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Lời Mở Đầu 

 
Lan Chi ra đời, ông trở thành ông ngoại của Lan Chi.   

Ông ngoại vui mừng và hãnh diện.  Thể hiện niềm vui 

mừng và hãnh diện, ông ngoại viết một tập truyện ngắn 

mang tên Công Chúa Nhỏ.  Ông ngoại in và đóng tập  

quyển truyện này rất đơn giản bằng những khoen nhựa 

mua tại Office Depot.  Tuyển tập Công Chúa Nhỏ đƣợc 

ra mắt vào ngày sinh nhật đầu tiên của Lan Chi.  Tuyển 

tập truyện ngắn Công Chúa Nhỏ gồm hai phần : 

Phần I có tên Công Chúa Nhỏ gồm 6 truyện ngắn của 

ông ngoại. 

Phần II Chuyển phần I sang Anh ngữ 

Để sau này, Lan Chi đọc và hiểu đƣợc những điều ông 

ngoại viết thì sáu truyện ngắn này phải đƣợc chuyển ngữ 

sang Anh văn.  Ông ngoại đã nhờ ông Lê Trọng Huấn 

giúp trong việc chuyển ngữ.  Ông Huấn là bạn đồng 

môn của ông ngoại tại trƣờng Chánh Trị Kinh Doanh, 

Viện Đại Học Đà Lạt.  Ông Huấn chỉ học chung lớp với 

ông ngoại trong hai năm.  Sau đó, ông Huấn đƣợc học 

bổng du học tại Hoa Kỳ.  Ông Huấn giỏi về văn chƣơng 

và có khiếu về sinh ngữ.  Ông Huấn thông thạo nhiều 

sinh ngữ :  Anh, Pháp, Lào.  Trong phần dịch thuật có 

nhiều đoạn ông Huấn đã sáng tác thêm làm cho bài dịch 

ra Anh ngữ phong phú và hay hơn nguyên tác. 
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Chuyển ngữ sang Anh văn cũng có đóng góp của anh 

John, một ngƣời Mỹ đồng nghiệp của ông ngoại.  Anh 

John là sinh viên học về âm nhạc tại trƣờng South 

Seattle College.  John làm việc bán thời gian tại nơi ông 

ngoại làm việc, Georgetown Campus Apprenticeship 

and Education Center, một chi nhánh của trƣờng South 

Seattle College.  Ông ngoại đã nhờ anh John hiệu đính 

để bài văn có nhiều suy nghĩ của ngƣời Mỹ  hơn. 

Viết tập truyện Công Chúa Nhỏ, nhiều ngƣời trách ông 

ngoại thiên vị và không công bằng.  Lan Chi sinh ra đời, 

ông ngoại viết cả một quyển sách về Lan Chi.  Hai em 

Huy và Khoa của Lan Chi sinh ra đời thì ông ngoại 

không viết một chữ nào.  Điều chê trách này không 

đúng.  Ông ngoại thƣơng yêu tất cả những đứa cháu nhƣ 

nhau.  Mọi ngƣời nên thông cảm cho ông ngoại.  Ông 

ngoại không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nhà văn 

xuất khẩu thành thơ, thành văn.  Ông ngoại chỉ là nhà 

văn học trò.   Có ý tƣởng để viết một câu truyện đã là 

điều khó khăn đối với ông ngoại.  Chuyển ý tƣởng đó 

thành một bài văn đối với ông ngoại lại khó hơn nữa.  

Sau khi viết đƣợc sáu truyện ngắn, ông ngoại ôm ấp viết 

một truyện về những buổi đƣa Lan Chi đi học và đón 

Lan Chi về nhà, nhƣng đến nay ông ngoại cũng chƣa 

viết đƣợc.  Khả năng văn chƣơng của ông ngoại giới 

hạn.   

Những ý tƣởng ông ngoại muốn viết về Lan Chi đã nằm 

trong tiềm thức của ông ngoại.  Khi nào ý tƣởng đầy đủ 

và có cơ duyên thì ý tƣởng sẽ trào ra để ông ngoại viết 

thành một bài văn.  Tuyển tập Công Chúa Nhỏ sẽ càng 

ngày càng dày thêm do mỗi lần ông ngoại viết đƣợc bài 

mới về Lan Chi, ông ngoại sẽ in lại tuyển tập. 
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Ông ngoại ƣớc mong tuyển tập Công Chúa Nhỏ sẽ đƣợc 

tái bản nhiều lần.   
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TRẦN LAN CHI 
 

 

 

Măng mọc, măng mọc, măng lại mọc. 

Vợ chồng tôi ra đời, các con tôi ra đời, cháu ngoại tôi ra 

đời . 

Cháu ngoại tôi tên Trần Lan Chi.  Lan Chi sinh ra, mở 

đầu cho thế hệ thứ ba của vợ chồng tôi trên đất Mỹ.  

Họ hàng đến thăm, bạn bè điện thoại chúc mừng.  Sau 

những câu chúc mừng xã giao,  câu hỏi của họ thƣờng 

là: 

- Baby tên gì ? 
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- Trần Lan Chi 

- Tên Mỹ là gì ? 

- Trần Lan Chi 

- Không có tên Mỹ à.  Làm sao gọi ? 

“Làm sao gọi” có nghĩa là làm sao ngƣời Mỹ phát âm 

cho đúng tên.  Việc đặt tên cho cháu ngoại khiến chúng 

tôi rất lo lắng.  Khoảng ba tháng trƣớc ngày em bé chào 

đời, biết ý của con gái không dùng tên Mỹ trong giấy 

khai sanh cho đứa con đầu lòng của nó, chỉ có tên Việt 

thôi, vợ chồng tôi ra tay thuyết phục.  Chúng tôi lý luận 

rằng sống ở Mỹ thì phải có tên Mỹ.  Có tên Mỹ sẽ dễ 

dàng trong việc giao dịch, tiếp xúc.  Đặt tên Việt Nam 

để gọi ở nhà.  Không cần phải đặt tên Việt Nam để 

khẳng định cho mọi ngƣời biết con mình là ngƣời Việt.  

Chỉ cần nhìn vào họ Trần, Lê, Nguyễn … ngƣời Mỹ biết 

đứa bé là ngƣời Việt Nam. 

Để thuyết phục con gái tôi bỏ ý định đặt tên Việt cho 

con, chúng tôi đƣa ra nhiều tên Việt bị ngƣời Mỹ phát 

âm sai nhƣ con Thy trở thành con Thai, thằng Hải trở 

thành thằng Hai v. v. đã trở thành đề tài bỡn cợt, chọc 

ghẹo đứa bé.  Con gái tôi im lặng nghe chúng tôi thuyết 

phục.  Bị áp lực quá, bà mẹ tƣơng lai chỉ nói : 

- Đặt tên Việt Nam, nếu sau này nó không 

thích thì đổi tên Mỹ. 

Chúng tôi tấn công: 
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- Không có ai đặt tên cho con với ý nghĩ sau 

này đứa con sẽ có thể không thích cáí tên đó.  

Sống ở Mỹ phải đặt tên Mỹ.  Ngƣời Tàu, 

ngƣời Đại Hàn thực tế.  Đến Mỹ, họ lấy tên 

Mỹ, không giữ tên Tàu, tên Đại Hàn mặc dù 

họ đã lớn tuổi.  Qua Mỹ, bố mẹ đã già, các 

con đã lớn giữ tên Việt còn chấp nhận đƣợc.  

Con nên đặt tên Mỹ cho em bé sắp ra đời của 

con. 

Con gái tôi vẫn cứng đầu, cứng cổ.  Nghe mọi ngƣời 

nói, nó chỉ im lặng.  

 Tôi quay ra  bàn vớí cô chị của nó thì lại đƣợc nghe trả 

lời 

- Bây giờ ngƣời Việt sống ở Mỹ càng ngày 

càng đông.  Đặt tên Việt Nam cho baby cũng 

đƣợc.  Tìm tên nào dễ phát âm là đƣợc. 

Tôi vội vàng đi tìm đồng minh cuối cùng.  Tôi điện 

thoại cho con trai tôi đang học tại Boston University.  

Con trai tôi đến Mỹ năm tám tuổi, nói tiếng Việt lọng 

cọng, hiểu tiếng Việt lõm bõm, lại từng đi hầu hết các 

tiểu bang.  Tôi hy vọng anh con trai tôi thức thời hay 

thân Mỹ hơn.  Anh con trai tôi trả lời ngắn gọn : 

- Cha là Việt Nam, mẹ là Việt Nam,  con tên 

Việt Nam. 

Ra là cả ba anh chị đều thuộc loại khác ngƣời. 

Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn hy vọng con gái tôi sẽ 

nghĩ lại vì đại đa số trẻ em Việt sinh tại Mỹ đều có tên 
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Mỹ trong khai sanh và có tên Việt để gọi ở nhà.  Chúng 

tôi cũng hy vọng áp lực của chồng và phía gia đình 

chồng, con gái tôi sẽ đặt tên Mỹ cho đứa con đầu lòng.  

Chúng tôi chờ đợi trong sự thất vọng thì lớn và hy vọng 

thì nhỏ. 

Cháu ngoại tôi ra đời, chúng tôi quên hết mọi việc.  

Niềm vui to lớn làm vợ chồng tôi choáng ngợp.  Tôi tràn 

đầy hạnh phúc khi thấy đứa cháu ngoại nhỏ bé ngủ an 

lành bên cạnh mẹ nó.  Rồi cháu ngoại tôi sẽ lớn, sẽ lớn, 

sẽ lớn … theo giấc mơ của tất cả những ngƣời trở thành 

ông Ngoại lần đầu.  Hai hôm sau, tôi hỏi con gái tôi : 

- Làm giấy khai sinh cho baby chƣa ? 

- Dạ chƣa 

- Chọn tên cho baby chƣa ? 

- Trần Lan Chi 

- Bao giờ mới làm giấy khai sinh 

- Trƣớc khi ra viện, chắc hai ngày nữa 

Nỗi thất vọng lại trở lại với vợ chồng tôi.  Buổi tối,  vợ 

tôi nói với tôi : 

- Anh gọi ngay cho con gái.  Giọng anh đầm 

ấm may ra có tính  thuyết phục hơn, nhƣng 

phải rào đầu, đón đuôi cho có lớp lang bài 

bản...Trƣớc hết phải cho nó hiểu rằng, ngƣời  

lớn khác trẻ con.  Ngƣời lớn không muốn có 

cùng  một thứ mà ngƣời khác đã có.  Trái lại, 
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trẻ con thì luôn muốn có thứ mà bạn bè 

chung quanh đã có, nhƣ quần áo, giầy dép, 

đồ chơi.  Một ngày nào đó Lan Chi có thể  

cảm thấy tên của mình weird vì không giống 

tên những trẻ con ở đây thƣờng có.  Đi theo 

trào lƣu vẫn dễ sống hơn chọn một con 

đƣờng khác thƣờng.  

Tôi gọi điện thoại cho con gái tôi.  Tôi lập lại những lý 

luận tôi đã nói với nó nhiều lần.  Con gái tôi im lặng 

nghe một lúc, rồi nói: 

 -     Con không đặt tên cho baby nữa. 

Cuộc điện đàm chấm dứt.  

 Tên cháu ngoại tôi là Trần Lan Chi trong khai sanh. 

Ba ngày sau,  vợ tôi hỏi con gái  

- Có gạch ngang giữa Lan Chi không ? 

- Mẹ, tiếng Việt không có gạch ngang giữa 

Lan Chi. 

- Không có gạch ngang giữa Lan Chi .  Mỹ sẽ 

gọi nó là Lan, không gọi là Chi 

Vợ tôi nói tiếp : 

- Vậy phải viết là Chi L. Trần, hay là Trần, 

Chi L.  Gọi là con Chi Eo.   

Ra là vợ tôi vẫn còn hậm hực. 
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Văn phòng tôi làm việc gồm mƣời ngƣời : tám Mỹ 

trắng, một Mỹ đen và một Mỹ vàng là tôi.  Cũng nhƣ bà 

con, bạn bè của tôi, họ chúc mừng tôi và hỏi tôi : 

- Tên baby là gì ? 

Tôi không trả lời.  Tôi yêu cầu mọi ngƣời tập họp chung 

quanh bàn tôi.  Tôi viết vào tờ giấy lớn tên cháu ngoại 

tôi :  Trần Lan Chi.  Tôi chỉ từng ngƣời và bảo họ đọc.  

Tất cả đều phát âm Lan Chi chuẩn xác nhƣ ngƣời Việt.  

Tôi rất mừng.  Tôi vẫn lo ngại ngƣời Mỹ phát âm Lan 

Chi thành Lăn Chai.  Câu hỏi kế tiếp của họ : 

- Lan Chi có ý nghĩa gì ? 

Sở dĩ họ có câu hỏi này vì có một lần tôi nói với họ : 

Tên của ngƣời Mỹ thì không có ý nghĩa nhƣ John, 

Robert.  Họ của ngƣời Mỹ hiếm khi có ý nghĩa. Tôi chỉ 

tìm thấy một vài họ có ý nghĩa nhƣ Shoemaker, 

Fairweather …  Trái lại, họ Việt Nam không có ý nghĩa, 

nhƣng hầu hết tên Việt Nam có ý nghĩa .  Tôi trả lời họ : 

- Lan Chi có hai nghĩa.  Nghĩa thứ nhất là 

bông hoa Lan đẹp.  Nghĩa thứ hai là baby 

đƣợc sinh ra từ bông hoa Lan. 

Tôi giải thích nhƣ trên cho họ vì tôi cho rằng :  Lan là 

hoa lan.  Chi là chi bảo.  Trƣớc năm 1975 giới Cải 

Lƣơng Miền Nam đặt cho Bạch Tuyết là Cải Lƣơng Chi 

Bảo nghĩa là diễn viên cải lƣơng thật hay, thật xuất sắc.  

Vậy thì Lan Chi là hoa Lan đẹp.  Nghĩa thứ hai :  Lan là 

hoa lan.  Chi là cành cây, cũng còn có nghĩa là nhánh 

của một dòng họ.  Lan Chi là một nhánh của dòng họ 

hoa Lan.  Vậy baby đƣợc sinh ra từ một bông hoa Lan. 
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Tôi kể cho những đồng nghiệp trong sở nghe cuộc thảo 

luận về việc đặt tên cho cháu ngoại tôi.  Tôi kết luận :  

Tôi muốn cháu ngoại tôi có tên Mỹ.  Bà giám đốc ngắt 

lời tôi .  Bà nói : 

- Anh nhớ rằng, anh đang sống tại Seattle.  

Seattle là thành phố có nhiều dân tộc sinh 

sống.  Trong tƣơng lai, cháu ngoại của anh sẽ 

hạnh phúc, hãnh diện, thích thú vì có tên Việt 

hơn là tên Mỹ .  Cháu ngoại của anh sẽ cám 

ơn mẹ nó đã đặt cho nó tên Việt Nam vừa 

đẹp, vừa có ý nghĩa . 

 Bà giám đốc đã bảo tôi sai lầm trong việc chống đối con 

gái tôi đặt tên Việt cho đứa con của nó.  Có thêm một 

ngƣời đồng ý với con gái tôi.   

Một buổi tối, tôi ngồi ngắm Lan Chi đang ngủ.  Tâm 

hồn tôi rúng động.  Tôi bỗng nhận ra rằng Lan Chi là cô 

bé gái Việt Nam.  Tôi tự hỏi :  Thế thì trƣớc đây mình 

không biết nó là đứa bé Việt Nam hay sao ?  Tôi không 

trả lời đƣợc câu hỏi này.  Có thể bởi vì trƣớc khi Lan 

Chi sinh ra đời, tôi đã cố ép cho Lan Chi phải có một 

chút ít gì Mỹ chăng ?   Để giảm nhẹ tầm quan trọng của 

việc đặt tên Mỹ hay tên Việt đã gây ra những nóng giận, 

hờn dỗi trong gia đình, tôi kể lại cho mọi ngƣời sự việc 

xẩy ra trong sở tôi quanh câu truyện về Lan Chi.  Tôi kể 

đúng 100%, không bớt.  Tôi chỉ thêm một chi tiết nhỏ 

trong lời bà giám đốc nói với tôi.  Tôi thêm :  “Tên 

không tạo nên con ngƣời.  Tài năng và đạo đức mới là 

nền tảng của một ngƣời.  Tên Barack Hussein Obama 

không giúp ông Obama trở thành tổng thống mà nhờ tài 

năng và đạo đức của ông ta.” 
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Ngƣời chống đối quyết liệt nhất việc đặt tên Việt cho 

cháu ngoại tôi là vợ tôi, nay cũng nhận thấy tên Lan Chi 

hay hay, sang sang.  Nay, vợ tôi luôn gọi :  Cô-Lan-Chi-

Yêu-Quí-Của-Bà. 

Cháu ngoại tôi là Trần Lan Chi.  Tôi yêu quí cháu ngoại 

tôi, do đó tôi yêu quí tên Lan Chi.  Tôi hy vọng và ƣớc 

mong Lan Chi sẽ là bông hoa Lan đẹp bao gồm đạo đức 

và tài năng.   
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                                     Mother’s Day - Trần Lan Chi 
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ÔNG KỂ CHÁU NGHE 

TRUYỆN MOWGLI 
 

 

 

Ông ngoại là cựu Hƣớng Đạo Sinh, mẹ Lan Chi là cựu 

Thanh Đoàn Trƣởng nên trong thành phần tham dự tiệc 

cƣới của bố mẹ Lan Chi có nhiều huynh trƣởng Hƣớng 

Đạo.  Trong lời phát biểu cảm tạ quan khách tham dự 

tiệc cƣới, ông ngoại có nói với anh chị em Hƣớng Đạo : 

“…. Bố là Hƣớng Đạo, con là Hƣớng Đạo, hy vọng các 

cháu sẽ là Hƣớng Đạo … “.  Có nghĩa là ông ngoại hy 

vọng sau này Lan Chi và các anh chị em Lan Chi sẽ là 

Hƣớng Đạo Sinh.  Ông ngoại kể cho Lan Chi nghe câu 

truyện Mowgli.  Đông đảo Hƣớng Đạo Sinh đều đã đọc 

truyện Mowgli hoặc đã xem phim hoạt họa Jungle Book 
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của hãng Jetlag Productions sản xuất.  Nếu ai chƣa đọc 

hoặc chƣa xem phim thì ít nhất cũng biết tên những 

nhân vật trong truyện nhƣ Akela, Mowgli, Baloo, 

Bagherra, Kaa, Hatha …  Nhiều bài hát của Hƣớng Đạo 

nhắc tới những nhân vật này nhƣ bài hát Gọi Bầy:  

Anh em ơi mau mau chạy cho chóng 

Theo Mowgli hăng lên mà vui sống 

Chắc trong rừng thẳm 

Akela, Bagherra cùng Baloo đang đợi chờ ta 

Trong bài ca Châm Ngôn Ngành, Cùng Akala Vô Rừng, 

Baloo Khuyên Sói, Múa Kaa, Múa Hatha …vv….  cũng 

nhắc đến tên những nhân vật này. 

Ông ngoại đọc quyển Mowgli Chúa Tể Rừng Xanh cách 

đây khoảng 50 năm.  Quyển Mowgli Chúa Tể Rừng 

Xanh của trƣởng Trần Văn Lƣợc, Tổng Ủy Viên Hƣớng 

Đạo Việt Nam.  Trƣởng Trần Văn Lƣợc đã phóng tác 

theo quyển truyện The Jungle Book I, II của đại văn hào 

Rudyard Kipling.  Ông ngoại cũng đã đọc một bài viết 

về Mowgli của trƣởng Cung Giũ Nguyên.  Nay, ông 

ngoại không còn nhớ đƣợc chi tiết của câu truyện này.  

Ông ngoại chỉ nhớ cốt truyện.  Ông ngoại kể lại truyện 

Mowgli theo óc tƣởng tƣợng của ông ngoại.  Tuy vậy 

ông ngoại tin tƣởng rằng truyện ông ngoại kể vẫn giữ 

đƣợc tinh thần nguyên tác của Kipling và tinh thần 

Hƣớng Đạo của trƣởng Trần Văn Lƣợc muốn nêu ra 

trong truyện. 

                  *********************** 
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Trong cánh rừng già Seonee, thuộc một quận ở trung bộ 

Ấn Độ, có một làng nhỏ bé.  Dân làng sống hạnh phúc 

trong cảnh thanh bình.  Ngƣời dân đoàn kết, thƣơng yêu, 

đùm bọc nhau.  Ánh bình minh chƣa lên, chim chƣa kịp 

hót, dân làng đã lên đƣờng vô rừng hái hoa quả, săn thú, 

bắt cá.  Tia hoàng hôn chƣa kịp tắt, dân làng đã trở về tụ 

tập quanh bếp than, quanh đống lửa.  Đêm ba mƣơi hôm 

đó, trời tối đen nhƣ mực.  Những ngọn lửa bếp đang tàn.  

Sự sống của làng chỉ còn những đống than hồng sắp tàn, 

những tiếng ngáy, những hơi thở, những tiếng ru nhỏ, 

những tiếng thì thầm nho nhỏ, những tiếng côn trùng.  

Tất cả đều nhè nhẹ tan biến, nhè nhẹ trở về.  Tan biến và 

trở về ……. 

Bỗng tiếng gầm lớn của hổ làm cả buôn làng thức giấc.  

Tiếng gầm làm dân làng nhớ tới con cọp Khan nổi danh 

tàn ác.  Mọi ngƣời bảo nhau : “ Đúng là tiếng gầm của 

cọp Khan.”  Cọp Khan trở về báo thù.  Mọi ngƣời lo sợ.  

Tiếng chiêng trống ầm vang nhƣng không át đƣợc tiếng 

gầm của hổ thọt.   Hổ thọt lâu ngày không kiếm đƣợc 

mồi nên liều lĩnh lao mình vô địa phận làng mà trƣớc 

đây nó không dám bén bảng gần làng, sau một lần bị 

thanh niên trong làng đánh khiến một chân bị thọt.  

Chiêng trống lớn hơn, lửa sáng hơn khiến hổ thọt không 

dám ở lâu.  Hổ tháo chạy khỏi làng.  Hổ đi rồi, dân làng 

vẫn còn sợ.  Tiếng chiêng trống không còn dồn dập, lửa 

không còn rực cháy, nhƣng có tiếng la, tiếng khóc. Gia 

đình nào đó trong làng có ngƣời bị mất tích.  Lửa lại 

sáng hơn để tìm một đứa bé mất tích.  Dân làng tìm 

kiếm khắp nơi trong làng nhƣng không kết quả … Đứa 

bé có lẽ bị hổ thọt bắt đi . 
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Ngày hôm sau, Cọp Khan đi lang thang trong rừng, bắt 

côn trùng ếch nhái ăn cho đỡ đói.  Bỗng hổ thọt ngừng 

lại.  Nó ngửng đầu lên và hít từng hơi mạnh.  Nó đánh 

hơi có mùi thịt trẻ con đâu đây.  Hổ thọt vừa đi vừa hít 

để tìm con mồi.  Mắt nó sáng rực.  Nó nhìn thấy đằng xa 

một đứa bé trần truồng đang bƣớc những bƣớc không 

vững.  Hổ thọt phóng về hƣớng đứa bé thật nhanh.  

Nhƣng Cọp Khan đã muộn, chú bé đã chui đƣợc vô một 

cái hang Sói.  Cọp Khan gầm : 

-    Trả thằng bé cho ta.  Nó thuộc về ta. 

-    Hãy cút đi.  Thằng bé con ngƣời lọt vào hang 

      của   Sói.  Từ nay nó thuộc về gia đình Sói.   

Không đòi đƣợc thằng bé con ngƣời, cọp Khan tức giận 

bỏ đi và dọa sẽ trở lại để bắt thằng bé con ngƣời. 

Gia đình sói xám Akela quây quần quanh thằng bé.  

Trƣớc nhất là phải chọn cho thằng bé một tên để gọi.  

Sói mẹ nói : 

- Nó trần truồng, nó nhỏ bé nhƣ một con nhái 

bén.  Đặt tên nó là Mowgli. 

Cả gia đình sói đều đồng ý : 

- Mowgli,  Mowgli thằng bé con ngƣời nay là 

đoàn viên của bầy sói Seonee.  Nó sẽ đi săn 

với chúng ta. 

Sói mẹ nói với giọng âu lo : 
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- Nhƣng liệu Hội Đồng có chấp thuận cho 

Mowgli nhập bầy không ? hay chúng ta lại 

phải trả nó về cho con Thọt Khan hèn nhát và 

độc ác. 

Sói Xám Akela giọng cƣơng quyết : 

- Không bao giờ.  Chúng ta sẽ dạy nó luật 

rừng.  Mowgli sẽ thành một công dân của 

rừng Seonee. 

- Nhƣng ai có thể dạy nó.  Bầy sói Seonee 

có ai đủ kiến thức và tài năng để đảm 

trách việc dạy nó đâu. 

- Chúng ta sẽ nhờ Bác Gấu Baloo dạy nó 

luật rừng, chú báo Bagherra dạy nó cách 

săn, bác Voi Hatha dạy múa, anh Trăn 

Kaa dạy nó cách nghe. 

Năm tháng trôi qua, Mowgli học rất giỏi.  Mowgli học 

đâu thuộc đó.  Mowgli thuộc bộ luật của rừng xanh. 

Mowgli nghe và nói đƣợc tất cả tiếng của loài thú trong 

rừng.  Mowgli bơi nhanh nhƣ chạy trên bộ.  Mowgli leo 

cây, chuyền từ cành này sang cành khác, không thua gì 

sóc và vƣợn.  Mowgli đƣợc tất cả thú trong rừng Seonee 

yêu mến vì thông minh và ngoan ngoãn.  Tuy vậy, 

Mowgli thỉnh thoảng cũng bị Bác Gấu Baloo cho ăn đòn 

vì ham chơi.  Một lần, Mowgli phạm phải một lỗi lầm 

rất lớn mà luật rừng cấm.  May mắn, Bagherra và Baloo 

hay biết kịp thời, nếu không Mowgli sẽ hƣ hỏng và gây 

tai hại cho rừng Seonee.  Mowgli đã chơi với bầy khỉ 

Bangedogh.  Bầy khỉ Bangedoh là một bầy vô tổ chức, 
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không tôn trọng luật lệ của rừng, khoác lác, và hay chọc 

phá.  Bầy Khỉ Bangedoh đã dụ dỗ Mowgli theo chúng.  

Chúng hứa sẽ tôn Mowgli làm chúa bầy.  Thật may mắn 

cho Mowgli và cho rừng Seonee,  Baloo và Bagherra đã 

kịp thời ngăn chận, giảng giải cho Mowgli tại sao Luật 

Rừng cấm các công dân của rừng Seonee không đƣợc 

tiếp xúc với bọn khỉ Banghedog.  Mowgli nhận ra lỗi 

lầm và hứa không bao giờ giao du với bọn khỉ 

Banghedoh. 

Đêm nay là đêm rất quan trọng cho cuộc đời của 

Mowgli.  Mowgli trở thành một công dân của rừng 

Seonee hay bị trả cho cọp Khan.  Trăng sáng vằng vặc.  

Sói già ngồi trên tảng đá  Hội Đồng.  Trên tảng đá to và 

cao, trông Sói già uy nghi và đẹp nhƣ một pho tƣợng 

thời cổ.  Các sói già khác ngồi trên tảng đá bé hơn, thấp 

hơn.  Buổi phán xét của Hội Đồng Sói bắt đầu.  Sói Xám 

Akela đem Mowgli ra trình diện Hội Đồng.  Sói già lớn 

tiếng hỏi : 

- Hôm nay, Hội Đồng sói Seonee họp để 

quyết định cho thằng bé con ngƣời đƣợc 

nhập bầy hay là trả nó về cho cọp Khan.  

Thằng bé con ngƣời sẽ phải trả lời những 

câu hỏi của Hội Đồng.  Hội Đồng sẽ đánh 

giá xem nó có xứng đáng đƣợc gia nhập 

bầy hay không ?  Ai có câu hỏi đầu tiên ? 

- Tôi xin hỏi:’’ Thằng bé con ngƣời hãy 

đọc câu thần chú của loài sói khi đi săn? 
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- Chân đừng có đụng đậy.  Mắt có thể ngồi 

trong hang nghe tiếng động nhỏ bên 

ngoài.  Răng trắng và bén nhọn. 

- Tôi xin hỏi :”Nếu có ai đến lãnh địa của 

mình và nói : “ Cho tôi đƣợc phép săn 

nơi đây vì tôi đang đói “ thì phải trả lời ra 

sao ? 

- Săn để ăn thì đƣợc.  Săn chỉ vì muốn vui 

chơi tiêu khiển thì chớ nên. 

- Tôi xin hỏi :” Hãy nói ngôn ngữ của dân 

chim”.  

- Anh và tôi, chúng ta cùng một dòng 

giống. 

- Tôi xin hỏi :” Hãy nói ngôn ngữ của loài 

rắn.” 

Mowgli đáp bằng tiếng huýt tuyệt vời. 

- Tôi xin hỏi :” Nhanh nhƣ sóc, khéo léo nhƣ 

vƣợn.  Thằng bé con ngƣời có làm đƣợc nhƣ 

vậy không ?” 

Mowgli trèo lên cây, chuyền từ cành này sang cành 

khác, và mất hút.  Mƣời phút sau Mowgli lại trở về chỗ 

cũ khiến bầy sói thán phục về sự nhanh nhẹn và khéo 

léo của Mowgli.   

- Có ai còn muốn hỏi nữa không ? 

Bỗng có tiếng gầm của cọp Khan : 
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- Thằng bé là con ngƣời.  Ngƣời không 

phải là công dân của rừng Seonee.  

Ngƣời là kẻ thù của tất cả công dân rừng 

Seonee.  Thằng bé con ngƣời không thể 

trở thành công dân của rừng Seonee.  Ta 

là kẻ săn thằng bé trƣớc nhất.  Nó phải 

thuộc về ta. 

- Đây là việc riêng của bầy sói Seonee.  

Hội đồng sói Seonee sẽ quyết định về số 

phận của thằng bé con ngƣời.  Không còn 

ai có câu hỏi nữa.  Hội đồng sói họp và 

quyết định về số phận của Mowgli 

Hội đồng sói họp.  Sói già trở về tảng đá hội đồng và 

nói: 

- Hội đồng sói quyết định :  Thằng bé con 

ngƣời tên Mowgli từ nay là đoàn viên của 

đoàn sói Seonee. 

Tất cả sói hú lên vui mừng.  Trong tiếng vui mừng có cả 

tiếng rống của đoàn voi Hatha, tiếng rít của đoàn trăn 

Kaa, tiếng gầm của báo Bagherra, tiếng kêu của gấu 

Baloo.  Chỉ có cọp Khan gầm lên giận giữ: 

- Ta thề sẽ săn đƣợc thằng bé con ngƣời   

Mowgli. 

Những năm sau đó Mowgli đi săn cùng gia đình anh 

Xám.  Năm tháng trôi qua, anh Xám sức khỏe đã yếu.  

Anh dẫn bầy đi săn lần chót.  Buổi săn sắp chấm dứt, 

anh Xám dẫn một mình Mowgli lên tảng đá hội đồng.  

Anh Xám nói : 
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- Lâu nay ta là trƣởng bầy, nhƣng thật ra 

con đã dẫn dắt bầy thay ta.  Con đã thành 

một công dân tài giỏi và đạo đức của 

rừng Seonee.  Ta có lời khuyên : Con nên 

trở lại với xã hội loài ngƣời.  Chỉ có sống 

trong xã hội loài ngƣời, con mới có thể 

trở thành một sinh vật hoàn chỉnh.  Cũng 

nhƣ ta, ta phải sống trong bầy sói, ta mới 

thành một dân rừng hoàn chỉnh về mọi 

mặt.  Đó là ý muốn của Thƣợng Đế Tối 

Cao.  Nhƣng trƣớc khi con tìm về nguồn 

gốc của con, ta xin con một điều : Con 

hãy ra tay diệt trừ Cọp Khan để cứu rừng 

Seonee.  

- Nhƣng con đâu có đủ sức diệt trừ đƣợc 

Cọp Khan.  Cọp Khan có sức mạnh vô 

địch, có mƣu kế rất quỉ quyệt.  Khó ai có 

thể giết đƣợc cọp Khan. 

- Con nói đúng.  Nhƣng ta biết con ngƣời 

có thể giết đƣợc cọp Khan.  Con ngƣời 

tuy yếu đuối, nhƣng con ngƣời có trí 

khôn.  Ta biết con ngƣời tạo đƣợc một 

vật rất linh thiêng mà không một công 

dân nào của rừng Seonee làm ra đƣợc.  

Chính vật linh thiêng này đã làm một 

chân của cọp Khan bại liệt.  Từ ngày đó, 

Cọp Khan không còn dám săn ngƣời.   

- Akala có thể cho con biết vật linh thiêng 

đó là vật gì không ? 
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 - Vật linh thiêng đó có tên là LỬA.  

- Con xin vâng lệnh Akala.  Con học cách 

làm ra Lửa của con ngƣời và con sẽ trở 

lại.  Akala chỉ cho con biết đƣờng đi để 

gặp con ngƣời. 

- Ngày con chạy trốn vào hang của gia  

đình ta, con ngƣời ở gần rừng Seonee.  

Sau đó con ngƣời di chuyển đi nơi nào ta 

không biết, nhƣng chắc xa lắm, ta không 

thấy mây trắng từ mặt đất bốc lên mỗi 

buổi chiều.  Chiều hôm qua, ta ngồi trên 

đỉnh núi.  Phía rất xa gần nơi mặt trời lặn, 

ta thấy nhiều làn mây trắng từ đất bốc 

lên.  Ta nghĩ con ngƣời đang ở đấy.  Con 

ngƣời thƣờng ở cạnh những dòng sông.  

Con men theo ven sông và đi về hƣớng 

Tây con sẽ gặp con ngƣời.   

- Cảm tạ Akala, con lên đƣờng.  Con sẽ trở 

lại một ngày không xa. 

Sau ba tuần rong ruỗi, Mowgli gập một làng của con 

ngƣời.  Những ngƣời gập Mowgli đều sợ hãi bỏ chạy.  

Râu tóc bao phủ ngƣời Mowgli.  Mowgli nhƣ một con 

quái vật.  Con quái vật nhanh, khỏe, phát ra những tiếng 

hú, tiếng ú ớ.  Trai tráng trong làng nổi chiêng trống, vác 

giáo mác.  Họ vây quanh Mowgli.  Hai bên nhìn nhau.  

Mowgli vén hết tóc ra đằng sau và để lộ ra bộ mặt 

ngƣời.  Mowgli gục ngƣời xuống, trán chạm mặt đất.  

Bọn trai tráng tới sát Mowgli.  Họ chĩa ngọn giáo chạm 

vào da Mowgli.  Mowgli vẫn bất động.  Ông Già Làng 
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truyền cho bọn trẻ lui ra và nâng nhẹ Mowgli đứng dậy.  

Mowgli đƣợc dẫn về căn lều dùng làm nơi hội họp của 

các bậc cao niên của bộ tộc.  Nơi đây Mowgli đƣợc cạo 

lông, cắt râu tóc, tắm rửa và mặc áo quần.  Các cụ bô lão 

khám phá ra trên vai trái của Mowgli có xâm :  Mahatha 

Ghandi 28.06.1868.  Ngƣời ta nhận ra rằng Mowgli 

chính là đứa bé tên là Mahatha Ghandi sinh ngày 28 

tháng 6 năm 1868.  Cậu bé mà hai mƣơi năm trƣớc cả 

làng tin rằng đã bị cọp bắt đi.  Làng gọi cha mẹ Mowgli 

đến, nhận con mình về. 

Cha mẹ và anh em Mowgli dạy Mowgli nói, cách ăn 

uống, mặc quần áo.  Một tháng sau, Mowgli biết nói bập 

bẹ tiếng ngƣời, biết đào hố.  Một điều Mowgli mong 

muốn nhất là học đƣợc cách làm ra lửa.  Chỉ trong bốn 

tháng, Mowgli đã biết tạo ra lửa bằng nhiều cách, biết 

cách giữ lửa ngay cả lúc trời mƣa gió, biết làm đuốc.   

Một đêm trời tối, Mowgli rời bản làng để tìm đƣờng trở 

lại rừng Seonee.  

Ngay đêm Mowgli trở về đến rừng Seonee, một buổi 

họp ngay tại tảng đá của hội đồng sói đƣợc triệu tập để 

tìm cách diệt trừ cọp Khan.  Sở dĩ phải họp gấp vì hai 

tháng nay cọp Khan đã gây nhiều điều đau khổ cho dân 

rừng Seonee.   Buổi họp có những sói già, có sói xám 

Akela, có gấu Baloo, có báo Bagherra, có trăn Kaa, có 

voi Hatha và Mowgli.  Mowgli trình bầy kế hoạch để 

giết cọp Khan.  Kế hoạch của Mowgli đƣợc buổi họp 

chấp thuận. 

Mowgli đào một hố sâu và to làm hầm bẫy cọp, cắt 

tranh và cột thành từng bó.  Mowgli làm hàng trăm bó 

đuốc và cắm khắp cánh đồng.  Voi Hatha có nhiệm vụ 
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đem những cành củi khô dễ cháy cho xuống hố.  

Mowgli cho xuống hố những đống lá khô.  Miệng hố 

đƣợc phủ lên một lớp đất mỏng.  Gia đình voi Hatha 

đem những bó tranh  để gần bên hầm.  Hầm bẫy cọp 

Khan thực hiện xong. 

Đêm tối hôm đó, báo Bagherra và trăn Kaa đi tìm cọp 

Khan.  Tìm cọp Khan không khó.  Hằng đêm sau khi 

săn, cọp Khan thƣờng về khu rừng nơi bọn khỉ 

Banghedog trú ngụ để nghe bọn khỉ Banghedog tán tụng 

là Chúa Tể Sơn Lâm.   Báo Bagherra và Trăn Kaa đến 

nơi thì bọn khỉ Banghedog biết đƣợc.  Bọn khỉ nhốn 

nháo, sợ hãi nhẩy lên cây chạy trốn bởi vì chúng nghe 

đƣợc tiếng rít của Trăn Kaa.  Cọp Khan bật dậy.  Cọp 

Khan trừng mắt nhìn Báo Bagherra và Kaa.  Cọp Khan 

gầm : 

- Bọn đầy tớ thằng con ngƣời đến đây làm 

gì ? 

- Đến đây để đƣa mi về với cát bụi. 

- Thằng con ngƣời đâu ?  Đƣa nó cho ta. 

- Nó đang chờ mi ở cánh đồng cỏ phƣơng 

Đông.  

Cọp Khan vùng dậy, phóng mình vô màn đêm nhƣ một 

mũi tên. Cọp Khan đến cánh đồng cỏ phƣơng Đông.  

Cánh đồng rực sáng bởi hàng trăm bó đuốc cắm gần 

hầm bẫy.  Mowgli đứng giữa cánh đồng, hai tay cầm hai 

cây đuốc lớn.   Khan chậm rãi bƣớc tới Mowgli.  Khan 

dừng lại cách Mowgli khoảng hai mƣơi mét.  Hai bên 

trừng mắt nhìn nhau.  Rừng Seonee thật im lặng.  Trong 
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các bụi cây quanh cánh đồng, dân rừng Seonee đang nín 

thở xem trận thƣ hùng giữa cọp Khan và Mowgli.  

Không gầm, Khan phóng tới, móng dƣơng to để chụp 

Mowgli.  Mowgli tránh đƣợc và đánh mạnh ngọn đuốc 

vô lƣng Khan, khiến một mảng lông trên lƣng Khan bị 

cháy.  Thật tài tình, cọp Khan quay lại và nhẩy tới 

Mowgli, vừa dƣơng móng vuốt tát vô mặt Mowgli.  

Mowgli phải lăn mình trên mặt đất mới tránh đƣợc cái 

tát của cọp Khan.  Trong lúc tránh đòn, Mowgli cũng 

đâm đƣợc ngọn đuốc vô miệng cọp Khan, khiến một 

phần râu của cọp Khan bị cháy rụi.  Mất đuốc, Mowgli 

nhanh nhẹn giật ngọn đuốc gần nhất cắm trên cánh đồng 

và tiếp tục chiến đấu với cọp Khan.  Cọp Khan vồ vài 

chục lần nhƣng không lần nào đánh trúng đƣợc Mowgli.  

Mỗi lần vồ hụt, cọp Khan bị Mowgli đánh trả bằng ngọn 

đuốc khiến cọp Khan bị thƣơng tích đầy mình.  Mỗi lần 

bị cọp Khan tấn công, Mowgli lùi dần lại miệng hầm. 

Khan đứng im nhìn Mowgli.  Khan tỏ vẻ mệt.  Khan 

quay mình lững thững bỏ đi.  Bỗng, cọp Khan quay 

mình phóng thật nhanh vào ngƣời Mowgli.  Tƣởng 

chừng Mowgli không thể tránh đƣợc cú vồ bất ngờ của 

cọp Khan.  Mowgli đã lăn ngƣời tránh đƣợc.  Cọp Khan 

vồ trật và rơi xuống hầm bẫy.  Lập tức những ngọn đuốc 

đƣợc phóng xuống hầm.  Hầm rực sáng.  Cọp Khan gầm 

đau đớn và cố gắng nhảy lên miệng hầm.  Mowgli  dùng 

cây đuốc lớn đâm mạnh vô mặt cọp Khan, mỗi lần cọp 

Khan nhảy lên.  Sau năm lần nhảy thất bại, cọp Khan 

không còn đủ sức nhảy tới miệng hầm.  Cọp Khan gầm 

thảm thiết và lồng lộn dƣới đáy hầm khiến những tàn lửa 

bay lên khỏi miệng hầm nhƣ những pháo hoa.  Một lúc 

sau, không còn nghe tiếng rên của cọp Khan, không còn 

thấy những tàn lửa bay lên  khỏi miệng hầm.  Những 
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ngọn đuốc cũng tắt.  Trên trời những ngôi sao lấp lánh, 

trăng lƣỡi liềm đang lặn ở phƣơng tây.  Đêm yên tĩnh trở 

lại núi rừng Seonee.   

Bỗng tiếng reo vui của công dân rừng Seonee vang lên 

mừng Mowgli chiến thắng cọp Khan.  Cọp Khan chết.  

Hết truyện.  

                       ************************ 

Lan Chi đã nghe xong truyện Mowgli.  Ông ngoại hỏi 

Lan Chi một câu :”Theo Lan Chi, sau khi giết đƣợc cọp 

Khan, Mowgli nên trở về với xã hội loài ngƣời hay nên 

ở lại với bầy sói Seonee ?. “   Lan Chi đừng vội trả lời 

cho ông ngoại.  Bao giờ Lan Chi lớn, Lan Chi có kiến 

thức, Lan Chi trả lời cho ông ngoại.  Ông ngoại sống 

hay chết, ông ngoại vẫn nghe, vẫn biết đƣợc câu trả lời 

của Lan Chi.  Tổ tiên là cây, là cỏ, là hoa, là lá, là sông, 

là núi, là mây, là gió, là đất, là đá … Tổ tiên luôn sống 

bên con cháu.   Nếu biết lắng nghe, thế hệ hiện tại có thể 

nghe đƣợc lời dạy dỗ, lời tâm sự của tổ tiên.  Đêm cắm 

trại tại bãi biển Lăng Cô năm xƣa, nằm nghe sóng biển 

vỗ bờ, ông ngoại làm bài thơ BÊN BỜ ĐẠI DƢƠNG 

NGHE SÓNG VỖ: 

………………………………………. 

Bên bờ Thái Bình Dƣơng nghe sóng vỗ 

Mới biết rằng ta, không phải của riêng ta 

Từng đợt sóng dạt  dào, sóng xô bờ nối tiếp 

Ta đƣợc nghe lời dạy dỗ của cha ông. 
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………………………………………. 

Ông ngoại đã kể cho Lan Chi nghe câu truyện Mowgli, 

phỏng theo quyển The Jungle của đại văn hào Rudyard 

Kipling.  Đại văn hào Rudyard Kipling còn là một nhà 

thơ.  Rudyard Kipling có bài thơ mà ông ngoại rất thích.  

Rudyard Kipling làm bài thơ này để gởi cho ngƣời con 

của ông.  Nhƣng thật ra, ông làm bài thơ để gởi cho tất 

cả những ai muốn trở thành một ngƣời tốt, một ngƣời 

lƣơng thiện, một ngƣời hữu ích cho xã hội.  Câu cuối 

của bài thơ ông viết : “  Và hơn nữa, con thành người 

con ạ “.  Ông ngoại cũng muốn Lan Chi thành một 

ngƣời tốt, một ngƣời hữu ích cho xã hội.  Ông ngoại đọc 

cho Lan Chi nghe : 

 

Rudyard Kipling 

                        NẾU  

Nếu bao kẻ quanh con đều hốt hoảng  



33 

Trách cứ con mà con vẫn điềm nhiên  

Mặc ai ngờ con vẫn vững niềm tin  

Lại tha thứ cho thế tình ngờ vực  

Nếu chờ đợi không nản lòng bực tức  

Bị dối lừa vẫn chân thật thẳng ngay  

Bị oán thù không oán trả thù vay  

Cũng không tỏ ta đây người thánh thiện  

Biết mơ mộng không chìm trong mộng huyễn  

Biết suy tư không thành biện thuyết suông  

Gặp vinh quang hay vấp phải tai ương  

Trò ảo hóa một phường xem chẳng khác  

Biết chịu đựng lũ chuyên tâm xuyên tạc  

Bịa lời con hòng gạt kẻ dại khờ  

Nếu chẳng may tan vỡ cả cơ đồ  

Góp dụng cụ xác xơ gầy dựng lại  

Tiền được cuộc bấy lâu dành dụm mãi  

Dám đem liều cho một cái đỏ đen  

Nếu nhỡ thua không than vãn ươn hèn  

Bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng  
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Nếu khắc phục gian nan con cố gắng  

Dốc tâm can cho lý tưởng một đời  

Vẫn bền gan khi tất cả rã rời  

Chí cương quyết không bao giờ bỏ cuộc  

Giữa ô trọc vẫn giữ tròn đạo đức  

Chốn công hầu không mất nết bình dân  

Không lụy phiền vì kẻ địch người thân  

Xét mọi kẻ không một phần thiên vị  

Nếu con chạy đường xa không lãng phí  

Vì thời gian không ngừng nghỉ buông lơi  

Thì của con là tất cả trên đời  

Và hơn nữa, con thành người con ạ  

(Bản dịch của Cố Giáo sư Lê hữu Phụng - trường Trung 

học Chu văn An, Sàigòn) 

Ông ngoại hy vọng Lan Chi thích bài thơ này. 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Trần Lan Chi 
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       HORSESHOE CRAB 

 

Trần Lan Chi tìm thấy con Horseshoe Crab vào 

khoảng 10 giờ 30 sáng ngày18 tháng Năm, năm 2010 

tại bãi biển Onset, Massachusetts.  Horseshoe Crab 

màu nâu, dài khoảng 60 cm kể cả đuôi, rộng khoảng 

30 cm. 

Horseshoe Crab là một trong những con vật lâu đời nhất 

của trái đất.  Chúng sống cùng thời với Dinosaur.  Các 

nhà khoa học nói rằng Horshoe Crab đã có mặt trên trái 

đất khoảng 300 triệu năm.  Một trong những lý do 
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Horseshoe Crab tồn tại lâu dài cho đến ngày nay vì 

chúng có thể sống trong vùng nƣớc thật lạnh hay thật 

nóng. Thậm chí, chúng có thể sống trong vùng băng giá.  

Horseshoe Crab có thể di chuyển đi lại trong một năm 

mà không ăn, đó cũng là lý do chúng tồn tại đến ngày 

nay.  Điều kỳ lạ, Horseshoe Crab không hề thay đổi hình 

dạng từ khi chúng có mặt trên trái đất.  Horseshoe Crab 

đƣợc liệt vào loài Cua, nhƣng chúng không thực sự 

giống Cua.  Cơ thể Horseshoe Crab có những bộ phận 

giống loài Nhện và Bò Cạp.   

Horseshoe Crab có ba phần chính :  Vùng đầu prosoma, 

vùng bụng opistomoma,và đuôi telson. 

Horseshoe Crab có vỏ láng, cứng, mầu nâu.  Hình dáng 

của vỏ giống hình móng ngựa.  Dọc theo gờ phía dƣới 

của vỏ là một dẫy hình móng ngựa rất cứng.  Dẫy hình 

móng ngựa này có công dụng nhƣ cái xẻng để 

Horseshoe Crab đào bới cát hay bùn, tìm côn trùng, sò 

ốc để ăn. 

Horseshoe Crab có đuôi dài, cứng.  Đuôi có công dụng 

giúp Horseshoe Crab tiến tới khi chúng đào bới và giúp 

cho Horseshoe Crab lật lại nhanh chóng, trong trƣờng 

hợp bị lật ngửa.  Khi tìm đƣợc một con Horseshoe Crab, 

nhẹ nhàng lật ngửa nó, chúng ta sẽ ngạc nhiên, nó nhanh 

chóng lật lại trong tích tắc.  Khi Horseshoe Crab bị lật 

ngửa, chúng ta sẽ thấy những vuốt và chân của nó. 

Điều đặc biệt hiếm có trong loài vật, Horseshoe Crab có 

rất nhiều mắt.  Hai mắt to đơn sắc (monochromatic 

vision) ở hai bên mặt, năm mắt đơn giản (simple eyes) ở  
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trên vỏ, và hai mắt đơn giản ở ngay trƣớc miệng.  Tổng 

cộng Horseshoe Crab có chín mắt.  Dọc theo đuôi của 

chúng có hàng loạt những bộ phận phát sáng tự động. 

Hàng ngàn năm trƣớc, ngƣời Da Đỏ ăn thịt vùng bụng 

và những bộ phận ở vùng mặt Horseshoe Crab.  Họ 

dùng vỏ của Horseshoe Crabe làm gáo để tát nƣớc trong 

canoes, dùng đuôi của Horseshoe Crab làm đầu của 

ngọn giáo, và dùng Horseshoe Crab làm phân bón và 

thức ăn cho gà và heo. 

Ngày nay, Horseshoe Crab trở thành đối tƣợng cho các 

nhà nghiên cứu khoa học trong các nghành : Sinh Thái 

Học, Vi Trùng Học, Trụ Sinh Học, Dƣợc Phẩm Học, 

Miễn Dịch Học, và Thần Kinh Học.  Năm 1967, Dr. H. 

Keffer Hartline nhận giải thƣởng Nobel, do công trình 

nghiên cứu về thị giác Horseshoe Crab của ông.  Tiến sĩ  

Keffer Hartline khám phá rằng, làm thế nào những tế 

bào thị giác trong võng mạc giúp cho bộ não tiến hành 

những tín hiệu thị giác đã giúp Horseshoe Crab nhìn 

đƣợc những đƣờng nét, hình dáng, và biên giới sự vật.  

Cơ chế này gọi là sự hạn chế những bộ phận kế bên 

(lateral inhibition) đã cho phép Horseshoe Crab phân 

biệt đƣợc giống đực và giống cái trong những vùng 

nƣớc đen kịt. Nghiên cứu này đã đóng góp vào sự hiểu 

biết về những bệnh mắt của con ngƣời, nhƣ bệnh viêm 

võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa) có thể dẫn đến 

mù hoàn toàn. 

Điều thú vị và phấn khởi là hàng năm có nhiều khám 

phá mới về Horseshoe Crab đƣợc công bố trên toàn 

nƣớc Mỹ.  Trong tƣơng lai, các nhà khoa học sẽ tiến 

hành những nghiên cứu về đời sống trên sao Mars và 
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những hành tinh khác dựa trên những chứng cứ về máu 

của Horseshoe Crab.  Hy vọng rằng, những thành quả 

của những nghiên cứu này sẽ đóng góp vào sự hiểu biết 

về đời sống của những hành tinh khác, để kịp thời cứu 

nhân loại, trong tƣơng lai trái đất bị hủy diệt do tình 

trạng hủy hoại môi trƣờng khủng khiếp hiện nay. 

Không ai ngờ Horseshoe Crab xƣa kia dùng vào việc 

cung cấp thức ăn cho ngƣời da đỏ và gia cầm,  ngày nay 

Horseshoe Crab đƣợc dùng vào việc nghiên cứu của 

nhiều ngành khoa học.  Nhƣ vậy, chứng tỏ rằng,  loài 

vật, côn trùng, cây cỏ, khoáng sản trên trái đất đều có 

khả năng kỳ diệu.  Những khả năng đó có thể giúp cho 

trái đất và con ngƣời có đời sống tốt đẹp hơn.  Tiếc thay, 

có nhiều động vật và thảo vật bị tuyệt chủng trƣớc khi 

con ngƣời khám phá ra khả năng kỳ diệu của chúng. 

Trƣớc nguy cơ trái đất bị hủy diệt, vấn đề môi trƣờng và 

sinh thái trở thành quan trọng sinh tử đối với con ngƣời.  

Con ngƣời đã nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa con 

ngƣời, động vật, thực vật, và khoáng sản trong việc bảo 

vệ môi sinh.  

Ngày nay, giữ gìn môi trƣờng là mối quan tâm số một 

của nhân loại.   Con ngƣời đã nhận biết, thảm họa do sự 

hủy hoại môi trƣờng đang chấm dứt đời sống của mọi 

sinh vật trên trái đất.  Con ngƣời cũng nhận biết đƣợc 

rằng : Chính con ngƣời đã hủy hoại môi trƣờng do lòng 

tham và sự ngu dốt.  Chính phủ của nhiều quốc gia đã có 

những chƣơng trình, kế hoạch để cải thiện môi trƣờng,   

nhƣng các quốc gia vẫn chƣa đạt đƣợc sự đồng thuận về  

giảm khí thải CO2 là nguyên nhân làm thay đổi khí hậu 

trái đất.  Rừng vẫn bị hủy diệt, sinh vật quí hiếm vẫn bị 
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tàn sát, những dòng sông đang khô cạn và ô nhiễm do 

các đập thủy điện xây dựng bừa bãi, và rác thải độc hại 

đổ xuống các dòng sông … chứng tỏ, con ngƣời vẫn 

tham lam và ngu muội. 

Những vấn đề trên là những việc lớn thuộc phạm vi 

chính phủ của những quốc gia.  Góp sức với chính 

quyền trong việc bảo vệ môi trƣờng, các tổ chức vô vị 

lợi, các tổ chức dân sự cũng đã đem lại những thành quả 

nhất định nào đó trong việc làm giảm lòng tham và sự 

ngu muội của những nhóm lợi ích và giáo dục đƣợc 

quần chúng trong việc bảo vệ môi trƣờng sống.   Nhƣng 

nếu, tất cả cá nhân không ý thức đƣợc sự cần thiết việc 

bảo vệ môi trƣờng thì theo ông ngoại những cố gắng của 

chính quyền và tổ chức dân sự trong việc bảo vệ môi 

sinh cũng nhƣ muối bỏ vào biển, nghĩa là không có kết 

quả.   

Ông ngoại lấy một thí dụ cụ thể.  Trƣớc đây mỗi nhà có 

hai thùng rác :  một thùng rác và một thùng rác tái chế.  

Nay mỗi nhà có thêm một thùng rác nữa là thùng rác 

vƣờn.   Thùng rác vƣờn đựng rác của cây cỏ, thức ăn 

thừa, giấy bẩn …  Rác vƣờn là một thành phần phụ 

trong việc chế tạo đất để trồng cây.  Nếu mọi ngƣời vì 

lƣời biếng, không phân loại những thứ rác để bỏ đúng 

vào thùng qui định thì không những hại môi trƣờng mà 

còn phí phạm tiền bạc.  Bao nylon, giấy, bìa cứng, loong 

kim loại, thủy tinh … có thể tái chế dùng lại đƣợc.  Vứt 

những thứ này vào lòng đất sẽ có hại cho môi trƣờng vì 

chúng khó phân hủy. 

Trên một bức tƣờng dọc theo hành lang trong trƣờng 

Tiểu Học Wedwoodge của Lan Chi, ông ngoại nhìn thấy 
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có một tấm bảng đề :  Chúng ta làm những điều gì để 

bảo vệ hành tinh của chúng ta vì nhiều lý do.  Bảng 

chia làm hai cột.  Cột thứ nhất là Những Điều Chúng 

Ta Làm.  Cột thứ hai là Lý Do Chúng Ta Làm Những 

Điều Đó.   

 

Học sinh của lớp dán những câu trả lời vào hai cột.  Cột 

một, ông ngoại đọc đƣợc một số những câu trả lời nhƣ 

sau : 

*  Tôi dùng cả hai mặt của tờ giấy.  Tôi đem túi 

đựng của tôi đến siêu thị.  ( * Ông ngoại giải 

thích tại sao nên đem túi đựng đến siêu thị.  Luật 

của thành phố Seattle cấm các siêu thị đƣợc dùng 

túi nylon để đựng thực phẩm cho khách hàng, lý 

do túi nylon không tiêu hủy trong đất.  Do đó 

siêu thị bán cho khách hàng túi đựng bằng vải 

với giá rẻ để khách hàng dùng đƣợc lâu dài, hoặc 
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bán cho khách hàng túi đựng bằng giấy dùng 

đƣợc ít lần với giá năm xu.  Túi bằng giấy loại 

nhỏ thì siêu thị biếu khách hàng.  Đem túi đựng 

của mình đi, vừa thi hành luật bảo vệ môi trƣờng 

của thành phố, vừa tiết kiệm đƣợc tiền mua túi 

giấy.)      

*  Tôi trồng những cây mới. 

*  Tôi tắt điện. 

Cột hai, ông ngoại đọc đƣợc những câu trả lời sau :  

 Bởi vì tôi yêu cây cối !  Bởi vì tôi muốn chim 

muông và chim cú có nơi chốn để sống.  

(*Ông ngoại giải thích, tại sao học sinh này 

lại muốn có nơi chốn cho chim cú sống.  Lý 

do : Tại tiểu bang Washington có loài chim 

cú, Western Spotted Owl, chỉ sống đƣợc ở 

khu rừng già.  Nếu phá khu rừng để khai thác 

gỗ thì loài chim cú này sẽ tuyệt chủng.  Học 

sinh này muốn có nơi chốn cho chim cú 

Western Spotted Owl sinh sống, nghĩa là 

không phá hủy cánh rừng già này.)  
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Western Spotted Owl – Hình lấy trên net 

*   Bởi vì tôi yêu cá và những loài vật sống ở  

trong   nƣớc.  

*     Bởi vì tôi yêu trái đất.   

*     Bởi vì tôi không thích phí phạm.  

Bảng này là của một lớp cấp một.  Lan Chi đang học lớp 

Kindgarden nên chƣa biết đọc, biết viết.  Ông ngoại trả 

lời dùm Lan Chi. 

- Câu thứ nhất : Tôi để giấy vụn và vỏ loong 

Coca Cola vào thùng Recycle. 

- Câu thứ hai :  Tôi yêu cây cỏ hoa lá và chim 

muông. 

Ông ngoại mời Lan Chi cùng hát với ông ngoại bài hát 

Trái Đất Này Là Của Chúng Mình nhạc của Trương 

Quang Lục, thơ của Đinh Hải.  Nhiều tối, sau bữa cơm 

chiều, gia đình tụ họp tại basement.   Bố của Lan Chi  

http://www.bing.com/images/search?q=Western+Spotted+Owl&view=detailv2&&id=5098EA3F0EBBBD2332DC5DA025EC628EBCBA04B8&selectedIndex=4&ccid=36jQV5%2bz&simid=608027916484873973&thid=JN.smJiRU1KM4HqpDlIwe/xEQ
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mở video những phim George Currious, Dora, Sound of 

Music ….,  những video nhạc do các bạn thiếu nhi tại 

Việt Nam hát.  Trong video nhạc có bài hát Trái Đất 

Này Là Của Chúng Mình.   Lan Chi, Huy, và Khoa hát 

và múa.   Ông bà ngoại, dì Cơ và bố mẹ Lan Chi vỗ tay 

theo nhịp của bài hát.  Ông ngoại thuộc lòng bài hát này.   

Trái Đất Này Là Của Chúng Mình 

 Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến  

 Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng  

 Cùng bay nào, cho trái đất quay  

 Cùng bay nào, cho trái đất quay ...   

Trái đất này là của chúng mình  

Quả bóng xanh bay giữa trời xanh  

Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến  

Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng  

Cùng bay nào - Cho trái đất quay  

Cùng bay nào - Cho trái đất quay  

Trái đất này là của chúng mình  

Vàng trắng đen tuy khác màu da  

Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý  

Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm  
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Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm  

Màu da nào - Cũng quý cũng thơm  

Trái đất này là của chúng mình  

Cùng xiết tay môi thắm cười xinh  

Bình minh ơi khúc ca này êm ấm  

Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng  

Hành tinh này - Là của chúng ta  

Hành tinh này - Là của chúng ta 

Ngày nay, chiến tranh đang xảy ra nhiều nơi trên thế 

giới.  Các quốc gia tăng cƣờng và hiện đại hóa quân đội, 

tìm cách giết nhau bằng mọi cách.  Tiền bạc và thời gian 

dùng để phục vụ chiến tranh, còn đâu tiền bạc và thời 

gian để đầu tƣ cho việc cải thiện môi trƣờng.  Ông ngoại 

cầu mong thế giới hòa bình, các dân tộc sống an bình và  

tin tƣởng nhau.  Chỉ có một thế giới hòa bình thì con 

ngƣời mới có đủ tiền bạc, thời giờ, và trí tuệ để đầu tƣ 

vào những công trình ngăn cản trái đất không bị hủy 

diệt.  

Sống mạnh khỏe và yêu thiên nhiên, sống vị tha và giúp 

ích mọi ngƣời, sống thành thật và tin tƣởng nhau.  Đó là 

lý tƣởng của phong trào Hƣớng Đạo.  Lý tƣởng Hƣớng 

Đạo đƣa con ngƣời đến một thế giới hòa bình và một 

trái đất xanh tƣơi.  
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                                                                  Trần Lan Chi 
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  BỐ CHI VẮNG NHÀ 

 

Bố Lan Chi trở về Viện đại học San Diego để tham dự 

buổi tổng kết một chƣơng trình nghiên cứu, bố Lan Chi 

có tham dự chƣơng trình nghiên cứu này.  Trở về San 

Diego, bố Lan Chi có dịp thăm ông bà nội, gia đình bác 

Đình và bác Công của Lan Chi.  Mẹ Lan Chi xin đi theo 

bố Chi để Lan Chi đƣợc về thăm ông bà nội.  Bà nội 

thƣơng yêu Chi nên không cho Chi theo bố Chi.  Bà nội 

Chi nói với mẹ Chi : 

- Em bé mới hai tháng chƣa đi máy bay đƣợc.  

Cháu bà bạn của mẹ, bốn tháng đi máy bay 

ói mửa thấy mà thƣơng. 



48 

Chi phải xa bố Chi mƣời ngày.  Mẹ Chi và Chi về ở 

phòng mẹ Lan Chi ở ngày xƣa.  Lan Chi tới nhà ông bà 

ngoại, họ hàng ở gần nhà ông bà ngoại đến thăm Lan 

Chi.  Mọi ngƣời thay nhau nựng, ẵm Chi, và chụp hình 

với Chi.  Đến khoảng chín giờ tối, Lan Chi bắt đầu 

khóc.  Mẹ Lan Chi cho bú, Lan Chi không chịu bú.  Lan 

Chi khóc không ngừng trong một giờ.  Khóc nức nở, rồi 

đổi sang khóc không thành tiếng.  Bà ngoại hỏi mẹ Lan 

Chi : 

- Ở nhà, có bao giờ nó khóc nhƣ vậy không ? 

- Có, nhƣng chƣa lần nào khóc dữ nhƣ vậy 

Dì Cơ nói : 

- Chắc nó nhớ nhà 

Con  Tina, mƣời bốn tuổi sinh tại Mỹ, phản đối : 

- Em bé mới hai tháng già đã biết gì mà nhớ 

nhà 

Mẹ Tina ngồi cạnh Tina đƣa tay cốc vào đầu Tina : 

- Nói tiếng Việt tử tế.  Lần trƣớc con nói giặt 

chén bát, bị mọi ngƣời trong lớp Việt ngữ 

cƣời.  May mà lần này nói tại nhà.  Nói nhƣ 

vậy tại trƣờng, bạn bè lại cƣời cho thì 

ngƣợng chết con ạ.  Học tiếng Việt sáu năm 

rồi mà nói tiếng Việt vẫn lọng cọng.  

- Mẹ bảo con phải nói nhƣ thế nào? 
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- Hai tháng tuổi, chứ ai lại nói hai tháng già.  

Ngƣời Mỹ không phân biệt đƣợc già trẻ,  một 

tuổi cũng già mà một trăm tuổi cũng già.  

Bà ngoại bồng Lan Chi vừa ru, vừa nói : 

- Phòng của mẹ Chi.  Chi về ở phòng mẹ Chi 

mà còn nhớ nhà nỗi gì, à ơi.  

Lan Chi vẫn khóc nức nở, rồi khóc không ra tiếng.  Chu 

kỳ khóc lại lập lại.  Mọi ngƣời nghe Lan Chi khóc sốt cả 

ruột.  Ông Tuân nói : 

- Chắc nó nhớ bố.  Ngày xƣa, mỗi lần bố tôi đi 

vắng, mẹ tôi lấy cái áo của bố tôi đắp cho tôi. 

Con Tina lại lên tiếng phản đối : 

- Em bé mới hai tháng … hai tháng gì hả mẹ ? 

Mẹ Tina lại cốc vào đầu Tina một cái : 

- Hai tháng tuổi. 

Mọi ngƣời cƣời ầm.  Chỉ có ông ngoại không cƣời.  Lan 

Chi vẫn khóc.  Ông ngoại nói : 

- Lấy áo của Đức đắp cho nó thử xem.  Thiếu 

gì truyện khó tin nhƣng có thật.  Đắp áo của 

bố Chi cho Chi thì có gì hại mà sợ. 

Mẹ Lan Chi nói : 

- Tìm đâu ra áo của anh Đức mà đắp cho Ốc 

(tên gọi ở nhà của Lan Chi).   
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Ông ngoại lục các tủ quần áo, hy vọng tìm đƣợc một cái 

áo của bố Lan Chi, để quên ở nhà ông bà ngoại.  Cuối 

cùng ông ngoại tìm đƣợc một cái áo của bố Lan Chi ở 

trong garage.  Chiếc áo này, bố Lan Chi để lại trong 

garage cách đây sáu tháng, trong một lần bố Lan Chi 

giúp ông ngoại sửa cửa tự động gara không mở đƣợc.  

Ông ngoại đem chiếc áo lên phòng Lan Chi.  

Bà ngoại giằng chiếc áo trong tay ông ngoại.  Bà ngoại 

la ông ngoại : 

- Áo mốc meo, hôi hám mà anh định đắp cho 

nó.   Đắp cho anh, anh còn khó thở huống hồ 

đắp cho con bé. 

Bà ngoại đem áo xuống nhà và vứt vào thùng rác.   Lan 

Chi vẫn khóc.  Mọi ngƣời bảo Chi oái oăm, khó tính, 

ban ngày không khóc chờ ban đêm mới khóc.  Đến nửa 

đêm Chi nín.  Bú xong, Chi ngủ.  Ngày xƣa dì Cơ, mẹ 

Chi và cậu Nam cũng có những cơn khóc về đêm kéo 

dài ba bốn tiếng đồng hồ, khiến ông cố, bà cố, và ông bà 

ngoại của Chi héo hắt cả ruột gan.  Mẹ Chi, ông bà 

ngoại không ngủ.  Ai cũng lo Chi thức giấc và khóc.  

Chi ngoan, Chi chỉ thức một lần để bú và ngủ tới sáng.  

Mọi lo lắng mệt nhọc không còn, ông ngoại thấm thía 

câu ca dao : 

Thức khuya mới biết đêm dài 

Nuôi con mới biết nỗi lòng mẹ cha 

Ngày hôm sau, bà ngoại đề nghị mẹ Chi cho Chi đi 

shopping để Chi vui.  Đem Chi ra xe, Chi cự nự khóc ề 

à.  Xe chạy, Chi nhắm mắt ngủ.  Mỗi lần xe ngừng tại 
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đèn xanh đèn đỏ, Chi lại khóc e e.  Xe chạy Chi lại ngủ.  

Ai cũng bảo Chi khôn.  Chỉ có ông ngoại bảo Chi dốt.  

Chi chẳng biết luật lệ giao thông.  Đến đèn đỏ, xe phải 

ngừng, Chi lại đòi vƣợt đèn đỏ.  Đi shoping, Chi ngủ 

suốt cho đến lúc về nhà, Chi vẫn còn ngủ.  Chi lại còn ở 

bẩn.  Chi ợ sữa ra ƣớt cả áo.  Bà ngoại bảo áo Chi hôi 

chua.  Bà ngoại thay áo cho Chi.  Bà ngoại còn khám 

phá Chi đái dầm và ỉa đùn.  Mỗi lần mẹ Chi cho Chi bú, 

mẹ Chi và bà ngoại phải thay tã cho Chi . 

Ông ngoại thấy Chi buồn.  Ai cũng nựng Chi, nhƣng 

không ai biết kể chuyện cho Chi vui.  Ông ngoại kể lại 

những câu truyện, trƣớc đây bà cố ngoại của Chi đã kể 

cho dì Cơ, mẹ Chi và cậu Nam.  Ông ngoại kể cho Chi 

nghe truyện con Cò    

              Cái cò cái vạc cái nông  

              Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò 

              Không không tôi đứng trên bờ 

              Mẹ con cái Diệc đổ ngờ cho tôi 

              Không tin thì ông đi đôi 

             Mẹ con cái Diệc còn ngồi trên kia 

Ông ngoại kể cho Chi nghe truyện con Chim Chích 

Chèo 

Con chim chích chòe 

Mày đậu cành chanh 
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Tôi lấy mảnh sành 

Tôi ném một cái 

Đem về vừa sáo vừa  xào 

Được ba bát đầy 

Ông thầy ăn một 

Bà cốt ăn hai 

Còn cái tai cái thủ 

Đem về biếu chú 

Chú hỏi thịt gì 

Thịt con chim chích chòe 

Ông ngoại kể cho Chi nghe nhiều truyện khác, nhƣ 

truyện “Cô Tú học trƣớc quên sau”, “Con cò đi ăn đêm”, 

“Con trâu đi cầy”, “Con vỏi con voi cái vòi đi trƣớc”, 

“Con gà cục tác lá chanh”, “Cô gái tát nƣớc múc ánh 

trăng đổ đi”, “Học trò thò lò mũi xanh”, ….. 

Ông ngoại kể truyện, ngày đầu Chi vui.  Nghe truyện 

Chi cƣời, mắt Chi chằm chằm nhìn ông ngoại.  Hai ngày 

sau, ông ngoại kể truyện mà Chi cứ ngáp dài.  Ngáp 

xong, Chi dụi mắt.  Ông ngoại biết Chi chán những 

truyện cũ.   Ông ngoại kể đi kể lại những truyện cũ làm 

Chi chán. Ông ngoại mua một CD, nhan đề  “Những 

Điệu Ru Bắc Nam Trung”.  Ông ngoại không thích CD 

này.  Kể chuyện mà có đàn, có sáo giống nhƣ phụ diễn 

văn nghệ chuyên nghiệp nên không truyền cảm.  Ngày 
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xƣa, ông nghe bà cố kể chuyện cho dì Cơ, mẹ Chi và 

cậu Nam cảm động và hay hơn CD này nhiều.  Ông 

thuộc những câu truyện của bà cố cho đến ngày nay.  

Ông ngoại mở internet để tìm những truyện mới. 

Ông ngoại kể cho Lan Chi nghe một câu truyện mới về 

bổn phận làm ngƣời : 

Con ơi muốn nên thân người 

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru 

Gái thì giữ việc trong nhà 

Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa 

Trai thời đọc sách ngâm thơ 

            Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa 

           Mai sau nối nghiệp mẹ cha 

           Trước là đẹp mặt sau là ấm thân 

Nghe ông ngoại kể, Lan Chi cứ ngáp dài.  Lan Chi nhắm 

mắt, ngủ gà ngủ gật.  Lan Chi mở mắt và lại ngáp.  Ông 

ngoại biết Lan Chi chê ông ngoại cổ hủ :  Ông ngoại bắt 

con gái suốt đời phải vùi đầu vào bếp núc.  Lan Chi 

cũng phải dùi mài kinh sử, cũng phải đem tài năng giúp 

đời nhƣ con trai chứ.  Ông ngoại biết.  Truyện ông ngoại 

kể là truyện đời xƣa cách đây cả mấy trăm năm.  Lan 

Chi đổ oan cho ông ngoại.  Ông ngoại không bao giờ 

muốn Chi suốt đời chỉ biết nấu ăn cung phụng chồng 

con nhƣ bà cố ngoại.  Ông ngoại muốn Lan Chi học 

hành đỗ đạt để góp công sức, giúp đỡ xã hội.  Ông ngoại 
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chỉ muốn nói con gái phải gánh vác việc nội trợ nhiều 

hơn con trai, con trai làm việc nặng nhiều hơn con gái.  

Chi thấy hàng ngày ông ngoại rửa chén, lau nhà, cắt cỏ 

…., bà ngoại đi chợ, nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, dùng 

internet, email …   

Ông ngoại không kể  chuyện bổn phận làm ngƣời của 

các cụ ngày xƣa này nữa.  Ông ngoại kể cho Lan Chi 

những câu truyện khác vui hơn.  Ông ngoại kể rất nhiều 

truyện vui nhƣ truyện “Thằng Bờm có cái quạt mo”, 

“Con mèo mà trèo cây cau”, … vv... Trong tất cả những 

truyện vui ông ngoại kể, Chi thích nhất một câu truyện.  

Mỗi khi ông ngoại kể truyện này,  Lan Chi cƣời, hai 

chân hai tay Lan Chi múa nhƣ đánh võ, nhiều lúc Lan 

Chi reo lên a a a ê ê ê .. Ông ngoại kể chuyện này nhiều 

lần, Chi vẫn thích nghe, Chi không ngáp, không ngủ gà 

ngủ gật.  Nghe xong Chi đánh một giấc cho đến khi đói, 

Chi mới thức dậy và la é é ê ê .  Đó là truyện “Con 

Kiến” 

Con kiến mà leo cành đa 

Gặp phải cành cụt, leo ra leo vào 

Con kiến mà leo cành đào 

Gặp phải cành cụt , leo vào leo ra 

Lan Chi cƣời con kiến gập cảnh ngộ đâu có khó khăn gì, 

vậy mà con kiến không biết cách xử trí, ứng phó để 

thoát thân.  Nếu là Chi, Chi trèo xuống cành khác là về 

đƣợc nhà ngay.   Chi nghĩ nhƣ vậy, nhƣng ông lại nghĩ 

khác.  Cuộc đời cũng có những đoạn bằng phẳng, cũng 

có những đoạn loanh quanh luẩn quẩn, gập ghềnh, gian 
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nan, hiểm nguy.  Năm nay, ông ngoại sáu mƣơi sáu tuổi, 

ông ngoại loay hoay mãi vẫn chƣa tìm ra lối thoát cũng 

giống nhƣ con kiến leo vào leo ra, leo ra leo vào mà 

chƣa kiếm ra đƣờng đi về tổ.  Khi nào Lan Chi lớn, ông 

ngoại sẽ kể cho Lan Chi nhiều truyện buồn cƣời hơn nữa 

để Lan Chi tránh khỏi leo ra, leo vào nhƣ con kiến. 

Bố Lan Chi về.  Lan Chi về nhà Lan Chi.  Bà ngoại ngẩn 

ngơ suốt ngày hôm sau.  Ông ngoại mở internet tìm 

những truyện mới để kể cho Chi. 
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    TRÊN BÃI BIỂN 

    ONSET, MASSACHUSETTS 
 

Lan Chi sáu tháng tuổi đã đáp máy bay đến San Diego 

để thăm ông bà Nội.  Bẩy tháng tuổi, Lan Chi cùng bố 

mẹ đi dự seminar của mẹ Chi tại Phoenix, Arizona.  

Mƣời tháng tuổi, Lan Chi cùng ông bà ngoại, dì Cơ và 

bố mẹ đến Boston để dự lễ tốt nghiệp của cậu Nam.  

Ông ngoại còn nghe, Lan Chi sắp đi cắm trại tại Oak 

Harbor, Washington vào cuối tháng sáu.  Lan Chi sẽ  

gặp cô em họ Josie, sinh sau Lan Chi mƣời ngày.  Chi sẽ 

ngủ trong lều nhƣ ông ngoại đi cắm trại Hƣớng Đạo 
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ngày xƣa.  Bố Lan Chi còn khoe với ông ngoại, sau sinh 

nhật một tuổi của Lan Chi, ông bà nội sẽ đƣa Chi du lịch 

nƣớc ngoài Vancouver BC, Canada. 

Đi Boston là chuyến đi xa của Lan Chi.  Chuyến bay từ 

Seattle đến Boston dài năm giờ mƣời phút.  Trong 

chuyến đi này Lan Chi đã làm ông bà ngoại ngạc nhiên 

và hạnh phúc. 

BỖNG NHIÊN TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ 

Bà ngoại thƣờng tâm sự với bà Trâm, ngƣời bạn thân 

của bà ngoại, rằng : “ không biết những ngƣời triệu phú 

sống ra sao.”  Chƣa trở thành triệu phú làm sao bà ngoại 

biết đƣợc những ngƣời triệu phú sống thế nào.  Ngày 

xƣa, sinh ra dì Cơ, ông ngoại là trung úy quân lực Việt 

Nam Cộng Hòa, lãnh lƣơng một tháng 40,000 đồng.  

Việc trƣớc tiên sau khi lãnh lƣơng, ông ngoại mua 10 

hộp sữa Guigoz giá 800 đồng một hộp.  Sinh ra mẹ Chi, 

cả nƣớc ăn bo bo, không ăn gạo.  Sinh cậu Nam, cả nhà 

sống nhờ những thùng quà của bà Nga, em gái của ông 

ngoại, gửi về từ Mỹ.  Di cƣ sang Mỹ, đặt chân đến phi 

trƣờng Seattle, gia tài chỉ có 50 đô la Mỹ.  Bà Tám Lợi, 

bà chủ của ông ngoại lúc ông ngoại làm việc tại cửa 

hàng Quỹ Tín Dụng Bình Tây quận 6, cho ông ngoại 80 

đô la.  Ông ngoại dùng 30 đô la để lo dịch vụ gửi đồ đạc. 

Ông ngoại dấu 50 đô la trong bí tất và đem đƣợc tới Mỹ.  

Những năm đầu, gia đình sống nhờ tiền trợ cấp của nhân 

dân Mỹ.  Mẹ Chi là ngƣời đầu tiên kiếm ra tiền trong gia 

đình.  Mẹ Chi làm cho một cơ quan từ thiện đƣợc trả 

lƣơng 4 đô la một giờ.  Công việc của mẹ Chi là gọi điện 

thoại để xin tiền cho cơ quan.  Hè năm sau, mẹ Chi quét 

dọn tại sân vận động Kingdom sau những trận đấu 



59 

baseball hay football.  Dì Cơ làm việc cho chƣơng trình 

hè.  Ông ngoại làm ba công việc.  Ông ngoại làm work 

study, đƣa báo, dọn vệ sinh tại tiệm nail và hớt tóc Paul 

Maurey. 

Bỗng nhiên, ông bà ngoại trở thành triệu phú.  Nói cho 

đúng, bỗng dƣng ông bà ngoại đƣợc hƣởng cuộc sống 

của những ngƣời triệu phú.  Ông bà ngoại không trúng 

Mega hay Loto, không thắng bài bạc hay stock, cũng 

không đƣợc hƣởng thừa kế một gia tài kếch xù …  Ông 

bà ngoại bỗng nhiên trở thành triệu phú thật đơn giản, 

không mấy khó khăn.  Trong chuyến đi Boston, dì Cơ 

thuê một dinh thự trên bãi biển thuộc vùng Cape Cod.  

Nhìn bảng to tƣớng trên bãi biển PRIVATE BEACH 

cũng đoán đƣợc giá của những dinh thự bãi biển Onset 

phải bạc triệu đô trở lên.  Dinh thự nằm trên bãi biển dài 

khoảng 200 mét, cát trắng nhƣ cát bãi biển Vũng Tàu.  

Bãi biển thuộc một vịnh nhỏ nên rất êm đềm và chỉ có 

sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ nhƣ bãi biển Thanh Bình, Đà 

Nẵng.  Cảnh đẹp không thua gì biển Thanh Bình.  Bãi 

biển chỉ có 12 dinh thự.  Ban ngày biển vắng, không một 

bóng ngƣời.  Sáng sớm tinh mơ chỉ có một ông cụ già 

chạy bộ, rồi biến mất không đầy năm phút.  Ban đêm, 11 

dinh thự kia không đèn đóm, chỉ có dinh thự của gia 

đình đèn sáng choang đến tận nửa đêm, có khi đến một 

hai giờ sáng.  Nhờ một tấm bảng nhỏ trên bãi biển, ông 

ngoại mới biết tại sao bãi biển vắng và tại sao dì Cơ thuê 

dinh thự với giá rẻ không ngờ.  Tấm bảng viết :  Bắt đầu 

season tháng năm ngày 23.  Chấm dứt season sau ngày 

lễ Lao Động .  Có nghĩa là bắt đầu mùa vui chơi trên bãi 

Onset hằng năm là ngày 23 tháng năm và chấm dứt sau 

ngày lễ Lao Động Mỹ (ngày thứ hai, tuần lễ đầu tiên của 
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tháng 9.  Năm 2010 ngày lễ lao động là ngày 6 tháng 9).  

Đến trƣớc ngày 23 tháng năm hơn hai tuần lễ nên bờ 

biển chỉ có gia đình mình. 

Cả một bãi biển dài 200 mét thuộc vùng Cape Cod thuộc 

về gia đình mình.  Ông bà ngoại không phải là triệu phú 

mà ông bà ngoại là tỷ phú.  Chƣa chắc gì bãi biển của 

dòng họ Kennedy ở Florida đẹp bằng bãi biển Onset.   
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Mọi sinh họat của tất cả sáu ngƣời đều phụ thuộc vào 

Lan Chi. 

Sáng sớm, ông bà ngoại thức dậy sớm nhất,  đi dạo biển.  

Dạo biển và ngắm bình minh trên biển.   Sáng sớm bãi 

biển thật nhẹ nhàng.  Gió thổi nhẹ, sóng vỗ bờ nhẹ, 

những cánh chim hải âu trắng bay lƣợn nhẹ, những vạt 

mây trắng bay nhẹ trên trời xanh.  Những con tàu nằm 

im lìm.  Thỉnh thoảng tiếng kêu của chim hải âu làm 

vang động bãi vắng.  Sau đó, ông bà ngoại về nhà ăn 

sáng và chờ Chi thức dậy.   Chi thức dậy, cả nhà dạo 

chơi trên bãi biển, bơi thuyền, thả diều … cho đến lúc 

đến gần giờ ăn trƣa.  Buổi ăn trƣa của gia đình rất sớm 

vào khoảng 10 giờ 30.  Ăn trƣa sớm để Chi ngủ trƣa.  

Chi cũng đƣợc cùng ngồi bàn ăn với mọi ngƣời.  Có một 

cái ghế đặc biệt dành cho Chi.  “Buổi ăn trƣa  rất vui 

nhờ có Chi phụ diễn văn nghệ”.  Đây là câu nói của mẹ 

Chi.  Chi há miệng to tròn chờ những thìa thức ăn, giống 

nhƣ những con chim con chờ chim mẹ mớm.  Chi mím 

miệng phì thức ăn.  Chi bốc những miếng bánh mì.  Chi 

gậm những mẩu cà rốt.  Mọi hành động của Chi làm bữa 

ăn vui tƣơi.  Ăn trƣa xong, Chi đánh một giấc ngủ trƣa.  

Trong khi Chi ngủ, mọi ngƣời sửa soạn cho chƣơng 

trình đi du ngoạn buổi chiều.  Chi thức dậy vào khoảng 

12 giờ 30 trƣa đến 1 giờ trƣa.  Cả nhà bắt đầu chuyến đi 

chơi. 

Có những buổi chiều đi chơi xa đến tối mới về.  Có 

những lần đi đến những nơi gần về đến nhà chỉ khoảng 6 

giờ chiều.  Những chuyến đi xa lên Boston, thăm khu 

chợ Quincy, đại học Harvard, đại học Boston, khu trung 

tâm thành phố, bảo tàng viện … Thành phố Boston là 

thành phố cổ, có nhiều dinh thự đẹp nhƣ một thành phố 
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trong truyện cổ tích.  Những lần đi Boston, cả gia đình  

ăn tối tại khu chợ Việt Nam, khu phố Tàu, nhà hàng 

Nhật, Ý rồi mới về nhà.  Đặc biệt cả nhà đƣợc cậu Nam 

dẫn đến ăn tại tiệm ăn Ethopie.  Mọi ngƣời  ăn bốc 

giống nhƣ Chi.  Những lần đi xa đến tận Provincetown.  

Cả nhà đi qua những thành phố xinh xắn, đƣợc thăm 

ngọn đèn hải đăng.  Tại đèn hải đăng Chi không đƣợc 

phép lên trên tháp hải đăng vì chƣa đủ chiều cao tối 

thiểu qui định.     

Những chuyến đi gần nhƣ Sandwich, Falmouth, 

Hyannis, Chatham … Trƣớc khi về nhà, bà ngoại, dì Cơ 

và mẹ Chi mua đồ ăn về nấu cơm tối cho cả nhà.  Ông 

ngoại đƣợc ăn Lobster và hến.  Lobster và hến là hai đặc 

sản nổi tiếng của vùng  Massachusetts.   

Trở về Seattle, ông ngoại cho các đồng nghiệp xem hình 

ảnh của chuyến đi Boston.  Trong buổi họp, bà Pinky, 

dean của trƣờng, nói với mọi ngƣời :”Quang nghỉ 

vacation trên bãi biển vùng Cape Cod “  Mắt mọi ngƣời 

tròn xoe, miệng há hốc.  Bà Pinky nói tiếp :” Triệu phú 

trở lên mới nghỉ vacation tại vùng biển Cape Cod “  Từ 

nay bà ngoại hết thắc mắc không biết ngƣời triệu phú 

sống nhƣ thế nào . 

Có phải đƣợc hƣởng cuộc sống của ngƣời triệu phú 

khiến bà ngoại vui vẻ và hạnh phúc không ?  Chắc chắn 

không.  Ông bà ngoại hạnh phúc vì trong chuyến đi 

Boston có Chi.  Chi đã làm mọi ngƣời ngạc nhiên.  Suốt 

chuyến đi Chi luôn vui tƣơi, hóm hỉnh.  Những nụ cƣời 

hóm hỉnh và những trò nghịch ngợm của Chi làm mọi 

ngƣời vui.  Đúng nhƣ mẹ Chi nói : Ốc làm 
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entertainment.  Chính Chi mới đem đến hạnh phúc cho 

bà ngoại.     

THẢ DIỀU 

Thời thơ ấu,   ông ngoại học lớp đệ lục, có vài lần ông 

ngoại thả diều trên bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng.  Thả 

diều không quyến rũ đƣợc ông ngoại, lý do ông ngoại 

không thành công trong những lần thả diều đó.  Những 

con diều tự tạo của ông ngoại, chƣa bao giờ bay cao quá 

hai mƣơi thƣớc và ở lâu trong bầu trời hơn năm phút.  

Ông ngoại chạy ngƣợc gió để con diều bốc lên.  Con 

diều bay qua bay lại cách mặt đất hơn mƣời thƣớc.  Ông 

ngoại thả thêm dây để diều bay cao hơn.  Thay vì bay 

lên cao, con diều lảo đảo.  Hoảng hồn, ông ngoại giật 

mạnh dây nhiều lần để giữ thăng bằng cho con diều.  

Con diều cứ lao xuống đất, giống nhƣ chiếc máy bay 

không theo lệnh của phi công cắm đầu xuống đất.  Con 

diều không nổ tung nhƣ chiếc máy bay mà nằm im 

không nhúc nhích, ngay cả chiếc đuôi ngắn ngủi, nhỏ bé 

cũng không lay động.  Ông ngoại lại chạy ngƣợc gió, lại 

giật sợi dây lia lịa.  Kết quả không khá hơn.  Con diều 

lại nằm bất động trên bãi cát biển.  Nhìn con diều nằm 

bất động, ông ngoại giật mình.  Con diều không thở.  

Con diều đã chết nên không bay đƣợc.  Ông ngoại nhặt 

con diều.  Ông ngoại nghe tiếng thở dài.  Con diều chƣa 

chết.  Con diều nói với ông ngoại với giọng bực dọc, 

chua chát, hờn dỗi : 

- Coi diều của thằng Lộc kìa.  Lớn hơn tôi năm 

lần,  đẹp hơn tôi trăm lần.  Tôi chỉ có mỗi 

một màu xanh, còn diều của thằng Lộc có 

đến ba màu xanh, đỏ, vàng.  Ba cái đuôi diều 
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của thằng Lộc, mỗi đuôi một màu,  dài gấp 

ba lần đuôi tôi.   Tôi làm sao bay cao và lâu 

nhƣ diều của thằng Lộc … 

Con diều của ông ngoại nói đúng.  Ông ngoại làm con 

diều cho có, không làm bằng nhiệt tâm của những ngƣời 

yêu thú thả diều.  Ông ngoại cũng không phải là ngƣời 

khéo tay nên con diều của ông ngoại vừa xấu, vừa không 

đúng tiêu chuẩn của một con diều tốt.  Diều của thằng 

Lộc làm bằng nan tre chuốt mỏng, giấy bóng, và dán 

bằng hồ.   Ông ngoại làm khung diều bằng đũa tre ăn 

cơm, chuốt không đƣợc mỏng và chất lƣợng uốn cong 

không bằng nan tre, giấy báo dán vào khung diều bằng 

cơm nguội.  Nhìn con diều của thẳng Lộc bay cao trong 

trời xanh.  Con diều căng gió.  Mặt con diều đầy hãnh 

diện.  Con diều đƣa mắt nhìn trời cao, không thèm ngó 

xuống đất.  Thằng Lộc ngửa mặt lên trời chăm chăm 

nhìn con diều đồng thời hai tay nó giật dây lia lịa.  Thả 

diều không là thú vui tao nhã nhƣ trong văn, thơ, nhạc tả 

về thú thả diều, tiếng sáo diều, đá bóng, đánh bóng bàn, 

bơi lội hấp dẫn ông ngoại hơn thả diều.  Ông ngoại 

không chơi thả diều từ ngày đó. 

Những ngày trên bãi biển Onset, thả diều là thú vui và 

đem lại cho ông ngoại nhiều hạnh phúc.  Trong 

basement của dinh thự, có treo tám con diều.  Một buổi 

chiều nhiều gió, ông ngoại lựa một con diều đẹp nhất.  

Con diều làm bằng vải nylong, có ba màu xanh, vàng, 

đỏ.  Con diều chỉ có một đuôi dài, không có ba đuôi 

ngắn ngủn nhƣ diều của ông ngoại.  Đuôi con diều dài 

khoảng hơn mƣời lăm mét, có nhiều màu nhƣ màu cờ 

Phật giáo.   Con diều bền chắc và đẹp gấp trăm lần con 

diều của thằng Lộc. 
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Ông ngoại đem con diều ra khỏi bực thềm dinh thự năm 

thƣớc, con diều đã ngóc đầu dậy.  Ông ngoại vừa đi vừa 

thả dây, con diều bay lên cao.  Ông ngoại thả hết dây.  

Con diều bay cao hơn 60 mét, cao hơn hai lần con diều 

của thằng Lộc bay trên bờ biển Thanh Bình.  Ông ngoại 

không phải ngửa mặt lên trời nhìn con diều, tay cũng 

không giật dây lia lịa nhƣ thằng Lộc.  Ông ngoại bƣớc 

thong thả đi trên bãi biển.  Thỉnh thoảng ông ngoại liếc 

nhìn con diều.  Có lúc ông ngoại thu dây để con diều lơ 

lửng cách mặt đất bẩy tám thƣớc có khi chỉ cách mặt đất 

năm thƣớc,  rồi lại thả nó bay vút lên trời xanh.  Ông 

ngoại có cảm tƣởng mình đang dắt con vật có sự sống, 

đi dạo chơi trên biển.  Ông ngoại trở lại trƣớc dinh thự 

và cột dây của con diều vào cột neo thuyền.  Con diều 

vẫn bay, hớn hở và ngạo nghễ.   

Hạnh phúc nhất của ông ngoại là nhìn bà ngoại và mẹ 

Chi thả diều cho Chi xem.  Bà ngoại cho con diều bay 

lƣợn thật thấp trƣớc mặt Chi.  Bà ngoại nhƣ diễn viên 

điều khiển những con thú múa rối.  Con diều giống nhƣ 

một con lân đang múa trƣớc Chi.  Nếu có tiếng trống thì 

đúng là cảnh tƣợng múa lân.  Mẹ Chi chỉ chỉ, chỏ chỏ 

cho Chi nhìn về hƣớng con diều bay.  Chi ngồi trong xe, 

miệng cƣời, hai tay vẫy vẫy, hai chân đƣa lên đƣa xuống 

cà tƣng cà tƣng.  Con diều không khác gì con lân hay 

con rồng bay lƣợn, đùa giỡn với Chi. 
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Có lúc ông ngoại dắt một con diều, bà ngoại dắt một con 

diều đi trƣớc, mẹ Chi đẩy xe Chi đi sau.  Chẳng khác gì 

đám rƣớc. 

Lậy trời cho gió đầy trời 

Cho diều căng gió, cho đời ngoại vui 
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Lời nói đầu :  Anh bạn nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, 

chúng tôi thƣờng gọi là Quang Du Ca, có mộng ƣớc 

sáng tác một tập nhạc mang tên Quê Hƣơng Mênh Mông 

gồm 12 bài.  Trong số 12 bài đó sẽ có một bài nói về con 

cá Hồi.  Đến nay, Quang Du Ca mới viết đƣợc sáu bài :  

Tôi Có Một Mối Tình, Nghĩa Trang Arlington, Thèm, 

Trên Đƣờng Phố Sansfrancisco, Nào Ai, Những Căn 

Nhà Mái Xanh.   Còn bài về con cá Hồi anh chƣa sáng 

tác đƣợc.  Điều đó cũng dễ hiểu.  Nhiều lần Quang Du 

Ca đến thăm Seattle, tôi đều dẫn anh đi tới những dòng 

sông Cedar, Green, Duwamish, Issaquah ….  Quang Du 

Ca đến Seattle vào mùa hè nên không lần nào anh thấy 

con cá Hồi trở về quê hƣơng.  Tôi đƣa anh vào Public 

Market và chỉ cho anh thấy những con cá Hồi đang nằm 

trên đống nƣớc đá bào.  Những con cá Hồi anh thấy là 

những con cá Hồi khỏe mạnh, thịt ngon thơm, bị con 

ngƣời bắt trƣớc khi về tới quê hƣơng.  Quang Du Ca 

chƣa viết đƣợc, tôi ấp ủ viết một truyện về con cá Hồi.  

Năm này qua năm khác, tất cả năm năm, tôi đi bên bờ 

sông Cedar, dòng sông quê hƣơng của những con cá 

Hồi.  Dòng sông Cedar trở nên quen thuộc với tôi.  Tôi 

thấy đƣợc dòng sông thay đổi bốn mùa, tôi cảm nhận 

đƣợc nỗi vui buồn của dòng sông, tôi nói chuyện đƣợc 

với dòng sông Cedar...  Tôi chƣa bao giờ tôi nói chuyện 

đƣợc với những con cá Hồi.  Những con cá  Hồi đang 

đem hết sức lực bơi ngƣợc dòng nƣớc chẩy xiết.  Chúng  

không đủ sức lực và thời gian để kiếm ăn, thì làm gì còn 

sức để nói chuyện với tôi.  Năm năm tôi không viết 

đƣợc một một vài giòng về con cá Hồi.  Cháu ngoại tôi 

ra đời,  tôi viết những lời tâm sự với cháu ngoại tôi.   

                   ************************** 
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Ông ngoại là con cá Hồi Cụt Đuôi.  Đuôi cá giống nhƣ 

bánh lái của con thuyền, có công dụng giúp con cá đi 

đúng hƣớng nó muốn.  Ông ngoại là con cá không đuôi 

nên ông ngoại không tới đƣợc những nơi ông ngoại 

muốn tới.  Ông ngoại  viết một câu truyện nhan đề CON 

CÁ HỒI CỤT ĐUÔI với mong ƣớc Lan Chi là con cá 

hồi đầy đủ đuôi để Lan Chi đi đúng hƣớng đến bến bờ 

Tự Do, Hạnh Phúc, No Ấm và Cội Nguồn.  Câu truyện 

gồm ba phần : 

- Tái Sinh Bên Dòng Sông Cedar 

- Cá Hồi Việt Nam 

- Ƣớc Mơ 

TÁI SINH BÊN DÒNG SÔNG CEDAR 

Ông ngoại thƣờng đi bộ trên Trail Renton Cedar River 

để tập thể dục.  Trail Cedar River dài khoảng 30 km 

chạy dọc theo dòng sông Cedar.  Ông ngoại chỉ đi bộ 

trên mƣời cây số cuối cùng của Trail Renton Cedar 

River và cũng là mƣời cây số cuối cùng của dòng sông 

Cedar chẩy qua thành phố Renton, nơi ông ngoại đang 

cƣ trú, để đổ vào hồ Washington.  Mƣời cây số cuối 

cùng này không phải là của dòng sông Cedar nguyên 

thủy.  Ngƣời ta đào mƣời cây số này để chuyển hƣớng 

chẩy của dòng sông Cedar đi lên phía bắc, đổ vào hồ 

Washington, thay vì chảy về phía tây để nhập với dòng 

sông Black.   Mục  đích chuyển hƣớng dòng sông Cedar 

để tránh lụt lội cho thành phố Renton do dòng sông 

Black gây ra.  Thành phố Renton tránh đƣợc lụt, nhƣng 

dòng sông Black cạn dần và biến mất.  Sự kiện này, ông 
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ngoại đã trình bầy trong bài viết Dòng Sông Chết.  Mƣời 

cây số của trail chia làm hai phần.  Phần đầu dài 6 km, 

dòng sông chảy qua một khu rừng.  Phần cuối dài 4 km 

từ thƣ viện Renton đến hồ Washington, dòng sông chảy 

dọc theo một công viên.  Giữa phần đầu và phần cuối là 

một cây cầu và một con đƣờng.  Thƣ viện Renton nằm 

ngang qua một chỗ hẹp của dòng sông.  Ông ngoại 

thƣờng đi trên phần cuối,  ít khi ông ngoại đi trên phần 

đầu của Trail. 

        
        Thư Viện Renton nằm ngang sông Cedar 

Ông ngoại thích đi trên bốn cây số cuối cùng của Trail 

Renton Cedar River vì đẹp và có chỗ đậu xe thuận tiện 

của Thƣ Viện Renton.  Trail đẹp cả bốn mùa.  Dọc theo  

Trail Renton Cedar River, từ thƣ viện Renton đến hồ 

Washington, là công viên có thảm cỏ đƣợc chăm sóc 

xanh tƣơi và sạch sẽ quanh năm.  Nền của công viên là 

mầu xanh của thảm cỏ, của những cây thông trồng trong 

công viên, của những cây liễu, và nhiều loại cây cỏ 

không tên dọc theo bờ sông.  Mỗi mùa, Trail có màu sắc 

khác nhau trên nền xanh của công viên.  Mùa xuân, 
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những cây anh đào nở trong công viên và bên bờ sông.  

Màu hồng dịu hiền nổi trên màu xanh.  Ông ngoại nhớ 

những cây anh đào Đà Lạt.  Đà Lạt có Viện Đại Học Đà 

Lạt, quê hƣơng tinh thần của ông ngoại.  Mùa hạ, những 

bụi Forsythia đƣợc tỉa thành những cây (có một thân), 

nở hoa màu vàng rực rỡ.  Những bông hoa vàng 

Forsythia  khá giống hoa Mai.  Ông ngoại nhớ chợ hoa 

đƣờng Nguyễn Huệ những ngày tết, tại Sài Gòn trƣớc 

năm 1975.  Mùa đông, những chùm bông tuyết đọng 

trên cỏ,  trên cây vừa buồn vừa đẹp.  Những ngày mƣa 

phủ mờ dòng sông, ông ngoại nhớ những ngày mƣa và 

lạnh ở Huế.  Ông ngoại thích nhất mùa thu trên Trail 

Renton Cedar River.  Tháng mƣời một, giữa mùa thu, lá 

của những cây maple đổi thành màu đỏ,  màu cam, màu 

vàng.  Những bụi Burn Bush lá xanh đổi thành màu đỏ 

tƣơi.  Những cây Ginkgo, lá đổi thành màu vàng rực, 

làm sáng một khoảng không gian chung quanh.  Dòng 

sông cũng đổi màu.  Hàng đàn cá hồi bơi ngƣợc dòng 

làm hồng cả một khúc sông.  Cảnh tƣợng bi hùng của 

đàn cá hồi bơi ngƣợc dòng nƣớc chẩy xiết đã quyến rũ 

ông ngoại đến chiêm ngƣỡng hàng năm.   

Đầu tháng mƣời, những con cá hồi từ biển Thái Bình 

Dƣơng vào hồ Washington.  Từ hồ Washington, chúng 

vào sông Cedar,  nơi chúng sinh thành.  Những đàn cá 

thƣa thớt đầu tiên bơi ngƣợc dòng sông mở đầu cho mùa 

cá hồi trên sông Cedar.   Ánh mắt của những con cá đầy 

vui tƣơi nhƣ ánh mắt của những ngƣời Việt Nam, xa quê 

lâu năm, bƣớc xuống phi trƣờng Tân Sơn Nhất.  Ông 

ngoại không biết vì ông ngoại vui tƣơi nên ông ngoại 

thấy ánh mắt cá hồi vui tƣơi, hay chính những con cá 

hồi vui tƣơi khi đƣợc trở về nơi chôn nhau cắt rốn.  
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                                               Hình lấy trên net 

Đầu tháng mƣời một, khúc sông ánh lên màu hồng.  

Không phải hàng trăm con cá hồi mà từng đợt hàng 

ngàn con cá hồi nối tiếp,  lũ lƣợt bơi ngƣợc dòng sông.  

Cảnh tƣợng không khác gì cảnh những ngƣời Hồi giáo 

hành hƣơng về thánh địa La Mecque, ngƣời Thiên Chúa 

Giáo về thánh địa Jelusalem, La Vang hay Fatima, 

ngƣời Phật Giáo hành hƣơng nơi Đức Phật thành đạo tại 

Nepal.  Cảnh tƣợng cũng không khác gì cảnh tƣợng 

ngƣời Việt hải ngoại lũ lƣợt về quê ăn tết.  Nhƣng cả ba 

cảnh tƣợng khác nhau về mục đích.   Những đoàn ngƣời 

hành hƣơng về thánh địa La Mecque, Jelusalem, La 

Vang, Fatima, Nepal để chứng tỏ đức tin của mình với 

đấng giáo chủ và xin đấng giáo chủ ban cho họ những 

điều tốt đẹp.  Những đoàn ngƣời Việt hải ngoại đông 

đảo về quê trong dịp tết Nguyên Đán hay vào mùa hè 

mang tính cách về nguồn, nhớ nguồn gốc mình sinh ra.   

Đoàn cá Hồi trở về sông Cedar mang ba hình ảnh :  Trở 

về quê hƣơng, chết trên quê hƣơng,  và tái sinh một thế 

hệ mới để duy trì nòi giống cá Hồi.  Tái sinh là mục đích 

chính của đàn cá hồi.  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ccconserv.org/images/mitchell-river-sockeye-h.jpg&imgrefurl=http://www.ccconserv.org/salmonids.html&usg=__wu3CtVFyP1uKTXHG2OaVFXfkn9g=&h=352&w=500&sz=81&hl=en&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=_YczhOEQJLQKpM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=sockeye+salmon&um=1&hl=en&sa=X&rlz=1T4GGLG_enUS310US310&tbs=isch:1
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Tháng mƣời hai, chỉ còn ít ỏi cá hồi cố gắng lội ngƣợc 

dòng nƣớc.  Tháng mƣời hai, bầu trời luôn đầy mây đen, 

mƣa hầu nhƣ suốt ngày, đôi khi có tuyết rơi.  Cảnh buồn 

và quạnh hiu.  Những con cá Hồi về quê muộn màng, 

giống nhƣ những ngƣời vì sinh kế làm ăn vất vả, qua giờ 

giao thừa vẫn chƣa về tới nhà.  Cảnh buồn ngƣời có vui 

đâu bao giờ nên ông ngoại thấy con cá hồi buồn.  Một 

lần, ông ngoại đi thật xa về phía thƣợng nguồn, với mục 

đích xem con cá hồi đi ngƣợc dòng xa đến đâu.  Con 

sông khi thì chảy sát Trail, khi thì chảy qua cánh rừng 

không nhà, khi thì chảy qua nơi vắng lặng, lác đác vài 

nhà đang tỏa khói từ những ống lò sƣởi trên mái nhà.  

Ông ngoại ngồi trên tảng đá lớn.  Ông ngoại dừng chân 

vì nơi đó đã xa nhà hơn mƣời cây số, đi bộ trở về nhà 

cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.  Những tảng đá nằm 

sát bờ sông và gần đó có tấm bảng View Salmon.  Khúc 

sông nơi đó khá rộng so với nơi khác.  Ông ngoại ngồi 

trên tảng đá hơn một giờ.  Mắt ông ngoại chăm chăm 

nhìn nƣớc dòng nƣớc chảy xiết.  Hơn một giờ đồng hồ, 

ông ngoại chỉ thoáng thấy một con cá hồi quẫy trên mặt 

nƣớc.  Con cá hồi chìm xuống nƣớc và ông ngoại không 

còn thấy lại con cá hồi.  Ông ngoại không biết con cá 

hồi vừa quẫy là con cái hay con đực.  Dù là con cá hồi 

cái hay cá hồi đực, một mình nó cũng không thể tái sinh 

đƣợc.  Con cá hồi cô đơn lẻ loi không thực hiện đƣợc 

mộng ƣớc tái sinh.  Không phải con cá hồi nào cũng 

hoàn thành đƣợc nhiệm vụ trời phó thác, để tái sinh ra 

thế hệ tiếp nối.  Hoặc chúng bị chết giữa đƣờng vì đuối 

sức do cuộc hành trình quá dài và gian nan, hoặc do bị 

con ngƣời, gấu, chim sát hại, hoặc do không có bạn 

đƣờng …..   
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Cá hồi tái sinh trong dòng nƣớc của sông Cedar.  Có 

một ngƣời muốn tái sinh trên bờ sông Cedar.  Ngƣời đó 

là anh chàng John.  Ông ngoại quen John trên Trail 

Cedar River.  John là ngƣời Mỹ da trắng, gốc Ái Nhĩ 

Lan.  John khoảng hai mƣơi tám tuổi.  Nhà John ở trong 

khu xóm, có khoảng hai trăm nhà gồm giàu nghèo lẫn 

lộn.  Nhà giàu là những nhà water front.  Nhà trung bình 

và nghèo thì nằm phía trong.  Khu xóm này ở bên cạnh 

sông Cedar.  Nhà John nằm trên bờ sông Cedar.   

John nói với ông ngoại,  Jonh là thế hệ thứ ba đi trên 

Trail Cedar River.  John kể rằng :  Ông ngoại John là 

một công nhân của hãng máy bay Boeing.  Những  giờ 

nghỉ trƣa, ông ngoại John đi bộ dọc song, từ điểm cuối 

cùng của dòng sông là nơi dòng sông đổ vào hồ 

Washington và gần đó là cửa ra vào của một phân 

xƣởng hãng máy bay Boeing, nơi ông ngoại John làm 

việc.  Ông ngoại John quen bà ngoại John trên Trail.  

Hai ngƣời yêu nhau và lấy nhau.  Ông bà ngoại John 

mua căn nhà bên bờ sông Cedar.   Ông bà ngoại John 

chỉ sinh ra đƣợc mẹ John.  Mẹ John lấy chồng và ra ở 

riêng, cho đến khi ông bà ngoại John qua đời, bố mẹ 

John về ở căn nhà bên bờ sông Cedar.  John là con út 

trong gia đình gồm ba chị em.  Hai chị John đã có gia 

đình.  Chị lớn Liza ở mãi tận Washington DC.  Chị kế 

Michelle ở San Jose.   John độc thân và ở với cha mẹ.  

Thỉnh thoảng ông ngoại và Jonh gập nhau trên cầu trƣớc 

cửa thƣ viện Renton.  John kể cho ông ngoại về đời sống 

của con cá Hồi.  Cá hồi là một trong ít loại cá sống trong 

nƣớc ngọt và cả trong nƣớc mặn.  Cá Hồi có hai loại 

chính Cá Hồi Thái Bình Dƣơng và cá Hồi Đại Tây 

Dƣơng.  Cá Hồi Thái Bình Dƣơng có nhiều loại : 
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Sockeye, Chum, Pink, Coho, Chinook, Steelhead, Masu 

… Đại Tây Dƣơng chỉ có một loại cá Hồi gọi là cá Hồi 

Đại Tây Dƣơng.  Cá Hồi là loại cá khỏe, nó có thể nhảy 

cao đến 3 mét để vƣợt thác ghềnh và bơi ngƣợc dòng 

nƣớc chảy xiết.   

John chỉ cho ông ngoại, làm sao để biết con cá Hồi 

Sockeye đực hay cái.  Thƣờng ngƣời ta dựa trên mầu sắc 

để biết cá hồi đực hay cái.  Cá hồi đực có màu đỏ sáng 

hơn cá hồi cái.  Nhìn miệng cá hồi cũng có thể biết đƣợc 

đực hay cái.  Hàm cá hồi đực có những răng nhọn, cá 

hồi cái thì không.  Đầu cá hồi to nhỏ cũng cho ta phân 

biệt đƣợc con đực, con cái.  Đầu cá hồi đực to so với 

thân của nó,  đầu cá hồi cái bình thƣờng so với thân.  

Lƣng cá hồi đực cái cũng khác nhau.  Nhìn lƣng cá hồi 

đực có cục u cao, cá hồi cái thì không. 

John nói với ông ngoại về chu kỳ của đời sống con cá 

hồi.  John nói :  Cá hồi trở về sông Cedar có bốn loại 

Sockeye, Chinook, Coho và Steelhead.  Mặc dầu chúng 

sống chung trong một dòng sông, nhƣng đời sống của 

chúng khác nhau.  Sockeye là loại cá hồi chiếm đa số 

tuyệt đối trong dòng sông Cedar.  Chu kỳ của cá hồi 

Sockeye và cá hồi nói chung gồm sáu giai đoạn. Mỗi 

giai đoạn, cá hồi có tên gọi khác nhau. 

Giai đoạn 1 :  Vào mùa thu, cá hồi trở về dòng sông 

Cedar và chọn nơi để đẻ trứng.  Cá mẹ dùng đuôi để đào 

ổ đẻ.  Ổ đẻ là một hố trong hốc đá sỏi dƣới lòng sông, 

đƣợc gọi là redd.   Hốc đá giúp cho những trứng không 

bị chim, những con cá khác ăn. Bơi bên cạnh cá hồi cái 

lúc đó có một hay vài cá hồi đực.  Cá hồi đực phủ tinh 

trùng ngay khi trứng lọt lòng.  Sau đó, cá hồi cái dùng 

đuôi đẩy những viên sỏi để lấp trứng.  Thƣờng thƣờng, 
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cá hồi cái đẻ năm ổ trứng trong redd.  Tùy theo lớn hay 

nhỏ, cá hồi cái đẻ từ 2000 đến 4500 trứng.   

Giai đoạn 2 :  Cuối mùa đông hay đầu mùa xuân, trứng 

nở.  Những con cá salmon con đƣợc gọi là Avelin.  Một 

túi đựng chất giống lòng đỏ trứng treo ở giữa Avelin.  

Cái túi này cung cấp thức ăn cho Avelin.  Avelin ở trong 

hang ổ cho tới khi túi có chất giống lòng đỏ trứng biến 

mất.  Có nghĩa là cho tới khi Avelin ăn hết chất giống 

lòng đỏ trứng.  Thời gian này khoảng ba tháng.   

Giai đoạn 3 :  Khi túi có chất giống lòng đỏ trứng biến 

mất, cá đƣợc gọi là Fry.  Fry là cá hồi nhỏ.  Chỉ khoảng 

20 trong số 100 Avelin sống sót để trở thành Fry.  Khi 

rời khỏi hang ổ, Fry phải tìm nơi để trú ẩn và nơi này có 

thức ăn cho Fry.  Những nơi đặc biệt này gọi là habitat.  

Chỉ có khoảng 10 trong số 100 Fry tìm đƣợc habitat đáp 

ứng đầy đủ hai điều kiện, có thức ăn và an toàn.  Số còn 

lại bị chết.  Chinook và Coho Fry có màu sẫm và có 

những đốm lớn đã giúp chúng hòa hợp lẫn lộn với lòng 

suối hay song, và ẩn nấp để tránh bị săn bắt của những 

con thú khác.  Pink, Chum, và Chokeye Salmon có ít 

đốm hay không có đốm, chúng theo dòng nƣớc đi vào 

hồ Washington rất sớm.  Chúng có màu bạc.  Fry bơi và 

tìm thức ăn.  Fry ăn những rong rêu và côn trùng. 

Giai đoạn 4 : Cá hồi con theo dòng nƣớc vào hồ 

Washington.  Chúng có tên là Molt.  Chúng ở hồ 

Washington khoảng hai năm.  Đến lúc trƣởng thành, da 

cá hồi trở thành màu xám bạc.  Thời gian này là thời 

gian chúng sẵn sàng đi ra biển mặn.  Trƣớc khi ra biển, 

chúng sống ở vùng nƣớc lợ, chỗ nƣớc ngọt và nƣớc mặn 

gặp nhau, trong vài ngày hay vài tuần.   Tại vùng nƣớc 
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lợ, chúng kiếm ăn và thay đổi thể chất để thích ứng với 

nƣớc mặn. 

Giai đoạn 5 : Thời gian đầu, cá hồi sống ven bờ biển.  

Cuối mùa thu, chúng di chuyển ra đại dƣơng.  Phần lớn 

chúng bơi từng đoàn lên hƣớng Bắc theo bờ biển British 

Columbia, để tới Alaska và có khi chúng đi xa hàng 

ngàn cây số tới vùng North Pacific.  Cá hồi trƣởng thành 

trong đại dƣơng.  Nơi đây, có nhiều thức ăn và không 

gian rộng lớn nên chúng lớn rất nhanh.  Bây giờ, chúng 

mới đƣợc gọi là Cá Hồi .  Chúng sống trong biển khoảng 

bốn năm.  Cá hồi ăn tôm, mực và những cá con nhƣ cá 

trích.  Cá hồi cũng ăn những cây và sinh vật trôi nổi trên 

biển.  Để có thể sinh tồn đƣợc trong đại dƣơng, cá hồi 

phải tìm những nơi có nguồn thức ăn phong phú.  Nơi 

vùng biển này đòi hỏi nhiệt độ và độ mặn thích hợp cho 

những sinh vật thức ăn của cá hồi phát triển.  Vì vậy khi 

nhiệt độ của đại dƣơng tăng vài độ so với nhiệt độ bình 

thƣờng, những sinh vật trôi nổi giảm và số lƣợng cá Hồi 

cũng bị giảm một cách đáng kể. 

Giai đoạn 6  :  Giai đoạn khép kín chu kỳ đƣợc gọi là 

giai đoạn di trú (migrating).  Giai đoạn này, cá hồi rời 

biển khi chúng đến thời kỳ sinh nở.  Rời biển để vào 

vùng nƣớc ngọt, cá hồi cũng dừng lại ở vùng nƣớc lợ 

một thời gian để điều chỉnh cơ thể cho thích hợp với 

nƣớc ngọt.  Cá hồi đổi từ màu xám bạc sang màu hồng.  

Cá hồi quay về dòng sông Cedar nơi chúng sinh ra đời.  

Chúng dùng xúc giác để tìm về nơi chôn nhau cắt rốn.  

Chúng đánh hơi đất, cây cỏ, và côn trùng trong dòng 

suối để lần mò về quê hƣơng xứ sở.  Cá hồi bơi thành 

từng đoàn gồm mấy trăm con.  Đoàn này tiếp nối đoàn 

khác làm hồng cả khúc sông.  Cá hồi bơi ngƣợc dòng 
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nƣớc chảy xiết.  Đôi khi, chúng phải vƣợt qua thác 

ghềnh.  Hành trình dài có thể xa đến ba ngàn cây số, đầy 

gian nan nguy hiểm, nhƣng chúng không bỏ cuộc.  Cá 

hồi đem hết sức lực lội ngƣợc dòng nƣớc chảy xiết nên 

chúng không thể kiếm thức ăn.  Chúng nhịn đói suốt 

thời gian này.  Chúng sống nhờ lƣợng mỡ và protein dự 

trữ trong cơ thể.  Thời gian này cá hồi gầy, thịt chúng 

không ngon nên con ngƣời không bắt chúng, nhƣng cá 

hồi vẫn là thức ăn cho loài gấu và chim. 

Trong cuộc hành trình có sự tranh chấp nội bộ quyết liệt.  

Những con cá hồi đực dùng những răng sắc nhọn đánh 

nhau với những cá hồi đực khác để tranh giành cá hồi 

cái làm bạn đƣờng.  Cá hồi cái chiến đấu với cá hồi cái 

khác để dành ổ đẻ trứng tốt cho mình.  Nếu để ý trong 

luồng cá hồi vài trăm con, chúng đi thành từng cặp một 

đực một cái.  Nhƣng, ngƣời ta không biết đƣợc, chúng 

bơi thành từng cặp từ lúc nào.  Sau khi phủ tinh trùng, 

cá hồi đực chết.  Cá hồi cái trông nom trứng trong vài 

ngày rồi chúng chết.  Hầu hết cá hồi Thái Bình Dƣơng 

chết sau thời gian sinh nở, chỉ có cá hồi Steelhead và cá 

hồi Đại Tây Dƣơng trở lại đại dƣơng và tiếp tục sinh nở 

những năm sau.  Cá hồi Đại Tây Dƣơng có thể sinh nở 

đến bảy lần.  
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Từng cặp cá hồi cái và đực bơi bên nhau 

Dọc theo dòng sông Cedar, xác cá hồi chết nằm rải rác 

giống nhƣ bãi chiến trƣờng của những trận đánh lớn thời 

xa xƣa trong phim ảnh.  Có những xác màu hồng nằm lơ 

lửng trong dòng nƣớc của những cá Hồi vừa mới chết.  

Có những xác trắng phếu nằm sát đáy sông của những 

cá Hồi chết đã lâu.  Có những xác cá Hồi đực và cái nằm 

chết bên nhau cũng không ít .  Những xác chết của cá 

hồi bố và mẹ tan rã đã bồi đắp dinh dƣỡng cho dòng 

sông, giúp cho những cây cỏ sinh sôi và lớn.  Những 

thảo mộc này sẽ là thức ăn cho những con cá hồi con. 
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                                     Cá hồi đực mới chết 

 

 

                                          Cá hồi chết đã lâu 
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                               Cặp cá hồi mới chết bên nhau 

 

 

                                          Cặp cá hồi chết đã lâu 

John kết luận :  Cá hồi trở về tái sinh ở dòng sông nơi 

chúng sinh ra là do bản năng bẩm sinh trời cho hay trời 

bắt buộc chúng phải làm.  Nhiều ngƣời hỏi, tại sao cá 

hồi có thể tìm đƣờng về nơi chôn nhau cắt rốn đƣợc,  tại 

sao chúng phải chết sau khi tái sinh, tại sao và tại sao.  
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Những câu hỏi tại sao đó phải hỏi trời.  Chỉ có trời mới 

trả lời đƣợc.  Con ngƣời cũng tái sinh.  Nhƣng có hai 

loại ngƣời :  một loại tái sinh theo bản năng.  Nghĩa là 

sinh con cái và không chăm sóc, vứt bỏ chúng để cho xã 

hội chăm sóc.  Loại thứ hai có ý muốn tái sinh, biết tại 

sao mình tái sinh và ý nghĩa của tái sinh.   Những ngƣời 

này săn sóc và dạy dỗ con cái để chúng trở thành những 

ngƣời hữu ích cho xã hội.   

Một hôm, ông ngoại thấy John chạy song song với một 

cô gái.  Ông ngoại biết mặt cô gái này.  Ông ngoại đã 

gặp cô gái này hai ba lần trên đoạn Trail xuyên qua 

rừng, nhƣng chƣa lần nào nhìn thấy cô gái trên đoạn 

Trail từ thƣ viện đến hồ Washington.  Ông ngoại đoán 

cô ta ở cùng xóm với John.  Phần đông những ngƣời đi 

bộ hay chạy bộ trên đoạn Trail xuyên qua rừng đều ở 

trong xóm của John.  Xóm của John ở ngay đầu của 

đoạn Trail này.  Hôm đó là lần đầu tiên ông ngoại thấy 

cô gái chạy trên đoạn Trail ngang qua công viên.  Cô gái 

không chạy một mình mà chạy song song với John. 

Sáu tháng sau, một hôm ông ngoại đang đọc sách trong 

thƣ viện,  John và cô gái đi vào thƣ viện.  Hai ngƣời đi 

đến chỗ ông ngoại đang đọc sách.  John giới thiệu cô gái 

với ông ngoại : 

- Julie, vợ chƣa cƣới của tôi 

Sau vài câu nói xã giao giữa ông ngoại, John và Julie, 

Julie đi đến những kệ sách,  John đứng lại nói chuyện 

với ông ngoại.  John nói với ông ngoại : 



84 

- Chúng tôi cùng sinh ra bên bờ sông Cedar.  

Julie yêu dòng sông Cedar nhƣ tôi.  Chúng 

tôi sẽ tái sinh bên dòng sông Cedar … 

CÁ HỒI VIỆT NAM 

Nhiều  ngƣời Việt Hải Ngoại viết hoặc nói về những con 

cá Hồi Việt Nam, có nghĩa là Ngƣời Việt Nam Hải 

Ngoại giống nhƣ những con cá Hồi.  Từ năm 1975 đến 

năm 1982, ý chí muốn trở về quê hƣơng nhƣ con cá hồi 

của ngƣời Việt Hải Ngoại mãnh liệt.  Họ mong muốn trở 

lại Việt Nam.  Họ tin tƣởng chế độ Cộng Sản sẽ mau 

chóng sụp đổ.  Sau năm 1983, đời sống của những ngƣời 

Việt hải ngoại dần ổn định, có quốc tịch Mỹ, nhìn về 

quê nhà cuộc sống quá khó khăn nên ý chí về Việt Nam 

tái sinh giảm dần.  Ngày nay, ngƣời Việt trong nƣớc tìm 

cách đến Mỹ định cƣ càng ngày càng nhiều bằng 

phƣơng cách hợp pháp và bất hợp pháp.   Ngƣời Việt 

đến Mỹ càng ngày càng đông.  Ý muốn trở về Việt Nam 

sinh sống vĩnh viễn giảm, chỉ còn lại một số rất ít trong 

số hơn ba triệu ngƣời Việt hải ngoại.  Ông ngoại chỉ biết 

có một ngƣời xin hồi Việt tịch là nhạc sĩ Phạm Duy.  

Còn ai nữa ông ngoại không biết.  Nhƣng có lẽ rất ít, 

đếm đƣợc trên đầu ngón tay.  Những ngƣời trở về Việt 

Nam sinh sống vĩnh viễn nhƣng vẫn giữ quốc tịch ngoại 

quốc phần lớn là những ngƣời quá tuổi về hƣu, những 

nhà kinh doanh, những ngƣời tình nguyện làm việc nhân 

đạo, những nhà trí thức về khoa học kỹ thuật, những nhà 

nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật liên quan đến Việt 

Nam, những nhạc sĩ, ca sĩ.  Còn hầu hết chỉ về Việt Nam 

trong dịp tết Nguyên Đán và dịp hè, mục đích để thăm 

lại quê hƣơng, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, hoặc để 
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tránh mùa đông tại các nƣớc phƣơng Tây, hoặc nhƣ 

khách đi du lịch.  

Ngày nay, Việt kiều là những con cá hồi, không còn 

đúng theo nghĩa đen.  Thế hệ ông bà ngoại không còn 

khả năng tái sinh.  Thế hệ bố mẹ Chi không ai muốn về 

Việt Nam sinh nở.  Thế hệ Chi ra đời trên đất Mỹ, 

không phải trên đất Việt Nam.  Nhƣ vậy ngƣời ta nói cá 

hồi Việt Nam theo một nghĩa bóng nào đó.  Có lẽ ngƣời 

ta muốn nói rằng, ngƣời Việt hải ngoại luôn luôn nghĩ 

đến quê hƣơng.  Họ muốn nói những con cá hồi Việt 

Nam đã đem tiền bạc và tài năng, kiến thức về Việt Nam 

để giúp đất nƣớc sớm trở thành một quốc gia hùng 

mạnh, tự do, dân chủ.  Đó là truyền thống của dân tộc.  

Truyền thống tốt đẹp đó đƣợc nhiều nhà nghiên cứu 

ngoại quốc thừa nhận.  Ông ngoại trích nguyên văn bản 

tin đƣợc đăng trên báo Ngƣời Việt Tây Bắc số 1952 thứ 

sáu ngày 27 tháng 8 năm 2010, trang 49 :” Theo Daniel 

Ayala, trưởng dịch vụ toàn cầu của Wells Fargo, điều 

duy nhất chỉ có ở Việt Nam là người ta gửi tiền về cho 

cả tông chi họ hàng chứ không phải chỉ cho những 

người ruột thịt.  Ngoài ra còn dùng tiền để giúp phát 

triển kinh doanh nữa.  Mark Sidel, một giáo sư ngành 

luật ở University of  Iowa, người chuyên nghiên cứu về 

sự luân lưu tiền tệ theo lối này nhận xét rằng, trong 

những năm gần đây, càng có nhiều người Việt gửi tiền 

về nước vì tính cách từ thiện gồm cả việc liên hệ đến y tế 

và giáo dục.”    

Ông ngoại cố gắng làm con cá hồi nghĩa bóng, theo khả 

năng nhỏ bé của ông ngoại, nhƣ ông ngoại vẫn làm từ 

khi tới Mỹ đến nay.  Hàng tháng, ông ngoại gửi tiền về 

cho bà cố ngoại.  Thỉnh thoảng  ông ngoại gửi tiền cho 
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anh em, bà con, bạn bè và các hội từ thiện.  Bốn hay 

năm năm, ông bà ngoại về thăm bà cố ngoại, anh chị em, 

bà con, bạn bè.  Ngày nay, ông ngoại không còn nghĩ, 

một ngày nào đó ông ngoại trở về Việt Nam sống vĩnh 

viễn nhƣ trƣớc kia.  Ông ngoại cũng không còn coi nƣớc 

Mỹ là đất tạm dung, nhƣ nhiều ngƣời Việt hải ngoại vẫn 

nói.  Nƣớc Mỹ đối với ông ngoại là nơi Vạn Đại Dung 

Thân, sẽ là nơi dung thân lâu dài cho con cháu của ông 

ngoại.  Ông ngoại chọn nƣớc Mỹ làm nơi dung thân lâu 

dài vì đó là điều tốt đẹp cho đất nƣớc Việt Nam và cho 

con cháu của ông ngoại.  Ông ngoại lý giải tại sao ở lại 

Mỹ lại tốt đẹp cho đất nƣớc Việt Nam và con cháu : 

Tốt đẹp cho đất nƣớc Việt Nam. 

1. Ngƣời Việt hải ngoại không thể làm thay cho 

ngƣời trong nƣớc.  Việc thành bại do ngƣời 

trong nƣớc chủ động quyết định.  Sự hòa hợp 

hòa giải hiện nay là hòa hợp hòa giải giữa hai 

triệu đảng viên Cộng Sản và 80 triệu dân 

Việt Nam không Cộng Sản trong nƣớc là 

chính yếu.  Một khi Sĩ Phu Bắc Hà, Trí Thức 

Miền Nam, Dũng Sĩ Chống Pháp, Đuổi Mỹ, 

Phá Tàu, Sinh Viên Trẻ của các trƣờng đại 

học trong nƣớc vẫn chƣa lên tiếng, vẫn im 

hơi lặng tiếng, thì có nghĩa là hồn nƣớc chƣa 

trở về, vận nƣớc chƣa đến, thiên mệnh chƣa 

ban cho nƣớc Việt đời sống tự do và no ấm. 

Ngƣời Việt hải ngoại chỉ giúp cho tiến trình 

tự do, dân chủ và giàu mạnh của đất nƣớc 

tiến triển nhanh hơn.  Đƣợc hƣởng tự do 

ngôn luận và tƣ tƣởng, đƣợc đào tạo trong 
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các trƣờng đại học tiếng tăm và nhân bản, 

ngƣời Việt hải ngoại có nhiều điều kiện và 

kiến thức để lên tiếng, chỉ dẫn, đề nghị và 

kêu gào cho chính quyền và nhân dân trong 

nƣớc,  cho nhân dân và chính quyền của các 

nƣớc trên thế giới biết thực trạng về nhiều 

vấn đề cần đƣợc thay đổi, cần đƣợc cải thiện 

tại Việt Nam, hầu đòi hỏi chính quyền Việt 

Nam giải quyết và sửa đổi.  

2. Diện tích Việt Nam khoảng 325 ngàn km 

vuông, dân số Việt Nam hiện nay trên 80 

triệu.  Đất nƣớc hẹp, dân đông, tài nguyên 

càng ngày càng cạn kiệt do chiến tranh tàn 

phá trƣớc đây, do khai thác, buôn bán tài 

nguyên quốc gia vô tội vạ hiện nay, nên khó 

mà nuôi nổi dân số càng ngày càng gia tăng.  

Thêm vào đó hiện nay, nạn tham nhũng đã 

trở thành quốc nạn, ngƣời dân Việt Nam bị 

hai tròng bóc lột, một tròng của nhà nƣớc Xã 

Hội Chủ Nghĩa và một tròng của bọn Tƣ Bản 

đầu tƣ,  đất nƣớc chƣa có tự do, tình trạng về 

xã hội suy thoái trầm trọng.  Cứ nhƣ tình 

trạng nhƣ hiện nay, nhiều ngƣời Việt đã tìm 

cách đi ra nƣớc ngoài sinh sống.  Hiện tƣợng 

ngƣời Việt di dân đã bắt đầu từ mấy chục 

năm nay.  Ngƣời có thân nhân bảo lãnh, 

ngƣời có khả năng tiền bạc di dân qua Mỹ, 

Canada, Úc, Đức, Anh, Pháp …  Ngƣời 

nghèo di dân qua Cambodge, Lào, Thái Lan.  

Cộng đồng ngƣời Việt hải ngoại sẽ là những 

nơi nƣơng tựa trong thời gian đầu của họ.  
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Do đó việc xây dựng một cộng đồng vững 

mạnh, không những là điều tối cần thiết cho 

ngƣời Việt hải ngoại mà còn giúp đỡ rất 

nhiều cho ngƣời di dân Việt Nam trong hiện 

tại và tƣơng lai.   

3. Đất nƣớc Việt Nam hẹp và dân đông.  Ngƣời 

Việt Nam thông minh, chăm chỉ.  Nhân tài 

Việt Nam không thiếu.  Nƣớc Việt Nam cần :  

Thứ nhất, những ngƣời xuất sắc về kiến thức 

và tài năng.  Thứ hai, cần những nhà đầu tƣ 

đem tiền của về lập nhà máy, cơ cở sản xuất, 

mở trƣờng học, bệnh viện …  Thứ ba, cần 

gửi tiền về Việt Nam qua dịch vụ kiều hối 

nhƣ hiện nay.  Ngƣời xuất sắc là những giáo 

sƣ của những trƣờng đại học danh tiếng ở 

Mỹ, Pháp, Anh, Nhật … , những chuyên viên 

kỹ thuật về khoa học, văn hóa, mỹ thuật  

nƣớc Việt Nam còn thiếu.  Những ngƣời tài 

giỏi này hiện nay Việt Nam chƣa đào tạo 

đƣợc.  Các đại học ở các nƣớc phƣơng tây 

Anh, Mỹ, Pháp, Đức .. mới có khả năng đào 

tạo những ngƣời xuất sắc.  Ngày nay, hàng 

năm ngƣời Việt hải ngoại đã gửi về Việt 

Nam khoảng bảy,  tám tỷ Mỹ Kim, đã đầu tƣ 

nhiều tiền bạc vào nhiều lãnh vực, đã cung 

cấp nhiều giáo sƣ và chuyên viên cho các 

trƣờng đại học trong nƣớc.     

4. Các quốc gia ngày nay theo chính sách hội 

nhập, sự phát triển của kỹ thuật thông tin và 

giao thông vận tải khiến thế giới nhƣ nhỏ hẹp 

lại.   Việt Nam và Mỹ không còn quá xa xôi.  
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Hàng giờ, hàng  ngày, hàng tuần có thể nói 

chuyện với nhau qua điện thoại.  Hàng năm 

có thể về Việt Nam thăm bà con.   Ngƣời 

Việt có thể tìm truyền thống dân tộc ngay 

trên đất Mỹ.  Những truyền thống của những 

cộng đồng ngƣời Việt ở Pháp, Mỹ, Úc … có 

khi còn chính thống hơn ở nƣớc gốc.  Cộng 

đồng ngƣời Việt hải ngoại đã chọn lọc truyền 

thống tốt đẹp và nhân bản của dân tộc Việt 

Nam để dậy con cháu.  Đồng thời ngƣời Việt 

hải ngoại cũng đem những tinh hoa của quê 

hƣơng thứ hai nhƣ tinh thần thƣợng tôn pháp 

luật, tinh thần tôn trọng tự do ngôn luận, 

những kiến thức về khoa học kỹ thuật, mỹ 

thuật .. vv và vv.. về Việt Nam để đóng góp 

vào công cuộc tái sinh đất nƣớc. 

Tốt đẹp cho ông ngoại và con cháu  

Ông ngoại kê ra những lý do riêng về quyết định của 

ông ngoại : 

1. Con cháu ông ngoại sống ở Mỹ.  Ông ngoại 

muốn sống gần con cháu.  Lan Chi đến tuổi 

đi học.  Ông ngoại sẽ đƣa đón Lan Chi.  Buổi 

chiều đi đón Lan Chi, ông ngoại sẽ mua quà 

bánh để Lan Chi ăn trên đƣờng về. 

2. Ông ngoại quan niệm nơi dƣỡng quan trọng 

hơn nơi sinh.  Dƣỡng ở đây là dƣỡng về vật 

chất và tinh thần, nghĩa là có cơm no áo ấm, 

đƣợc hƣởng công bằng và tự do, không bị kỳ 

thị và không bị gạt ra khỏi xã hội.  Ông ngoại 
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sinh tại Hà Nội.  Miền Nam nuôi ông ngoại 

về vật chất và giáo dục tinh thần.  Ông ngoại 

thuộc về miền Nam, miền Nam thân thuộc 

hơn miền Bắc.  Ngày nay tình cảm của ông 

ngoại đối với nƣớc Mỹ vẫn chƣa ấm áp, thoải 

mái, ngọt ngào bằng đối với Việt Nam.  

Nhƣng ngày mai, nƣớc Mỹ sẽ trở nên quen 

thuộc thoải mái hơn Việt Nam đối với Lan 

Chi.  Lý do, Chi thông thạo tiếng Mỹ hơn 

tiếng Việt.  Lan Chi đƣợc đào tạo và sống 

trong nền văn hóa Mỹ.  Chi có anh chị em bà 

con gần, bạn bè thân thuộc ở Mỹ nhiều hơn ở 

Việt Nam.  Thời thơ ấu và thanh niên, Chi 

sống ở Mỹ lâu dài hơn Việt Nam.  Chi có kỷ 

niệm ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam.   

3. Nƣớc Mỹ đã giúp ông bà ngoại, bố mẹ Chi 

có một đời sống tử tế, ấm no và bình đẳng 

trên luật pháp.  Nƣớc Mỹ đã giúp ông ngoại 

xóa bỏ đƣợc mặc cảm thua trận.  Nếu ông bà 

ngoại ở lại Việt Nam thì đời sống hiện nay sẽ 

ra sao ?  Quan sát trong số những ngƣời bạn 

của ông ngoại còn ở lại Việt Nam,  phần lớn 

đời sống của họ và con cháu chật vật thiếu 

thốn.  

4. Điều quan trọng nhất vẫn là tƣơng lai của 

con cháu ông ngoại.  Năm 1991, trong lớp 

học ESL, một anh bạn ngƣời Ba Lan nói với 

ông ngoại  :” Chúa đã đặt tôi tại nơi tốt đẹp 

nhất thế giới “.  Ngày nay, mặc dầu nƣớc Mỹ 

trên đà tuột dốc về kinh tế, xã hội phân hóa 

trầm trọng, nhƣng nƣớc Mỹ vẫn có nhiều 



91 

điều tốt đẹp hơn các nƣớc khác.  Nhiều ngƣời 

trên thế giới, kể cả những ngƣời ở các nƣớc 

phát triển Tây Âu, vẫn mong muốn đƣợc 

định cƣ ở Mỹ.  Vì sao nhiều ngƣời muốn đến 

sống tại nƣớc Mỹ ?  Dĩ nhiên có nhiều lý do.  

Riêng ông ngoại nhận xét về nƣớc Mỹ nhƣ 

sau : 

Nƣớc Mỹ là nƣớc vĩ đại, trƣớc nhất vì nƣớc 

Mỹ là nƣớc Hợp Chủng Quốc.  Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ đã đứng vững và hùng mạnh 

200 năm nay.  Đó là nhờ nƣớc Mỹ có thể chế 

tốt đẹp :  Một chính quyền liên bang mạnh và 

năm mƣơi tiểu bang nhƣ năm mƣơi nƣớc.  

Một tiểu bang bị nạn thì 49 tiểu bang khác 

xúm lại giúp đỡ.   Hiệp Chủng Quốc Mỹ là 

một đất nƣớc đa văn hóa.  Bất cứ ngƣời công 

dân nào của nƣớc Mỹ cũng đƣợc sống và tìm 

đƣợc truyền thống của đất nƣớc gốc của 

mình ngay trên đất Mỹ, ngoại trừ ngƣời da 

đen con cháu của những ngƣời nô lệ không 

biết nguồn gốc của mình.  Hằng năm, sinh 

viên trẻ Việt Nam  tổ chức Hội chợ Tết tại 

Seattle Center.  Tết năm nay Lan Chi và 

nhiều trẻ em Việt Nam mặc áo dài khăn đóng 

đi dự hội chợ.  Bà con họ hàng tập trung tại 

nhà ông bà ngoại gói bánh chƣng.   
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                           Lan Chi đi dự Hội Chợ Tết Seattle 

 

 

                               Lan Chi và chiếc bánh chưng 

Vĩ đại thứ hai, nƣớc Mỹ có nhiều đại học danh 

tiếng nhất thế giới.  Trong The – QS World 

University Rankings 2009 – top universities kê 

ra 100 trƣờng đại học hàng đầu của thế giới 

trong đó có 28 trƣờng đại học Mỹ và trƣờng 

Harvard University đứng đầu bảng.  Trong 20 

hạng đầu bảng có 13 viện đại học Mỹ :  Harvard 
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University, Yale University, University of 

Chicago, Princeton University, MIT, CIT, 

Columbia University, University of 

Pennsylvania, Johns Hopkins University, Duke 

University, Cornell University và University of  

Michigan. 

Năm 2011 đại học Harvard bị tụt xuống hạng 

hai.  QS World University Rankings – chọn 2000 

đại học trên khắp thế giới, đánh giá và chọn lại 

700 đại học, và cuối cùng chọn 400 đại học.  Đại 

học xếp hàng đầu thế giới năm 2011 là 

University of Cambridge của Anh quốc (UK).  

Trong số 10 đại học hàng đầu thế giới gồm 4 đại 

học của Anh (University of Cambridge hạng 1, 

University of Oxford hạng 5, Imperial College 

London hạng 6, và University College London 

UCL hạng 7) và 6 đại học của Hoa Kỳ (Harvard 

University hạng 2, MIT hạng 3, Yale University 

hạng 4, University of Chicago hạng 8, University 

of Pennsylvania hạng 9 và Columbia University 

hạng 10).  Năm quốc gia có nhiều đại học hàng 

đầu là: Hoa Kỳ với 85 đại học (21,25%), kế tiếp 

là Anh quốc với 43 đại học (10,75%), Đức quốc 

36 đại học (9%), Australia 21 đại học (5,25%), 

và Pháp 19 đại học (4,75%).   

Vĩ đại thứ ba, nƣớc Mỹ là miền đất có rất nhiều 

cơ hội thăng tiến cho bất cứ cá nhân nào chịu 

khó và cầu tiến.  Trƣờng hợp điển hình quá nhiều 

và có ngay trong gia đình, họ hàng của Lan Chi.  

Ông ngoại không cần phải chứng minh. 
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Vĩ đại thứ tƣ, nƣớc Mỹ có hệ thống thƣ viện tân 

tiến và hiệu quả nhất thế giới.  Thƣ viện Mỹ 

phục vụ cả những trẻ sơ sinh một tuổi cho tới 

ngƣời già trăm tuổi.  Thứ năm hàng tuần, lúc Lan 

Chi một tuổi, Chi đã đến thƣ viện Shoreline để 

nghe đọc sách và nghe hát, mƣợn sách về nhà 

mặc dù Chi chƣa biết nói, chƣa biết đi.  Thƣ viện 

nào cũng có nơi dành riêng cho trẻ em.  Thƣ viện 

cho mọi ngƣời dùng computer tại chỗ, mƣợn 

video, cd, tape, sách về nhà… Nếu video, cd, 

tape, và sách không còn vì đã có nhiều ngƣời 

mƣợn, ngƣời mƣợn có thể ghi tên chờ.  Khi có 

sách, cd, tape, video về, trƣớc đây thƣ viện sẽ 

gửi đến tận nhà bằng đƣờng bƣu điện, ngày nay 

vì không có ngân sách nên thƣ viện chỉ nhắn qua 

điện thoại để ngƣời mƣợn biết và tới nhận tại thƣ 

viện. 

Vĩ đại thứ năm, nƣớc Mỹ có kỹ nghệ điện ảnh 

lớn nhất và hấp dẫn nhất thế giới.  Giải điện ảnh 

Oscar là giải thƣởng điện ảnh lớn nhất thế giới 

và đƣợc nhiều ngƣời theo dõi.  Giải Oscar có 

một giải thƣởng cho một phim nƣớc ngoài.  Năm 

nay 2010 đã có 56 quốc gia gởi phim đến dự 

tranh.  Nƣớc Mỹ sản xuất đƣợc nhiều bộ phim vĩ 

đại, đạo diễn, tài tử nổi danh cả thế giới biết 

tiếng.   

Vĩ đại thứ sáu, nƣớc Mỹ có hệ thống tiếp thị tốt 

nhất thế giới.  Trong các cửa hàng Mỹ, khách 

hàng đƣợc lựa chọn thoải mái, trả lại món hàng 

đã mua mƣời lăm ngày hay một tháng mà không 

hề bị tra hỏi hạch sách.  Cửa hàng Mỹ không nêu 
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khẩu hiệu KHÁCH HÀNG LÀ THƢỢNG ĐẾ, 

nhƣng cách tiếp thị của họ thì đúng là họ coi 

khách hàng là thƣợng đế.  Nghệ thuật tiếp thị 

nằm trong nền văn hóa Mỹ, nên đã ngấm vào 

trong máu ngƣời Mỹ. 

Vĩ đại thứ bảy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gay 

cấn, hấp dẫn, sôi nổi và đƣợc nhiều dân tộc trên 

thế giới quan tâm theo dõi.  Điều này chứng tỏ 

nƣớc Mỹ là nƣớc tự do.  Tự do là lý tƣởng của 

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ ngày lập quốc. 

Vĩ đại thứ tám, nƣớc Mỹ đã cống hiến cho nhân 

loại nhiều nhân vật đoạt giải Nobel về Khoa Học 

và Kinh Tế hơn các nƣớc khác. 

Vĩ đại thứ chin, nƣớc Mỹ đóng góp cho Liên 

Hiệp Quốc về tiền bạc và con ngƣời nhiều nhất.  

Tất cả điểm nóng trên thế giới đều có sự tham dự 

của nƣớc Mỹ, nếu không có nƣớc Mỹ nhúng tay 

thì vấn đề khó đƣợc giải quyết.   

Nƣớc Mỹ không đƣợc xếp hạng đầu của những 

nƣớc nên đến sinh sống.  Trong bảng danh sách 

The 2010 Quality of Life Index của 

Internationale Living  công bố ngày 16 tháng 10 

năm 2010 đã đánh giá và xếp hạng 194 quốc gia 

dựa trên chất lƣợng đời sống gồm chín tiêu 

chuẩn : giá sinh hoạt, văn hóa và giải trí, kinh tế, 

môi trƣờng, tự do, sức khỏe , cơ sở hạ tầng, an 

toàn và hiểm nguy, thời tiết.  Nƣớc Mỹ đứng 

hạng thứ bảy với câu nhận xét :  Convenience of 
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getting what you want, when you want it.  Hạng 

bảy là thứ hạng tốt, không phải hạng tồi.    

Nƣớc Mỹ có nhiều cái nhất, nhƣng cũng có 

không ít cái tệ, cái kém. Nƣớc Mỹ còn nhiều vấn 

đề yếu kém hơn các nƣớc khác nhƣ chƣa có 

chƣơng trình y tế sức khỏe cho toàn dân, sự cách 

biệt giàu nghèo còn lớn, buôn bán súng tự do, 

học sinh tiểu học và trung học Mỹ kém về môn 

toán và khoa học hơn các nƣớc khác,  nhƣng ở 

cấp đại học và trên đại học thì sinh viên Mỹ 

không thua kém các học sinh nƣớc khác về toán 

và khoa học.  

Nhiều ngƣời thƣờng nói, ngày nay nƣớc Mỹ 

đang phải trả nợ ngƣời da đỏ về tội tiêu diệt họ, 

trả nợ ngƣời da đen về tội bắt họ làm nô lệ, trả 

nợ ngƣời Mễ về tội cƣớp đất của họ, trả nợ ngƣời 

Việt, Cambodge, Lào về tội phản bội đồng minh.  

Nói nhƣ thế có nghĩa là đất nƣớc này thuộc về 

ngƣời da trắng.  Đó là một điều không đúng vì 

đất nƣớc này có tên là Hiệp Chủng Quốc, một 

đất nƣớc của nhiều chủng tộc.   Nhớ lại quá khứ 

không phải là để căm thù, đòi hỏi mà để xây 

dựng cho tƣơng lai một nƣớc Hiệp Chủng Quốc 

tự do, no ấm, không còn kỳ thị màu da, chủng 

tộc, tôn giáo  … Dân tộc Mỹ nhớ nợ và trả nợ 

cho ngƣời da đỏ, da đen, da vàng.  Nƣớc Mỹ mở 

rộng tay đƣa ngƣời mình mắc nợ lên bình đẳng 

và ngang hàng với mình, cho thấy sự bao dung 

và rộng lƣợng của dân tộc Mỹ.  Trả nợ để giải 

trừ tội lỗi ngày xƣa thì làm sao trả cho đủ, cho 

hết nợ đƣợc.  Trả nợ nhƣ thế vẫn còn tốt hơn 
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mắc nợ và không trả.  Ông ngoại biết ơn sự rộng 

lƣợng của nƣớc Mỹ đã giúp ông ngoại có đuợc 

một đời sống hiện nay.   

Nhiều ngƣời Việt chỉ trích nƣớc Mỹ là nƣớc kỳ 

thị chủng tộc.  Điều này rất đúng.  Xem những 

phim về KKK thì thật khủng khiếp.  Ngày nay 

vấn đề chủng tộc đã đƣợc cải thiện rất nhiều.  

Trên mặt pháp luật mọi ngƣời đều đƣợc bình 

đẳng.  Trên thực tế vẫn còn.  Năm 2008 nƣớc 

Mỹ đã bầu một ngƣời Mỹ da đen, ông Barack 

Obama, làm tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ.  Nếu xét công bằng, tinh thần kỳ thị chủng 

tộc của ngƣời Nhật, ngƣời Hoa, ngƣời Đại Hàn 

và ngƣời Việt so với ngƣời Mỹ có lẽ hơn hoặc 

bằng chứ không thua ngƣời Mỹ.    

Nhiều ngƣời Việt Nam than phiền ngƣời Mỹ 

không đáng tin do kinh nghiệm rút ra từ cuộc 

chiến tranh Việt Nam.  Ngƣời Mỹ đã phản bội 

đồng minh Campuchia, Lào, và Việt Nam trong 

cuộc chiến tranh Đông Dƣơng.  Ai đọc bức thƣ 

của hoàng thân Sirik Matak gửi cho đại sứ Mỹ 

cũng ngậm ngùi sót xa và phẫn uất.  Nhƣng công 

bằng nhận xét có nƣớc nào đáng tin cậy.  Nga, 

Tàu, Anh, Pháp, Nhật … có tin đƣợc không ? 

Ngƣời Cambodge, Lào, Thái Lan có tin đƣợc 

chính quyền Việt Nam không ?  Chính quyền các 

nƣớc đều hành xử vì quyền lợi của giới cầm 

quyền và  đất nƣớc của họ. 

Nƣớc Mỹ dĩ nhiên còn nhiều điều không tốt, 

không đẹp.  Những vấn đề nêu trên không phải là 
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những căn bệnh trầm kha.  Những vấn đề sau 

đây mới là những bệnh khó chữa trị của nƣớc 

Mỹ, khiến ngƣời Mỹ bức xúc, tranh luận  

- Các cuộc bầu cử tại Mỹ quá tốn kém 

khiến tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, 

thống đốc nhƣ đƣợc chỉ định lựa chọn 

bởi những thế lực tài phiệt, tôn giáo 

hay chủng tộc  …  

- Xã hội tƣ bản mệnh danh là xã hội 

tiêu thụ.  Những nhà đại tƣ bản nắm 

trọn quyền điều hành nƣớc Mỹ.  Khi 

tiêu thụ giảm thì sản xuất đình trệ,  

kinh tế khủng khoảng.  Tƣ bản vốn 

tham lam, chỉ nghĩ tới lợi nhuận, nên 

giải quyết kinh tế khủng khoảng bằng 

những biện pháp vô đạo đức kể cả 

việc gây ra những cuộc chiến tranh. 

- Tất cả các nƣớc trên thế giới đã dùng 

hệ thống thập phân trong việc đo 

lƣờng, trừ nƣớc Mỹ còn dùng hệ 

thống khó nhớ và bất tiện, pound, 

mile, feet, foot, yard …  Chứng tỏ 

tinh thần bảo thủ của Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ vẫn còn nặng nề.           

Nhìn về tƣơng lai, hình ảnh nƣớc Mỹ thật ảm 

đạm :  Nợ nần chồng chất, thất nghiệp tràn lan.  

Vậy mà nƣớc Mỹ vẫn vung tay quá trán, tiêu xài 

phung phí không thắt lƣng buộc bụng.  Tƣởng 

chừng nƣớc Mỹ đang đứng trên bờ vực thẳm.  
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Khủng khoảng kinh tế là tình trạng chung của 

thế giới.  Nƣớc Mỹ bị cảm cúm thì thế giới cũng 

ho hen, sổ mũi.  Nay nƣớc Mỹ bị bệnh nặng thì 

thế giới cũng ngã bệnh theo. 

Nƣớc Mỹ còn có nhiều cái tốt và xấu làm sao mà 

kể hết đƣợc.  Kiến thức của ông ngoại lại hạn 

hẹp.  Theo ông ngoại, nƣớc Mỹ vẫn là nơi dung 

thân tốt nhất.  Một điều đáng nói nữa, nƣớc Mỹ 

là đất mới, nên tôn giáo vẫn còn có ảnh hƣởng 

lớn đối với dân chúng, hơn các nƣớc ở cựu châu 

lục khác.  Nƣớc Mỹ còn giữ đƣợc đạo lý và tinh 

thần hào hiệp trọng nghĩa. Nƣớc Mỹ vẫn còn 

tƣợng trƣng cho tự do và nhân quyền. Chọn nƣớc 

Mỹ là quê hƣơng là điều tốt đẹp cho con cháu 

ông ngoại và cho nƣớc Việt Nam.  Ông ngoại 

không còn cách chọn lựa nào tốt đẹp hơn. 

ƯỚC MƠ 

Lan Chi có thuận lợi :  Thứ nhất,  Chi không bị rơi vào 

hoàn cảnh khó khăn nhƣ ngƣời Mỹ gốc Hoa, Nga và các 

quốc gia Hồi Giáo ..vv..  Nƣớc Mỹ ngày nay và tƣơng 

lai không có những tranh chấp, mâu thuẫn lớn và sinh tử 

với Việt Nam nhƣ đối với Trung Hoa, Nga, Iran … Thứ 

hai, Lan Chi không có những vƣớng mắc, những tủi hờn 

tức giận với chính quyền Mỹ nhƣ thế hệ ông ngoại.  Thứ 

ba, Lan Chi đƣợc đào tạo và sống trong nền văn hóa Mỹ.  

Khó khăn duy nhất, Lan Chi là ngƣời thuộc dân tộc 

thiểu số trên đất Mỹ.  Ngƣời thiểu số dĩ nhiên không có 

nhiều thuận lợi bằng ngƣời đa số.   Ông ngoại có những 

ƣớc mơ : 
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1. Thể chất của ngƣời Việt nhỏ bé so với các dân 

tộc khác và là dân tộc thiểu số trên đất Mỹ, cho 

nên ông ngoại khẳng định với Lan Chi một điều :  

Học vấn là con đƣờng duy nhất của ngƣỡng cửa 

thành công trên nƣớc Mỹ.  Ông ngoại ƣớc mong 

Chi có văn bằng đại học.  

2. Nƣớc Mỹ là nƣớc có nhiều cơ hội thăng tiến 

dành cho mọi ngƣời.  Để có đƣợc cơ hội, cần 

phải có khả năng, kiến thức, tinh thần làm việc 

hăng say, chăm chỉ.  Ông ngoại muốn nói đến 

tinh thần phấn đấu.  Ông bà ngoại là thế hệ thứ 

nhất của gia đình đến Mỹ.  Đến Mỹ với hai bàn 

tay trắng, ông bà ngoại phải làm việc tích cực và 

tiết kiệm.  Bố mẹ Chi là thế hệ thứ hai.  Bố mẹ 

Chi sống thiếu thốn nên cố gắng học hành để đạt 

đƣợc đời sống khả quan hiện nay.  Chi là thế hệ 

thứ ba.  Chi có đời sống đầy đủ.  Ông ngoại lo 

ngại tinh thần phấn đấu của thế hệ Chi giảm và 

tinh thần ỷ lại lƣời biếng gia tăng.  Đã có những 

thanh thiếu niên Việt Nam không học hết bậc 

trung học, nghiện ngập, buôn bán và trồng nha 

phiến, đứng xin tiền tại khu chợ Việt Nam.  Phấn 

đấu trƣớc hết cho bản thân mình và sau là cho 

cộng đồng Việt Nam.  Nƣớc Mỹ gồm cả trăm 

cộng đồng sắc tộc khác nhau.  Cộng đồng này 

dòm ngó và đánh giá cộng đồng khác.  Làm tốt, 

cộng đồng đƣợc thơm lây.  Làm xấu, cộng đồng 

vạ lây.  Vì danh dự cộng đồng và nguồn gốc Con 

Rồng Cháu Tiên, Lan Chi phải phấn đấu để trở 

thành ngƣời tốt và hữu ích cho xã hội. 
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3. Điều ông ngoại lo ngại là sự Mỹ hóa hoàn toàn 

hay quá đáng.  Ông ngoại lo sợ Lan Chi không 

còn biết gì hay biết quá ít về văn hóa và truyền 

thống Việt Nam.  Nghĩa là Chi hoàn toàn tách rời 

khỏi cộng đồng Việt Nam.  Hiểu biết đời sống và 

văn hóa Mỹ là điều cần thiết nhất.  Nhƣng sống 

hoàn toàn theo lối sống Mỹ là điều không nên.     

Ông ngoại mong ƣớc mai sau Chi học tiếng Việt 

để đọc truyện ông ngoại viết.  Ƣớc mơ của ông 

ngoại đơn giản nhƣng rất khó thực hiện.  Thế hệ 

của Lan Chi nói và nghe đƣợc tiếng Việt thông 

thƣờng đã là khó.  Biết đọc, biết viết tiếng Việt 

lại khó hơn.  Đọc và hiểu văn chƣơng tiếng Việt 

thì rất khó, vạn ngƣời chƣa có đƣợc một ngƣời.  

Có ba lý do,  Lan Chi nên học tiếng Việt.  Lý do 

thứ nhất, biết nhiều ngoại ngữ là điều tốt cho bản 

thân.  Lý do thứ hai, học tiếng Việt để đọc truyện 

của ông ngoại viết.  Lý do thứ ba là lý do chính.  

Một ngày kia chắc chắn sẽ có ngƣời hỏi Chi là 

ngƣời nƣớc nào.  Chi sẽ không trả lời “ Tôi là 

ngƣời Mỹ gốc Việt “ mà Chi sẽ trả lời ngắn gọn 

“ Tôi là ngƣời Việt Nam “.  Ngƣời Việt mà 

không nói đƣợc tiếng Việt sẽ rất ngƣợng với 

ngƣời hỏi.  Ông ngoại kể cho Chi nghe một câu 

truyện theo lời thuật của ông Cẩn, bạn ông ngoại.  

Ông Cẩn kể rằng :  Một cô gái ngƣời Trung Hoa 

đến dự một buồi thuyết pháp của thƣợng tọa 

Thích Nhất Hạnh.  Thƣợng tọa Nhất Hạnh viết 

trên bảng đen một bài kệ bằng chữ Hoa, rồi sau 

đó mới giải thích bài kệ bằng tiếng Mỹ cho thính 

giả.  Cô gái ngạc nhiên, một ngƣời Việt lại thông 
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thạo chữ viết của dân tộc cô.  Sau đó cô gái Tàu 

đã quyết tâm học nói và viết tiếng Hoa.  Sau này 

cô trở thành một giáo sƣ đại học về Hoa ngữ.  Cô 

gái Trung Hoa kể trên là trƣờng hợp hiếm có, 

vạn ngƣời chƣa có đƣợc một ngƣời nhƣ cô. 

Ông ngoại chắc chắn một ngày kia sẽ có lần Chi 

về thăm Việt Nam.  Chẳng lẽ, bố mẹ Chi phải 

làm thông dịch viên cho Chi trên đất nƣớc cội 

nguồn của mình.  Ông ngoại thu nhỏ lại mong 

ƣớc của ông ngoại.  Ông ngoại mong ƣớc, Lan 

Chi nói và hiểu đƣợc tiếng Việt trong việc giao 

dịch hàng ngày. 

4. Điều lo ngại trái ngƣợc với lo ngại trên.  Lan Chi 

không biết hay không quan tâm gì đến văn hóa 

Mỹ.  Sống trên nƣớc Mỹ không thông hiểu văn 

hóa Mỹ thì không thể có hạnh phúc.  Nƣớc Mỹ 

có nền văn hóa lớn bậc nhất thế giới.  Nhiều 

ngƣời Việt Nam thƣờng nói nƣớc Mỹ có văn 

minh nhƣng không có văn hóa, nƣớc Mỹ mới lập 

quốc 200 năm, Việt Nam có 4000 năm văn hiến.  

Theo ông ngoại nhận định đó đúng và không 

đúng.  Đúng là nƣớc Mỹ mới lập quốc, không 

đúng là tất cả dân tộc di dân đến Mỹ đều đem 

theo văn hóa của dân tộc gốc đến Mỹ.  Cộng 

đồng Việt Nam hàng năm có báo tết, hội chợ tết, 

giỗ tổ Hùng Vƣơng, giỗ Đức Thánh Trần vv.  

Khắp nƣớc Mỹ có China town, làng Đức, làng 

Hòa Lan, khu vực của ngƣời Ý, ngƣời Nhật, 

ngƣời Đại Hàn, ngƣời Da Đỏ.  Nƣớc Mỹ là nƣớc 

mới lập quốc, nhƣng nƣớc Mỹ có nền văn hóa đa 

dạng phong phú lâu đời do các ngƣời di dân đem 
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đến và xây dựng nên một nƣớc có tên là Hợp 

Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nƣớc Mỹ có khoa học tân 

tiến, kinh tế lớn nhất thế giới.  Nƣớc Mỹ có âm 

nhạc, điện ảnh, thể thao hàng đầu thế giới.  Lan 

Chi không tìm hiểu để tận hƣởng một nền văn 

hóa phong phú và nhân bản thì thật uổng phí.   

Không hiểu văn hóa Mỹ, Chi cũng sẽ không  

đem đƣợc những tinh túy của nƣớc Mỹ để cống 

hiến cho nƣớc Việt Nam.  Ông ngoại tƣởng 

tƣợng sống trên đất Mỹ, Chi có giải trí duy nhất 

là xem phim bộ Tàu, Đại Hàn, hát karaoke và 

Chi chỉ đem đƣợc về Việt Nam quần áo, giày 

dép, nƣớc hoa, những lễ hội không phù hợp với 

xã hội Việt Nam nhƣ Halloween mà không đem  

đƣợc những tinh hoa của nền văn học, âm nhạc, 

khoa học kỹ thuật cho nƣớc Việt thì thật là uổng, 

thật đáng tiếc và đáng buồn. 

5.  Điều quan trọng hơn cả là xây dựng cộng đồng 

Việt Nam tốt đẹp đoàn kết.  Xây dựng cộng đồng 

vững mạnh không có nghĩa là tách ra khỏi nƣớc 

Mỹ.  Xây dựng cộng đồng tốt đẹp theo nguyên 

tắc lấy nét đẹp của văn hóa Mỹ là mẫu số chung 

cho mọi cộng đồng sống trên đất Mỹ và những 

nét riêng của nƣớc gốc là tử số.  Nếu mẫu số 

chung nhỏ và tử số lớn, nƣớc Mỹ ở trong tình 

trạng chia rẽ, không ổn định.  Nếu mẫu số chung 

quá lớn và tử số quá nhỏ, nƣớc Mỹ sẽ nghèo nàn 

về văn hóa vì không có sự đóng góp của các dân 

tộc trên thế giới.  Con số nào là con số tốt đẹp 

nhất cho nƣớc Mỹ.  Theo ông ngoại mẫu số 65 

và tử số 35 là tốt đẹp nhất cho nƣớc Mỹ.  Hiện 
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nay mẫu số và tử số là bao nhiêu ?  Các cuộc bầu 

cử Tổng Thống, Thƣợng Viện, Hạ Viện, nhìn 

những văn bản tiếng Anh có kèm theo tiếng 

Spanish, Trung Hoa, Việt Nam  ..vv..  cho phép 

ông ngoại đoán mẫu số hiện nay là khoảng 55 và 

tử số là xấp xỉ 45.  

 

 

       Con tàu bằng thép trên Cedar River trail 

Trên Trail Cedar River có một biểu tƣợng.  Biểu tƣợng 

là một con tàu bằng thép.  Dƣới biểu tƣợng có hàng chữ 

WE ARE LIVING TOGHETHER  IN THIS BOAT.  

Ông ngoại hiểu câu này có ý nói rằng ngƣời Mỹ da 

trắng, da đỏ, da đen, da vàng, Mỹ Việt, Mỹ Pháp, Mỹ 

Nga, Mỹ Tàu, Mỹ Lào, Mỹ Campuchia ….. cùng ở trên 

một con tàu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Tàu sẽ đi chậm, 

đi sai hƣớng, thậm chí chìm, nếu có tranh chấp, chém 

giết vì vấn đề màu da , chủng tộc, tôn giáo giữa những 

ngƣời ở trên con tàu Hiệp Chủng Quốc.  Một nƣớc Mỹ 
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hùng mạnh sẽ ổn định đời sống của chính bản thân và 

sau đó sẽ giúp đƣợc nƣớc gốc.  American First là thực 

hiện thuyết Chính Danh của đạo Khổng Mạnh cho tất cả 

công dân của nƣớc Hiệp Chủng Quốc thuộc bất cứ quốc 

gia gốc nào và cũng thể hiện tinh thần trung thành của 

dân tộc Việt qua câu tục ngữ (proverb) “Ăn Cây Nào 

Rào Cây Nấy.”  Ông ngoại giải thích cho Lan Chi về 

chữ “Rào”, theo sự hiểu biết của ông ngoại.  Rào để bảo 

vệ cây,  ngăn không cho trâu bò, và kẻ xấu hủy hoại, tàn 

phá cây.  Đồng thời Rào cũng còn có bổn phận và nghĩa 

vụ săn sóc tƣới bón bắt sâu bọ giúp cho cây mạnh khỏe, 

nở hoa xinh tƣơi, cho trái ngon ngọt.  Phải làm hai nghĩa 

vụ bảo vệ và chăm sóc mới hoàn thành đƣợc bổn phận 

Rào cây Hiệp Chủng Quốc. 

Kết Luận :  Ông ngoại sắp bƣớc vào tuổi thất thập cổ lai 

hy.  Ông ngoại còn rất ít thời gian để nói chuyện với Lan 

Chi, nên ông ngoại cố gắng viết.  Kiến thức ông ngoại 

về nƣớc Mỹ rất hạn hẹp.  Những điều ông viết trên đây 

chỉ là những cảm xúc.  Cảm xúc thì trào ra vội vàng và 

đôi khi không chính xác, nhƣng cảm xúc thƣờng chân 

thật vì phát xuất từ tấm lòng.  Tấm lòng đó là tình 

thƣơng yêu Lan Chi và nƣớc Việt Nam vô bờ bến  của 

ông ngoại.   
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