Anh 
- Chào anh… 

Rồi  nàng tặng hắn một nụ cưòi. Ôi nụ cuời và ánh mắt long lanh khó quên 
đó !  Nàng bưóc vào quán cóc du sinh, nơi bà con đang bắt đàu chuẩn bị 
ăn tối và chào hỏi nhau tíu tít. Hắn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa mãi cho đến 
khi có tiêng kêu vào.   
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Tâm Sự cây đàn 
 Hắn trở vào quán cóc thì bà con đã bắt đàu ăn uống. Món ăn hôm nay là 
Bún bò Huế do đàu bếp Iknok Tụ nấu. Mặc dầu thiếu gia vị nhưng vào 
thời điểm đó thì thật là một kỳ công. Bún được thay bằng “nui” mua từ 
tiệm discount Aldi. Thịt ba chỉ và nồi nưóc dùng có pha thêm bột Maggi 
cho đỡ tốn nưóc mắm. Đám du sinh ăn lấy ăn để.  Chỉ có mấy bà con Việt 
Kiều mới sang tròn soe đôi mắt và nuốt không xuống những món hội nhập 
phong tục Đức này.  

Sau màn ăn uống là uống trà va hát nhạc yêu cầu, chờ đến giờ Ti Vi chiếu 
đá banh. Đây là dịp hắn được đem cây đàn yêu quý ra. Cây đàn của hắn có 
một cuộc dời thật là oanh liệt kể từ khi lọt vào tay hắn…  

Vâng! Cái lão này nói đúng đáy các bạn ạ.! 

Tôi sinh ra là một đứa con trong một đại gia đình. Ba mẹ tôi là một đại gia 
về nghề sản xuất đàn ở Đức rất nổi tiếng tên là Hoefner. Thế nhưng tôi chỉ 
là một cây đàn Guitar thùng loại trung bình. Tôi không là loại cho con nít 
chơi nhưng cũng không phải là loại đàn thùng lớn cho các nhạc sĩ. Tôi 
thuộc vào loại đàn dùng cho các dân chơi tài tử.  

Cái cần đàn của tôi nhỏ một chút, nên đa số những người chú ý đên tôi là 
phụ nữ . Thùng đàn của tôi phát lên những tiếng vang khá ấm áp có lẽ hôm 
mà bà mụ nặn ra tôi đã bỏ tôi gần lò sưởi nên thớ gỗ da thịt của tôi có 
phần khô ráo hơn hơn các anh chị em tôi. Bà mụ lại mặc cho tôi sáu sợi 
dây đàn bằng sắt loại rẻ tiền nên nên tài năng của tôi không được phát triển 
đúng mức. 

Sau khi sinh ra, tôi theo anh chị tôi đén một nơi xa lạ, đó là  tỉnh biên giới 
Aachen. Aachen là một tỉnh nằm ngay ở ngã ba biên giới Đức- Hoà Lan và 
Bỉ. Tôi đã rung lên nhũng tiếng đàn ai oán, khi thấy tấm thân mình lạc loại 
và chỉ sợ sẽ lọt vào tay một ông Bỉ hay Hoà Lan nào đó, sẽ long đong mãi 
chốn đất lạ quê người. Tôi chỉ mong một cuộc đời êm ả của người dân 
Đức hiền hòa, đi làm đúng giờ, cuối tuần xem đá banh hay làm vườn, chủ 
nhật nào cũng đi nhà thờ đúng giờ.  

Tôi đứng gần nửa năm trên kệ chung với các bậc đàn anh đàn chị. Những 
cây dàn Guitar loại deluxe, chỉ cần búng nhẹ vào dây đàn là vang lên những 
âm hưởng ấm áp. Chen vào đó là những cây guitar điện màu sắc rực rỡ đã 
làm che lâp cái hình bóng mộc mặc bằng gỗ mầu vàng lạt của tôi. Còn nữa, 
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còn những bác piano hùng vĩ màu den bóng và vang lên cung dàn tình tứ 
của Mozart, quyên rũ của Ravel hay trầm hùng của Bethoven.  

Cho đén một ngày đẹp trời, một cô nữ sinh viên Đức đến mua đàn. Cô ta 
đã lựa tôi vì tôi có lẽ vừa với cái bàn tay nho nhỏ của cô. Tôi mừng thét lớn 
lên khi được cô chọn. Tôi được một đời sông yên lành. Quả vậy cuộc đời 
tôi như một quả lắc đồng hồ. Mỗi chiều cô đem tôi ra đánh đúng vào lúc 6 
giờ chiêu và chấm dứt vào lúc 6 giờ ba mưoi phút, rồi cô cẩn thận bỏ tôi 
vào một cái túi ngủ bằng vải mầu nâu, tựa tôi vào cái bàn học của cô, gọn 
ghẽ ngay ngắn bên cạnh đó là cái kệ sách cũng ngăn nắp, thẳng thắn. Cuối 
tuần thi cô ta về nhà nên tôi tha hồ mà ngủ một giấc cho tới 6 giờ chiều 
ngày thứ hai. Cô chơi toàn là những bài cổ điển và có tập luyện từ nhỏ cho 
nên tôi đã vang lên những bài tình ca réo rắt…  

Tôi cứ tường cuộc đời tôi sẽ như vậy mãi. Nhưng một vị triết gia nào đó , 
nghe nói ở bên Ấn Độ mà người ta hay gọi là Buhda đã nói: Cuộc đời là vô 
thường hay nói theo tiêng nôm na là chẳng có gì là vĩnh cửu, và rồi sự thật 
đó đã đến với tôi.  

Hôm đó, trời mưa rả ríc thật là thú vị nếu bây giờ tôi ngân lên một đàn tình 
ca “Romantica”, tôi chờ cô mãi mà không thấy cô đem tôi ra đânh. Đã hơn 
sáu giờ rồi…  

Kling! Kling! tiếng chuông nhà vang lên. Tôi nghe có tiêng ồn ào và hé mắt 
qua cái khe hở của túi đàn. Hai gã đàn ông đang bước vào chào cô. Cô lấy 
tôi ra khỏi túi ngủ và đưa cho họ cầm xem. Tôi thấy hai người nói tiêng gì 
lạ hoắc hè. Một anh thì tóc tai cắt gọn ghẽ và một anh thì tóc dài chấm vai 
lại mặc cái áo chòang mầu xanh cứt ngựa, có lót lớp lông bằng synthetĩc 
cũng mầu xanh.  

Tuy nhiên trời sinh ra chúng tôi là có thể hiểu được tiếng người, nên chỉ 
một chốc là tôi hiểu ngay họ muốn gì. Họ đang trả giá tôi. Họ tính mua tôi. 
Cô sinh viên người Đức ơi! Đừng bán tôi!  

- Hiếu, mày nghĩ sao? có nên mua hay không? 

- Tao thấy cây đàn này đẹp đó mà lại hơp vơi túi tiền nữa 

- Tao nghĩ cũng được đó. Tao cũng như mày chưa bao giờ chơi đàn. 
Nhưng mày thử xem nó có tốt không? 

- Ừ , mày nhắc tao mới nhớ. Hôm qua thằng Đắc nó có chỉ tao cấp tốc 
một khoá thử đàn.  
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Thế là cái anh chàng tóc dài đó, cong cong mấy ngón tay rồi bắt đàu gõ hết 
thân mình tôi từ trên xuống dưới.    

Hai cái bầu đàn tròn nhỏ ở trên nhá, rồi hai cái bầu to phình ở duới. Hắn 
cứ như là bác sĩ. Thôi chết rồi, tôi gặp thứ nghệ sĩ tập sự này! còn gì là cái 
tấm thân cành vàng lá ngọc  nữa! 

- Hiếu , mày nghe sao ? 

- Tao là dân Chemie. Tao chỉ thấy nuớc sơn còn tốt!   

- Hiéu, tao thấy thùng đàn chưa bị vớ, mà tiếng nghe cũng khá lắm, hơn cái 
đàn cũ của thằng Dế nhủi mới mua đó.  

- Vậy hả? Thôi mày mua đi cho rồi còn về, trời mưa quá… Tối nay tao còn 
phải học bài. 

- Hiếu, mày đúng là học trò gương mẫu của Petrus Ký….  

Hiếu cười mỉm chi. Hiếu là vậy đó. Hiên lành như một cô nữ sinh. Ít nói, 
học rất giỏi và gần như chắng chơi vói ai cả,  sau đó đã biệt tăm kể từ ngày 
ra trường. Giờ này Hiếu ở đâu nhỉ? Trong một Labor nào đó trên quả địa 
cầu này?  Thế là tôi đổi chủ với một cái giá rất bèo 60 DM so với giá lúc 
mới mua là 250 DM. Cô sinh viên còn tặng cho chủ mới của tôi luôn cái túi 
ngủ để kỷ niệm những ngày êm ấm bên cô ta.  

Vừa về đến nhà anh ta, là tôi muốn chết giấc. Căn phòng 10 thuớc vuông 
của anh ta chỉ có mỗi một cái giường, một cái bàn học lớn, một cái ghế và 
một cái tủ quần ấo. Gần đó là một cái tủ nhỏ để đồ lặt vặt và trên đó anh 
ta để cả một lò bếp điện, mầu trắng nhưng bị những vệt của nước cơm 
chẩy xuống làm cháy nám đen. 

Thế còn tôi ngủ đau đây? Nhà chật thế này không lẽ lại ngủ chung với anh 
ta… ?  

Tôi đang chưa biết tính sao thì anh ta đã lột phăng cái túi bọc tôi ra và thẩy 
nó vào tủ một cái rột. Sau đó anh ta lúi húi tháo tung mấy sợi dây đàn ra … 

Trời ơi! Cứu tôi với! Anh ta mua tôi về để đánh đàn hay là để tập tháo ráp 
đây. Anh ta thay tòan bộ dây đàn sẳt bằng dây ni lông. Với bộ đò nghề mới 
côi bộ tiêng của tôi có lẽ  ấm hơn len.  Thật là một ý kiến tốt nhưng còn 
nhờ vào tài lên dây đàn ông chủ Anh ta vặn tới vặn lui dây đàn và không 
làm sao lên dây đàn được ! Sau một lúc chán quá anh ta bền thẩy tôi lên 
trên nóc tủ và đỉ ngủ. Tôi cũng từ nhắm mắt để chuẩn bị một dời sống 
mới.  



 

   131 

Hôm sau tôi được đưa đến nhà anh bạn của ông chủ. Anh chàng này 
không như anh chàng Hiếu hôm qua, anh ta tóc dài thòng, đeo kính cận và 
vừa nhìn là đã thấy thuộc loại “Chỉ biết có sách vở mà không biết chuyện 
đời” rồi.  

- Tường Điên, mày có biết lên dây đàn không?  
- Có gì mà khó?  

- Mày có biết không?  

- Tao chưa bao giờ lên dây đàn! Nhưng mày còn nhớ định luật resonanz 
(cộng hưởng) trong vật lý không? 

- Nhớ.  

- Đấy! Mày áp dụng nó! Mày muốn cho hai dây đàn cùng một “âm”, thì 
mày đánh một dây còn dây kia mà cứ việc lên xuống  cho tới lúc nào nó 
rung lên, thì đúng là âm của nó vì cộng hưởng đó. 
- Có lý! 

Tôi cưòi thầm cho cách lên dây đàn của hai nhà bác học vật lý tí hon này.  
Kết quả là sau gần tiêng đồng hồ, kéo dây lên dây xuống và bốn con mắt 
của hai anh du sinh cứ trợn lên mà vẫn chưa tìm ra lúc nào là dây này cộng 
hưởng với dây kia! Dây đàn vẫn chưa căng đúng “tông”. 

Ông chủ tôi lại đem tôi đến một anh chàng khác….   
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Ca đoàn Vịt Đực 
Cây đàn kể tiếp: 

Ông chủ tôi thích học đánh đàn, nên đem tôi đi đến các buổi thứ bầy ở 
quán du sinh để các bạn chỉ dẫn cách lên dây dàn và cách đánh đàn. 

Tôi là một cây đàn nhỏ và nhẹ, dễ sách đi nên lâu ngày tôi trở thành bạn 
với đám du sinh Việt Nam, tôi được các bạn ông chủ mượn đem đi để 
trình diễn hay là “cho tao mượn để mai tao đem đi tập cho em hát!“, vì thế 
tôi có lẽ là cây đàn trong đám du sinh Việt nam đưọc đi du lịch khắp nơi, 
tham dự nhiều buổi trình diễn của sinh viên và được chiêm ngưỡng những 
mối tình thơ mộng của tuổi sinh viên.   

Tôi đã từng được là cây đàn chính cho những đêm văn nghệ bỏ túi, dĩ 
nhiên ông chủ của tôi chỉ được ngồi chầu rìa , xem tôi trình diễn dưới các 
tay đàn “nổi tiếng” trong nhóm du sinh như Phong Nhĩ, Long Đàu Bạc, 
Hùng Sún   

Một điều tôi không thể quên được là hôm đó nhóm du sinh được mời lên 
sân khấu của đại học, để hát mấy bài Việt Nam trong một chưong trình 
văn nghệ toàn trường có tham dự nhiều sinh viên các nước khác. 

Ôi thật là một vinh dự cho các sinh viên Việt nam nhưng khổ nỗi chỉ toàn 
là dân học gạo, làm toán thì được , nói dóc thì hay chứ còn cái món hát hò 
nhất là hát trình diễn thì thật một đại nạn. Long hỗn danh Long Đàu Bạc, 
xuất thân trường dòng, nôm na là tu xuất, nên khá giỏi về nhạc lý và đã hát 
ca đoàn trong những buổi lễ thế là đuọc anh em giao cho cái chức “trưởng 
ban văn nghệ” trong nhóm “ca đoàn vịt đực”. 

Đến lúc hát đồng ca, Long Đàu Bạc múa tay lên xuống trông cứ như là 
nhạc trưởng thứ thiệt, ai cũng phục lăn ra. Nhưng cả đám vịt đực có hát 
đồng ca bao giờ và chưa bao giờ lên sân khấu hay hát trong ca đoàn, vì thế 
đâu có biết cách nhìn tay nhạc trưởng ra sao.  

Cuối cùng nhạc trưỏng nhà ta đã tìm ra một phương pháp tuyệt hảo: Tất cả 
hãy nhìn vào cái nách anh ta!   

Đúng vậy anh ta dặn rằng : 

“Nêu thấy tao nhấc cái nách lên cao vài lần là tụi mày hát to lên, còn tao 
nhấc cái nách nhè nhẹ xuống là tụi mày hát nhỏ xuống!”   
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Tôi nhớ hôm trình diễn. Hôm đó tôi là cây đàn duy nhất cho ca đoàn gần 
hai chục mạng quần jean xanh dương, áo trắng như là thời còn học trung 
học ở Sè Gòong. 

Trông bề ngoài ca đoàn vịt đực bất đắc dĩ này thật là oai phong lẫm lẫm 
chẳng kém ai dưới ánh đèn màu của sân khấu với hơn ngàn nguòi tham dự. 
Nhất là khi ánh đèn có tia tử ngoại chiếu vào chiếc áo trắng làm nổi bật lên 
trên sân khấu. 

Nhạc trưởng Long Đàu Bạc múa tay như trong phim ci nê, đàu nhạc 
trưởng lắc lư, mái tóc bạc dài bay phât phới, mồm hát lắp nhắp theo như 
đang thả hồn theo bài nhạc, quên cả không gian và thời gian. Tay nhạc 
trưởng vung lên xuống có lúc thì hùng hồn đòn dập trong bài Viêt Nam 
Quê Hương Ngạo Nghễ, rộn ràng trong bài Nối vòng tay lớn và trầm trầm 
trong bài Tôi Yêu Tiêng Nước Tôi. 

Toàn ca đoàn nhịp nhàng hát như một đàn vịt và chăm chú theo nhịp 
“nách” của nhạc trửỏng!   

Khán giả vỗ tay tán thưởng đám du sinh rầm rộ, có lẽ là nhờ cái tài múa 
trình diễn của nhạc trưởng hơn là vì giọng ca vịt đực “loạn tông” của ca 
đoàn! 

Còn ông chủ tôi ? Anh ta được cho làm khán giả, để vỗ tay cò mồi ủng hộ 
gà nhà, vì anh ta không những “đàn không hay mà hát cũng dở”   
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Những mảnh đời đi học  
Tiêng xe cộ ồn ào làm hắn chợt trở lại thực tại: 

Hắn đang ở Saigòn, cùng với vợ hắn đi ăn tối với vợ chồng Danh và Thầy 
Nhơn. Buớc vào tiệm là hắn thấy vợ chòng Danh và thầy Nhơn đã đến. 
 

Hắn nhận ngay ra thày. Thầy Nhơn dậy Pháp Văn. Thầy cao lớn, chải tóc 
rẽ đường ngôi ở giữa, ăn nói rất rồn rảng, vui vẻ nhưng nghiêm trang. 
Trông thầy có vẻ rất là Tây Tây thế nào ấy. Từ giáng đi đến cách nói 
chuyện rõ ràng và chắc chắn như một quả núi khó ai mà có thể lay chuyền 
đuợc ý kiến của thầy.  

Mới nhìn người ta có cảm tưởng là thầy nghiêm khắc nhưng thật là nhầm 
to. Không biết thầy có đi học ở Pháp về hay không? Giờ học với thầy rất là 
vui vẻ và linh động theo phong cách Âu Châu chứ không có vẻ gò bó nặng 
nề như giờ học Việt Văn với Thầy Đàn.  

Đặc biệt trong giờ tập làm câu bằng tiếng Pháp, thầy hay khuyến khích các 
học trò dơ tay lên để trả lời. Dù rằng bạn đặt những câu văn tầm thường, 
vẫn đưọc thầy cho điểm tốt để tưởng thưởng cái hăng hái của bạn.  

Hăn nhớ nhất là câu của thầy hay dậy :“Vouloir c’est Pouvoir” - Muốn là 
Có thể làm được-. Câu ngắn ngủi này đã giúp hắn luôn luôn có tự tin và 
nghị lực trên đuờng đời. 

Trong lúc hắn đang nộp đơn xin đi du học, hắn theo các bạn khác đến 
thăm thầy. Khi nghe hắn kể: “Em cần có nguời Việt ở Đức để nhờ nộp 
đơn xin giấy nhập học đại học cho em”. Sau một tuần thầy đã kiếm hắn và 
đưa cho hắn địa chỉ người bạn của thầy ở Đức, để hắn có thể viết thơ nhờ 
nộp đơn xin học giùm. 

Rồi thầy còn giới thiệu cho hắn một cô học Marie Curie cũng xin qua Đức. 
Lâu ngày cũng không còn nhớ tên nữa. Hắn thuờng chở cô ta đi xin giấy tờ 
chung.  Chỉ tiếc là khi qua đến Đức cô ta có học bổng “ngầm ” của trưòng 
Tây , đã trốn qua Tây học, từ đó biệt tăm.   

Chắc các bạn ngạc nhiên lắm phải không? Vâng, Học bổng ngầm! Nhờ 
quen cô ta , hắn mới biết là các trường Tây như Marie Curie, J.J. Rousseaux 
có cấp riêng cho một số học sinh xuât sắc của trường họ, học bổng du học 
sang Tây! Thời đó Việt Nam ta không chơi với Tây! Du học sinh bị cấm 
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không cho xin đi sang Tây! Những trò này phải tự xin qua Đức hay Bỉ du 
học, rồi sau đó sang Tây học với học bổng này. 

Hôm nay gặp lại thày Nhơn, tuy thời gian đã làm thầy không còn trẻ trung 
như xua, nhưng phong cách thày vẫn vậy, vui vui mà nghiêm trang. Sau bũa 
ăn, mọi nguời kéo nhau đi uống cà phê và nghe nhạc phòng trà.  

Thât không có gì cảm động sau 30 năm thày trò và bạn cũ lại gặp nhau 
trong khung cảnh vui vẻ và đầm ấm như vậy. Tuy chỉ có ba nguời hôm 
nay, nhưng nó là một tấm lăng kính nhiều mặt của mái trưòng xưa: Thày và 
Trò, Bạn Cũ trong và ngoài nuớc, Kẻ thích nhân văn ngưòi thích Khoa 
Học Kỹ Thuật. 
 

Trong một lúc, cả ba không còn nói nữa mà chỉ còn những rung động 
trong tâm hồn đang nói thay cho họ. Tiêng nói đã trở thành vô nghĩa. 
Những rung động không lời đang nhịp nhàng rung chuyển theo tiêng nhạc 
nhè nhẹ, theo tiêng gió đang thổi rì rào và tất cả đang hoà lẫn vào nhau để 
tạo lên âm hưởng của tâm hồn. 

Hắn nhìn lên bàu trời đen thẫm không trăng và long lánh muôn vì sao đang 
toả chiếu trong đêm nay. Giải ngân hà đang nhìn xuống hạ giới. Mỗi vì sao 
là một mảnh đời đang lững lờ trong giải Ngân Hà.  

Đêm nay một đêm thanh bình trên quê hưong Việt nam mà tình thày trò và 
bằng hữu đang âm thầm hé nở rộ trong đêm như những bông hoa quỳnh 
chỉ nở về đêm. 
 

Những làn sóng kỷ niệm đang dồn dập dâng trào trong tâm hồn cả ba 
nguời. Các thày cô, các bạn có những người đã nắm xuống , có những 
người còn lưu lạc nơi nao không ai biết đến, có nhũng ngưòi cô dơn nơi 
đất lạ quê người hay đang an vui bên cạnh gia đình, trong lúc này tất cả 
đang hiện về qua những mảnh đời đi học. 
 

Những mảnh đời đi học đang rung lên tiêng cười lén lút trong lớp học, 
tiêng nói chuyện rì rào , tiêng khóc sụt sùi khi nhận bài kiểm mà trong đó 
bị gạch đỏ khắp nơi hay tròn vo một trái trứng vịt , tiêng la mắng của các 
thày cô, tiếng tim đập thình thịch khi bị thày kêu lên bảng và tiêng nổ ầm 
chói tai của cây pháo ngoài sân hôm nao. Tất cả đang hoà tấu một bản 
nhạc tâm tư đày mầu sắc. 
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Những mảnh đời đi học vẫn còn đó trong không gian và thời gian, vẫn còn 
nằm trong ký ức của các thày cô và các bạn.  

Những mảnh đời đi học vẫn lặng lẽ trôi về miền xa xăm… 

Kỷ niệm của những ngày còn đi học! Ôi sao lung linh huyền ảo như những 
vì sao trên giải ngân hà kia!  

Sáng! Đẹp! Nhưng xa vòi vời… 
Saigòn 2005. 
 
Vuong Tzu 

viết xong 06/09/2009 
http://truongleslauriers.wordpress.com/ 
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