


 
 
 
 

THEO  DÒNG 
THÒ’I  GIAN 

 
 
 

BÙI ĐÔNG TRIỀU 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

Nhà Xuất Bản UDUSA Inc. – tdtg@udusa.net 



Theo Dòng Thời Gian 
 

1 
 

 
 
 

Thay Lời Tựa 

 

Cách  đây mười sáu năm, trong cuốn “Hành Trình 
về Phương Tây” phát hành tại Mỹ, tôi đã ghi lại cảm nhận 
của một chuyên gia về những chuyển dạng của xã hội Việt 
Nam trong thập niên 1980-1990.   

Mùa Xuân năm 2009, trong một chuyến về thăm 
Việt Nam, tôi có dịp gặp lại một người bạn cũ, đã mất liên 
lạc từ lâu. Cô bạn cho biết đã đọc cuốn sách trên, và tỏ ý 
cám ơn tác giả “đã giúp cho người đọc trong nước biết 
được cái nhìn của một người xa quê đã lâu về đất nước đổi 
mới… bằng cách đan cài chuyện “đạo” (chính trị-kinh tế) 
với chuyện” đời” (mối tình giữa Nguyễn và Thủy, hai nhân 
vật hư cấu trong truyện) khiến cuốn sách không khô khan”.    

Độc giả cũng đề nghị người viết dựng thêm một hậu 
truyện cho cuốn “Hành Trình về Phương Tây”, lồng đặt 
trong khung cảnh đổi thay của xã hội Việt Nam trong hai 
thập niên 1990-2010. 

Cuốn sách “Theo Dòng Thời Gian” này có thể coi 
như tiếng dội của người viết đáp lại lời kêu gọi từ  người 
bạn của tuổi hoa niên xa xưa.  

Tác giả cũng xin cám ơn ÔB.Dương Nghiệp Bảo, 
Ô.Nguyễn An Nhơn, Ô.Phạm Tùng Cương và Cô Trần thị 
Minh Vân đã bỏ thời gian sửa chỉnh và góp ý cho bản thảo. 
Lẽ dĩ nhiên, những lỗi lầm, nếu còn sót lại, là hoàn toàn do 
nơi nguời viết.   
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I 
 

“Tôi xa Hà Nội, năm lên mười tám, khi vừa 
biết yêu… “ là giòng đầu của một nhạc phẩm nổi 
tiếng.  Câu hát đã đi sâu vào lòng, khi tôi rời Sài Gòn, 
cũng trong một tâm trạng tương tự.  

Sau này, mãi sau này, mỗi lần trở về, tôi luôn 
mong mỏi tìm lại cảm xúc lúc ra đi.  Để rồi lại băn 
khoăn vì mọi thứ không giống xưa, cái gì cũng đã thay 
đổi… 

*** 

Lần này về lại Thành Phố, tôi tình cờ gặp John 
trên chuyến bay từ Mỹ qua…  Anh bạn còn trẻ, mặt 
mày sáng sủa, có dáng dấp của một nhà nghiên cứu 
khoa học. Anh người bang Maryland, cùng nơi tôi cư 
ngụ. Sau vài câu xã giao thông thường, ai nấy về lại 
chỗ ngồi, chờ cho cuộc hành trình  24 tiếng mau kết 
thúc. 

 
Vài ngày sau, bước vô một quán nước gần 

chợ Bến Thành, tôi thấy anh đang một mình bên ly cà 
phê. Tôi ra chào hỏi, anh nhận ra người bạn đồng 
hành bữa trước, mừng rỡ mời ngồi cùng bàn. 
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  John cho biết cách đây ba tháng có theo đoàn 
y tế thiện nguyện "Operation Smile" qua Việt Nam 
chỉnh hình cho các trẻ em bị tật bẩm sinh. Chuyến 
công tác kỳ rồi rất thích thú, và lần này anh trở lại làm 
khách du lịch.  
 

Sau đó anh hỏi tôi về đây có việc gì? Tôi trả lời 
đã về hưu từ lâu, kỳ này tháp tùng bà vợ về Việt Nam. 
Cô ta hiện đang công tác từ thiện tại tỉnh, cũng trong 
lãnh vực y tế.  

 
John tâm sự thân phụ anh trước đây phục vụ 

trong ngành quân y, đã từng sống tại Viêt Nam. Lúc 
về Mỹ, ông hay nhắc tới mảnh đất xa xôi này, và có lẽ 
vì vậy, ngay từ nhỏ, John đã  bị  thu phục bởi  văn hoá 
Việt. Như muốn chứng tỏ điều trên, John bỗng chuyển 
qua tiếng Việt, tiếp tục câu chuyện với cách phát  âm 
rất chuẩn!  

 
Sau phút giây ngạc nhiên, tôi hỏi anh bạn chắc 

hẳn làm cho cơ quan CIA? John vội vàng cải chính 
nói mình đang hành nghề luật sư, sau khi tốt nghiệp 
đại học Harvard, cách đây ba năm. 

 
Anh cho biết thêm thân sinh anh làm nha sĩ, và 

có ý khuyến khích anh nối nghiệp, nhưng anh không 
theo con đường của bố cũng vì mẹ anh.  Tôi ngạc 
nhiên nhìn anh. John chậm rãi đưa tay lấy ly cà phê, 
đưa lên môi khẽ nhấp, trước khi trả lời: 

 
- Mẹ tôi có lần phát biểu như sau: “Chồng tôi là 

một nha sĩ giỏi, trước khi làm gì cũng phải đeo 
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bao… tay, khi làm thì rất nhẹ nhàng, êm dịu 
khiến tôi chẳng có cảm giác gì cả!"   

 
Tôi phì cười vì câu trả lời khôi hài, lại ngoắc 

tay kêu thêm cà phê. 
 
Sau đó, câu chuyện chuyển qua đề tài ẩm 

thực Việt Nam. Anh tỏ ra rất sành điệu, thao thao bất 
tuyệt bình phẩm, phân tách hết món này tới món 
khác. 

 
Anh thú nhận rất thích món phở.  Bên Mỹ, mỗi 

tuần phải tới tiệm phở hai lần! Theo anh, phở là biến 
thể của món súp “Pot au Feu” (súp vời thịt bò hầm) 
của người Pháp. Về điểm trên, anh có lời phân tích 
như sau: hai từ “Feu” và “Phở” phát âm gần giống 
nhau;  khi sửa soạn món “Pot au Feu”, cũng như khi 
nấu phở,  người đầu bếp  nướng hành tây trước khi 
cho vô nước đun cho nước dùng lên mùi. Ngoài ra, 
người Việt trước kia ít khi dùng thịt bò, mà phần đông 
dùng thịt gà, thịt heo trong bữa cơm hàng ngày. Bỏ 
thịt bò trong phở cũng là theo món súp Pháp thôi. 
  

Anh bạn còn phân biệt giữa phở Bắc và phở 
Sài Gòn.  Theo anh, bánh phở ở miền Nam nhỏ hơn ở 
miền Bắc. Ngoài ra  phở Bắc đặc trưng bởi vị mặn 
khác với vị ngọt trong Nam. Nước dùng được làm từ 
nước ninh xương bò, tuy nhiên ở miền Bắc, người 
đấu bếp còn dùng thêm tôm he và bột ngọt để nấu 
cho phở ngọt nước. Còn trong Nam, nhiều nơi nấu 
nước dùng bằng xương gà và thêm khô mực. Phở 
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Bắc thường ăn với hành lá, còn phở Sài Gòn, ngoài 
hành lá còn có cả hành tây, giá, ngò gai, rau quế. 
 

Những nhận xét trên, dĩ nhiên cũng không có 
gì mới lạ. Tuy nhiên, phát xuất từ miệng người nước 
ngoài, lại mang tính chất độc đáo. Vốn sinh trưởng tại 
Việt Nam, nên tôi cũng rất hiếu khách và mang ít 
nhiều thành kiến “Bụt chùa nhà không thiêng”.  Và đã 
ngồi nghe anh bạn phân tách món phở, trong lòng đầy 
thán phục.  

 
*** 

 
Chuyện trò tới đây, John tỏ vẻ bồn chồn, liếc 

nhìn đồng hồ trên tay.  Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, 
John phân trần: 
 

- Thú thật với “you”, kỳ trước qua Việt Nam, 
tôi có quen một thiếu nữ... 

 
“Thì ra thế!”  Anh chàng này không những bị 

thu phục bởi văn hoá Việt, bị thu hút bởi ẩm thực Việt, 
mà còn bị thu hồn bởi con người Việt Nam nữa!  

 
Tôi hỏi lại: 
 
- Hai người quen nhau ra sao? 

 
- Chúng tôi gặp nhau trong dịp công tác với 

"Operation Smile"  tại An Giang, ba tháng 
trước. Cô ta là sinh viên khoa kinh tế tài 
chánh.  
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John trầm giọng, đầy vẻ mơ màng: 
 

- Vì không trong ngành y, nên chúng tôi 
được bổ nhiệm việc phân phát thuốc men, 
lo hậu cần. Nàng chú ý đến tôi, chắc vì tôi 
nói tiếng Việt lưu loát.  

 
- Còn anh, vì sao để ý tới nàng? 

 
 John trả lời không chút đắn đo: 
 

- À, vì nàng hồn nhiên. Lại rất lanh lợi, thông 
minh. Luôn luôn có những nhận xét rất tinh 
tế về mọi việc.  Nhờ nàng, tôi đã học hỏi 
thêm nhiều về văn chương Việt Nam, về 
cách xử thế của nguời Việt.  

 
- Thế sao! 

 
- Rồi chúng tôi kết bạn… Sau ngày làm việc, 

biết tôi mê món ăn Việt Nam, nàng đưa tôi 
đi thử những món ăn dân dã miền Nam, 
đặc thù của một thời đi mở cõi. 

 
- Những món gì vậy? 

 
 John mỉm cười: 
 

- Chuột đồng khià nước dừa này, rồi dơi quạ 
hấp chao, sau đó là rắn hổ nấu cháo đậu 
xanh. 
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- Anh thấy ngon miệng không? 
 

- Thì… cũng có cái ăn được, cũng có cái ăn 
không được. Nhưng phải cố gắng nuốt hết! 

 
 Tôi phì cười. John tiếp: 
 

- Sau đó tôi về Mỹ. Trong ba tháng qua, 
chúng tôi liên lạc thường xuyên, hết email, 
rồi “chat” với nhau đều. Hôm nay có hẹn 
nhau tại quán này. 

 
- Tôi có lời mừng anh, sắp sửa được nếm 

món ăn “đặc sản” nữa! 
 

John gật đầu một cách yếu ớt.  
 
Rồi anh cập nhật thông tin đã đưa ra: 

 
- Nàng cũng là người mẫu thời trang nữa.  

 
Tôi vỡ lẽ tại sao anh bạn ăn thịt chuột, thịt dơi, 

thịt rắn mà thấy ngon! 
 
 Anh bổ túc thêm: 
 

- Tuy chưa nổi tiếng lắm! 
 

 John bỗng ngưng giọng.  Đôi mắt anh sáng 
lên.  Anh vội vã đứng dậy, nhìn ra phía cửa vào, đưa 
tay vẫy vẫy.   
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Tôi quay người lại và thấy một thiếu nữ đang 
bước về phía chúng tôi. Cách phục sức hợp thời 
trang, với mảnh áo thun đỏ bỏ ngoài chiếc quần 
”jeans” bó sát cặp đùi thon dài, càng làm tăng thêm vẻ 
tươi sáng của cô gái vốn dĩ đã được trời ban cho sắc 
đẹp tự nhiên. 
 

 Thiếu nữ bước tới bàn, John mừng rỡ ra chào 
hỏi, và giới thiệu cùng tôi: 
 

- Đây là cô Hà... Đan Hà. 
 
 Thiếu nữ nhìn tôi. Cô bỗng nhíu mày, rồi cười 
thật tươi: 
 

- Em xin chào thầy! 
 

Tôi  ngạc nhiên vì lối xưng hô. Đan Hà tiếp lời: 
- Mấy năm trước, em có học một khoá về 

kinh tế thầy dậy. Hồi đó, thầy là giáo sư 
thỉnh giảng của trường. 

 
*** 

 
Thấy sự hiện diện của mình thừa thãi, tôi tính 

rút lui. Tuy nhiên Đan Hà có ý nài giữ, tôi đành nấn ná 
lại bên bàn với hai bạn trẻ. 

 
Anh bạn John, từ khi Đan Hà tới, thần sắc lờ 

đờ hẳn đi như kẻ mất hồn, cặp mắt luôn dán chặt vào 
khuôn mặt cô bạn gái. Tôi cũng thông cảm với anh vì 
cô bé lanh lợi, ăn nói có duyên. Rất dễ mến!  Có lẽ 
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dưới nhãn quan của John, cô mặn mà như một tô phở 
với nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, 
thịt mỡ gầu giòn chứ không dai…  Đương nhiên, tô 
phở cũng không kém phần “lanh lợi”, “thông minh”! 
 

Đan Hà ngồi sát bên John, chăm chú nghe 
từng lời anh bạn thốt, như thể anh là người quan 
trọng nhất trên cõi đời này. Thỉnh thoảng cô nghiêng 
đầu, nhẹ rủ mái tóc óng ả xuống bờ vai. Lại có lúc cô 
thân mật khẽ phớt tay lên cánh tay người đối thoại.  
Hiển nhiên, cô gái rất có cảm tình với anh bạn. 

 
Tôi tự hỏi cô đã thấy gì nơi anh ta? Anh thông 

thạo tiếng Việt? Đây có thể là một lý do. Hay một 
tương lai sáng đẹp bên anh?  

 
Nghĩ cho cùng, anh chàng này sinh đẻ tại Mỹ, 

tốt nghiệp luật sư đại học danh tiếng Harvard, ăn nói 
lưu loát, sau này có thể có sự nghiệp lẫy lừng trong 
chính trường!  Bên Mỹ, hai tổng thống Kennedy và 
Clinton, nghị sĩ Edwards, thống đốc Spitzer, cũng như 
anh, đều là luật sư, xuất thân từ trường danh tiếng; và 
cũng như anh bạn, rất… mê gái!  Dĩ nhiên cũng có 
những luật sư Mỹ đắc cử nghị sĩ, rồi thân bại danh 
liệt  vì mê ... trai.  Nhưng đây là thành phần thiểu 
số, sau khi bị báo chí phanh phui ra “xì căng đan”,  tên 
tuổi cùng chìm dần trong sự lãng quên của quần 
chúng. 
  

Hài lòng với ý tưởng trên, tôi đứng dậy cáo từ 
đôi bạn trẻ.  Đan Hà cẩn thận tiễn tôi ra khỏi bàn. Còn 
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anh bạn John thì xin số điện thoại di động dể tiện việc 
liên lạc trong thời gian tại Việt Nam. 

 
*** 

 
Trong ký ức, tôi luôn nhớ tới Sài Gòn qua hình 

ảnh những con đường thênh thang với hàng cây cao 
bên ven toả bóng mát che nắng cho khách bộ hành. 
Những đêm hè nóng nực, đám con nít chúng tôi 
thường ra bắt ve sầu, bắt dế trên đường vắng.   

 
Nhưng đó là chuyện nữa thế kỷ trước. Ngày 

nay, Thành Phố  Hồ Chí Minh bao gồm 19 quận, trên 
diện tích 2 ngàn cây số vuông, với dân số gần 10 triệu 
người. Thành Phố phát triển quá nhanh, nên môi 
trường đã bị ô nhiễm bởi phương tiện giao thông, các 
công trường xây dựng và công nghiệp sản xuất. 

 
Mỗi năm, Thành Phố đón khoảng 3, 4  triệu 

khách du lịch quốc tế, nên các khách sạn, từ 1 sao tới 
5 sao mọc như… sao trên trời. Thành Phố cũng 
không thiếu những thương xá lộng lẫy bày hàng sang 
trọng Louis Vuitton, Gucci, Cartier, vv... Để đáp ứng 
nhu cầu người dân, các khu chung cư, từ bình dân 
cho tới cao cấp, cũng đã được xây cất khắp nơi. 

 
Tôi thả bộ trên con đường Hai Bà Trưng, từ 

Quận Nhất xuống khu Tân Định. Vỉa hè nhỏ hẹp, 
nhiều khúc còn được dùng làm bãi giữ xe gắn máy, 
nên khách bộ hành cũng không có chỗ đặt chân 
bước.  Đường hẹp, xe đông, các bác tài lại không triệt 
để tuân thủ luật giao thông, nên khi qua đường là một 
thử thách lớn cho người bộ hành.  Dân điạ phương 
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thường nói: “Ở các tỉnh khác, có thể quẹo phải khi đèn 
đỏ bật, riêng tại Sài Gòn, có đèn đỏ, quẹo trái luôn!”  
Lời nhận xét rất đích xác! 

Đi một quãng đường nữa, gặp một người đàn 
ông đang khoa chân múa tay trước môt khách sạn 1 
sao. Tôi dừng bước, tò mò bắt chuyện. Người đàn 
ông cho biết là nhân viên khách sạn, và đang đặt 
hàng với quán cà phê bên kia đường. Thấy tôi bỡ 
ngỡ, anh giải thích: “Qua đường khó khăn, dùng điện 
thoại thì tốn tiền, nên khi khách trong khách sạn sai đi 
mua cà phê, phải dùng tín hiệu báo cho nhân viên 
quán cà phê  bưng qua”. Tôi hỏi tín hiệu ra sao? Anh 
giơ một ngón tay lên nói: ”Một ngón tay là một ly cà 
phê đen, hai ngón là hai ly”. Rồi anh giơ chân lên, 
giảng tiếp:”Cà phê đá!” Sau đó anh vừa giơ tay lẫn 
chân, vừa xoa ngực: ”Và đây là cà phê sữa đá!” 

 
 Sau khi chia tay anh chuyên viên tín hiệu 

khách sạn, tôi tiếp tục cuộc hành trình, đi ngang qua 
công viên Lê Văn Tám, rồi rẽ trái, bước về phía  
đường Pasteur. Đi được vài chục thước, nỗi mệt mỏi 
bỗng tiêu tán, khi khứu giác nhận được mùi nước 
dùng phở ngào ngạt… Tôi vội bước về phía tiệm. 

 
*** 

 
Nhìn tô phở nóng hổi nghi ngút khói được 

người tiếp viên đặt trước mặt, tôi chợt nhớ tới John. 
Anh là người phương Tây, nên hay phân tích cặn kẽ 
mọi việc, kể cả việc ăn phở. 
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 Tôi muốn theo gương anh bạn, lấy muỗng 
múc nước dùng đưa vô miệng, cố găng nhận nhị mùi 
vị thảo quả, gừng, hoa hồi, đinh hương, hạt ngò gai, 
thanh quế...  Nhưng rồi chỉ thấy đầu lưỡi tê lại trong 
hương vị ngọt ngào của quá khứ. 

 
*** 

 
Thuở còn cắp sách đi học, mỗi khi tan trường, 

tôi thường dừng chân bên những hàng phở gánh trên 
con đường về nhà. Sau một ngày mệt mỏi trong lớp, 
hay trên sân đá banh với đám bạn, không còn gì 
quyến rũ hơn là hương vị tô  phở.  Chỉ dừng lại bên 
hàng, ngửi mùi nước dùng không đã thấy ngọt ngào, 
thích thú rồi.  Tiêu chuẩn vệ sinh hàng gánh yếu kém, 
nhưng thủa đó, chưa có cúm gà, cúm heo, nên cũng 
chẳng ai nề hà. Những lúc đó, tôi hằng mong mình 
chóng lớn, để có đủ tiền mua phở. 
 

Rồi tôi rời tuổi vô tư của chuỗi ngày đá banh, 
đánh đáo để… biết yêu.  Để hẹn hò bạn gái bên hàng 
phở gánh, để kiếm thấy những rung cảm mới mẻ 
trong vị nước dùng thơm ngọt, bên ly chanh muối, 
trong ly chanh đường mát lạnh… 

 
Sau này, khi thật sự trở thành “người lớn”, mỗi 

lần nhấp muỗng nước dùng đầu tiên - dĩ nhiên trong 
những quán phở sạch sẽ và hoành tráng hơn xưa -   
thoảng theo mùi hồi, mùi quế, hương vị quá khứ luôn 
luôn bừng dậy trong lòng.   

 
*** 
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Hương xưa còn đó, nhưng cảnh vật thì không.  
Phải chăng cảnh cũ đã đổi thay, vì mình vắng mặt? 

 
Thật ra, dù mình có mặt hay không đi nữa, 

cảnh vật cũng vẫn biến di.  
 
Tô phở trước mặt tưởng như không chuyển 

động trong giây phút hiện tại?  Điều đó sai. Nếu lấy 
mặt trời làm khung quy chiếu, tô phở đang cùng trái 
đất di chuyển với vận tốc 30 km mỗi giây. Nếu lấy giải 
Ngân Hà làm khung quy chiếu, tô phở, hàng phở, mặt 
trời và cả Thái Dương Hệ còn di chuyển nhanh hơn 
nữa, với vận tốc 200 km mỗi giây. 

 
Trong ngành vật lý hiện đại, thông số “ct” (với 

“c” là vận tốc ánh sáng và “t” là thời gian) được coi 
như là một chiều đặc biệt thêm vào cho không gian ba 
chiều của ngành vật lý cổ điển, để tạo thành liên thể 
không gian-thời gian bốn chiều.  

 
Chúng ta đang sống trong một liên thể không 

gian-thời gian bốn chiều.  Và không có thời gian và 
không gian nào bất biến cả.   

 
 Mọi thứ không giống xưa, cái gì cũng đã thay 
đổi.  Và sẽ còn thay đổi... 
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II 
 

 

 Ngày hôm sau, tôi có việc qua khách sạn 
Caravelle trên đường Đồng Khởi.  Xong việc, bước ra 
khỏi khách sạn, dừng chân nhìn qua đại lộ Lê Lợi. 
Con đường tấp nập kẻ qua người lại, với những rừng 
xe hơi và xe gắn máy đang thi nhau phun khói, trong 
tiếng động cơ nổ vang rền.  Tôi chợt liên tưởng tới 
hình ảnh trái tim đập nhịp của một con rồng nhỏ đang 
vươn mình trong nền trời Đông Nam Á. 

 
Một chiếc Mercedes S550 AMG bóng loáng từ 

xa chậm rãi tới đậu ngay trước khách sạn.  Cửa xe 
mở rộng, và một người đàn ông cao lớn, phục sức 
sang trọng đặt chân xuống đường.  Ông ta quay mình, 
khoan thai giúp một thiếu nữ bước ra khỏi xe.  Đan Hà 
vịn tay người đàn ông bước xuống đường. 

 
 Đan Hà chợt nhận ra tôi, bước tới gần cúi đầu 
chào: 

- Em xin chào thầy! 
 
Tôi trả lại lời chào.  Người đàn ông tiến tới gần 

chúng tôi. Đan Hà kéo tay anh ta lại: 
 

- Thưa thầy, đây là anh Trung. 
 
Rôi nàng quay qua Trung, giới thiệu: 
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- Và đây là ông thầy của em. 
 
Trung gật đầu: 

 
- Xin chào thầy. 
 
Cách phát âm chuẩn, nhưng không hoàn toàn 

đúng giọng người Việt. 
 
Tôi đưa tay bắt tayTrung.  Anh khoảng trung 

tuần, những vết nhăn thời gian đã bắt đầu hằn trên 
khuôn mặt, nhưng chưa đủ đậm để phá hủy nét  tuấn 
tú thời son trẻ. Trông anh hao hao giống diễn viên 
Hong Kong Châu Nhuận Phát… trên đường về già. 
Trên cổ tay anh lủng lẳng chiếc “Patek Philippe” bạch 
kim sáng loáng; trong túi áo trước ngực, lại ghim một 
cặp bút “Caran D’Ache” bằng vàng. Tôi cảm nhận anh 
là một người đàn ông đã thành công. 

 
Hôm nay Đan Hà đã thay đổi lối phục sức và 

trang điểm. Nhìn nàng không thấy nét hồn nhiên tươi 
trẻ của cô sinh viên bữa nọ, mà chỉ thấy vẻ lộng lẫy 
kiêu kỳ của cô người mẫu trong chiếc váy “Dior” mắc 
tiền. 

 
Tiếng Đan Hà làm tôi trở về hiện tại. 

 
- Hôm nay thầy đi đâu vậy? 

 
- Tôi có chút việc, đã làm xong. Tính kiếm 

chỗ ăn trưa. 
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Đan Hà mỉm cười: 

 
- Anh Trung đưa em đi ăn, nếu thầy rảnh, 

xin mời thầy đi chung với chúng em. 
 
Tôi ngac nhiên vì lời mời.  Chưa kịp phản ứng 

gì, Đan Hà đã quay ra phía Trung: 
 

- Đúng không anh? 
 
Trung gật đầu: 
 
- Vâng, mời thầy đi chung với chúng tôi. 
 
Tôi tính từ chối, nhưng vì không hiểu lẽ gì Đan 

Hà lại mời mình, và cũng tò mò muốn biết thêm về 
liên hệ giữa hai người trước mặt, nên lại gật đầu nhận 
lời.  Ba chúng tôi rảo bước vô nhà hàng khách sạn. 

 
*** 

 
Trung nói tiếng Việt khá sõi. Trong bữa ăn, 

anh rất chiều khách, nhưng cũng rất bận rộn: anh 
thường xuyên cắt ngang cuộc đối thoại với người 
cùng bàn, để trả lời điện thoại di động, bàn chuyện  
kinh doanh.  

 
Trung cho biết sinh trưởng tại Thượng Hải, 

qua Việt Nam từ năm năm nay, đã đầu tư cả triệu đô 
la vào ngành làm giầy dép, may mặc và du lịch. Khi tôi 
khen anh đã thành công lớn, anh lên tiếng cám ơn 
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một cách tự nhiên, không một chút khách sáo. Thái độ 
anh bạn dể gây cho người đối thoại cảm tưởng anh là 
một con người không rườm rà, kiểu cách.  

 
Anh cho biết đang có dự định mở ngân hàng. 

Nhìn về phiá Đan Hà, anh tiếp lời: “Và sẽ để cho Đan 
Hà làm trợ lý  giám đốc, khi nàng ra trường”.  Dứt lời, 
anh đưa tay nắm tay cô bạn gái một cách rất tự nhiên. 

 
Tôi nhìn cảnh trên, bỗng thấy lo lắng cho anh 

bạn John. Nghĩ cũng uổng công anh trong ba tháng 
qua trả tiền hoá đơn điện thoại viễn thông!  

 
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Đan Hà rút tay khỏi 

bàn tay Trung, đưa lên vuốt tóc… 
 
Nàng bỗng lên tiếng: 

 
- Kỳ này, thầy về thăm Việt Nam, xin cho 

biết ý kiến về hiện thực kinh tế. Thầy có 
thấy nhiều đổi thay không? 

 
Tôi nghe câu hỏi, thấy cô bé thật lắm chuyện.  

Đi ăn với kép mới, còn vớ vẩn hỏi về  hiện trạng kinh 
tế!  Phải chăng cô muốn cho kép biết rằng ngoài cặp 
chân dài, mình cũng có tầm nhìn không ngắn? 

 
Tôi ẫm ờ trả lời: 

 
- Để trả lời câu hỏi, thầy nghĩ rằng nếu em 

sinh ra đời sớm hơn, chắc sẽ không làm 
người mẫu được. 
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Đan Hà lộ vẻ ngạc nhiên… 

 
- Thầy đoán em sinh khoảng những năm 

cuối của thập niên 1980. Như vậy tốt, vì 
nếu em sinh ra trước những năm đó, xác 
xuất để em có chiều cao lý tưởng rất thấp 
đó! 

 
Đan Hà vẫn trố mắt, đầy bỡ ngỡ.  Trung cũng 

vội cúp điện thoại di động, nhìn tôi với ánh mắt e dè.  
 
Tôi giảng thêm: 

 
- Theo một bản tường trình của Ngân Hàng 

Thế Giới1, chiều cao trung bình  thiếu nhi 
Việt Nam đã tăng trưởng rất nhiều sau 
năm 1990, vì đủ chất dinh dưỡng. Điều này 
cũng dễ hiểu: con nít cao lên, chẳng qua là 
đủ ăn.  Mà đủ ăn có nghĩa là cha mẹ khá 
giả hơn xưa. 

 
Đan Hà thở phào nhẹ nhõm… Rồi cô góp ý: 
 
- Vâng, đúng! Sau thập niên 1990, người 

Việt có khá giả hơn xưa! Chắc thầy đã rõ, 
trước năm 1985  kinh tế Việt Nam tới chỗ 
bí. Để vượt qua khó khăn, nhiều địa 
phương  đã có những biện pháp “xé rào” 
như khoán hộ, khoán sản phẩm, bù giá vào 

                                                             
1 “Economic Growth, Poverty and Household Welfare in Vietnam” 
Editors Paul Glewwe , Nisha Agrawal, David Dollar - World Bank - 2000 
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lương, tăng cường quan hệ ngoại thương 
với các nước ngoài, và đã mang lại hiệu 
quả tăng sản xuất, giải quyết tình trạng 
khan hiếm hàng hoá và nợ lương người 
lao động. Việc “xé rào” thành công đã là 
động cơ khiến chính phủ triển khai  
chương trình “Đổi Mới” vào năm 1986. 
  

Tôi gật đầu, thầm khen cô học trò đã thuộc bài!  
 

 Đan Hà mạnh dạn kết luận: 
 

- Năm 1985, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
bình quân trên từng đầu người khoảng 130 
US đô la, tới năm 2008, chỉ số trên đã gần 
mức 1.000 US đô la. 

 
Tôi bổ túc thêm: 
 
- Trước 1985, khoảng 75% dân Việt  còn 

nghèo2. Một gia đình được định nghiã là 
“nghèo” nếu số tiền hàng năm chi tiêu cho 
việc ăn uống không đủ để mua số lựơng 
thực phẩm bảo đảm cho nhu cầu dinh 
dưỡng tối thiểu, tính bằng đơn vị Calorie.  
Đến năm 1993, tỷ số trên đã hạ xuống mức 
58%; năm 2000, lại xuống 37%. Và cho tới 

                                                             
2 “Macroeconomic Reform and Poverty Reduction in Viet Nam” in  
“Household Welfare and Vietnam’s Transition” - David Dollar & Jennie 
Litvack - World Bank - 1998 
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năm 2008, chỉ còn khoảng 15% dân Việt 
được xếp hạng là nghèo khó. 

Trung đưa hai tay lên không, khẽ vỗ, tỏ vẻ tán 
thưởng: 

 
- Tốt quá!   

 
Anh  quay sang Đan Hà, thật thà phát biểu: 

 
- Cũng may! Em sinh sớm hơn mấy năm, thì 

sẽ lùn! 
 
Đan Hà đưa mắt lườm anh chàng một cách 

lạnh lùng. Thấy người đẹp phật ý, Trung vội đỡ lời: 
 

- Nhưng lùn cũng vẫn… xinh như thường!  
 
“Sinh sớm thì lùn, nhưng lùn vẫn xinh”…  lời 

phát biểu tuy vụng về, nhưng lại có duyên ra phết. 
 
Trung đưa tay nắm tay Đan Hà, như muốn xin 

lỗi… Thấy Đan Hà không có phản ứng gì, anh cười 
thật tươi, chuyển câu chuyện qua hướng khác: 

 
- Ngày mai là ngày sinh nhật  em.  Đúng 

không? 
 
 Đan Hà gật đầu. Trung tiếp lời: 

 
- Mai anh phải về Thượng Hải, nhưng hôm 

nay có chút quà tặng em trước. 
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 Dứt lời, Trung đưa tay vô túi quần lấy ra một 
hộp quà nhỏ, gói ghém thật đẹp, đặt trên bàn. 
   

- Happy Birthday!  Em mở ra coi đi! 
 
 Đan Hà nhìn Trung, vẻ cảm động, rồi lại liếc về 
phiá tôi, trước khi mở gói quà. Nàng đem từ trong hộp 
một chiếc điện thoại di động nhỏ, cầm trong tay.  
 
 Đan Hà im lặng nhìn món quà một lúc lâu, vẻ 
băn khoăn lộ trên mặt… Rồi nàng nhẹ đặt máy điện 
thoại xuống bàn. 

 
- Món quà này, em xin cám ơn anh, nhưng 

em không dám nhận! 
 
 Nghe câu trả lời, tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ cô bé 
muốn làm cao. Có cái điện thoại nhỏ xíu, kép tặng mà 
cũng làm khó! Cô còn giận kép vì câu nói lúc nãy? 
Hay cô trả lại món quà nhỏ, với thâm ý muốn được 
tặng món quà lớn hơn nữa? 
 
 Trung tỏ vẻ phật ý. Anh hơi cau mày, lấy cái 
máy đặt lên tay Đan Hà, rồi giữ chặt tay cô gái trong 
lòng tay mình. 

 
- Em đừng khách sáo. Cứ giữ lấy đi! 

 
 Thấy Đan Hà vẫn im lặng, anh ráng thuyết 
phục cô bạn: 
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- Thôi, em đừng coi đó là  quà sinh nhật, mà 
coi như… vốn  đầu tư cho em, bằng hiện 
vật. Sau này em làm trợ lý điều hành ngân 
hàng, mình cần phương tiện liên lạc 
thường xuyên chứ? 

 
 Đan Hà im lìm một lúc lâu, rồi ngước nhìn 
thẳng vào mắt Trung, buông từng tiếng: 
 

- Anh cứ giữ hộ em món quà này. 
 

 Nói xong, nàng rút tay khỏi tay Trung, đăt 
chiếc máy lên bàn. Câu trả lời cứng rắn của Đan Hà 
khiến Trung tỉu nghỉu ra mặt. Anh nhìn chiếc máy trên 
bàn, khẽ lắc đầu.   
 

Đan Hà bỗng đưa tay nắm cánh tay anh, siết 
nhẹ. Trung ngước mắt nhìn nàng,  Đan Hà mỉm cười: 

 
- Trong tương lai, em sẽ xin lại. Khi nào cần. 
 
Câu nói giản dị và cái siết tay đã có tác động 

mạnh mẽ với Trung. Anh tươi hẳn nét mặt ra, như đoá 
hoa héo mới được tưới nước.  Tôi thầm nghĩ: “Sắc 
đẹp là quyền lực! Cô học trò không những có quyền 
lực, mà lại giỏi tâm lý: cô đánh xong, lại vuốt khiến 
anh bạn rối loạn tâm thần, chết mệt vì cô mà thôi!” 

 
Tiếng Đan Hà kéo tôi ra khỏi dòng suy tư: 
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- Thầy nghĩ trong tương lai thì sao? Đất 
nước có thể giữ mãi độ tăng trưởng ngoạn 
mục như xưa không? 

 
- Việc tương lai khó đoán. Nhiều chuyên gia 

quốc tế đã nhận xét rằng tuy chánh sách 
có đổi mới, song thủ tục hành chánh vẫn 
rườm rà, phải qua nhiều khâu nhiều cửa, 
nên môi trường kinh doanh tại Việt Nam, 
nói chung, cũng chẳng hơn gì những nước 
chậm tiến khác trên thế giới. Nếu xếp hạng 
về mức tự do kinh doanh, năm 2000, Việt 
Nam đứng hàng 144 trong 155 quốc gia 
tuyển chọn3. 

 
- Cũng gần chót, thầy nhỉ? 

 
- Tuy nhiên, tới năm 2008, Việt Nam đã tiến 

lên vị trí 135, trong 157 nước.  
 
 Tôi với tay lấy ly rượu trước mặt đưa lên môi.  
 

Chờ tôi đặt ly xuống, Trung vội lấy chai St 
Emilion rót cạn vô ly, rồi vẫy tay kêu tiếp viên lấy thêm 
chai mới.  
 

Tôi tiếp lời: 
 

- Trong bối cảnh trên, chuyên gia cho rằng 
phép lạ không phải là việc kinh tế tăng 

                                                             
3 “Index of Economic Freedom - The Heritage Foundation” -. O’Driscoll, 
Holmes & Kirpatrick .  
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trưởng rất nhanh trong hai thập niên qua. 
Phép lạ là đã đạt được mức độ tăng 
trưởng ngoạn mục trong một môi trường 
còn nhiều khiếm khuyết. 

 
 Đan Hà hỏi: 
 

- Như vậy chuyên gia có lời giải thích thoả 
đáng không, thưa thầy? 

 
-  Đã là phép lạ thì cũng khó giải thích! 

 
 Thấy nàng có vẻ thất vọng về lời đáp, tôi vội 
đỡ lời: 
 

- Tuy nhiên, phép lạ cũng có thể hiểu được 
trên phương diện toán học: nếu điểm xuất 
phát rất thấp, độ tăng trưỏng có thể rất 
cao. Nếu thầy có 10 đồng, và em có 100 
đồng, sau đó, hai chúng ta đều được thêm 
5 đồng, như vậy, thầy sẽ  có 15 đồng, với 
mức độ tăng trưởng 50%, và em, 105 
đồng, với mức độ tăng trưởng 5%. 

 
 Đan Hà hé miệng, tính hỏi thêm điều gì, nhưng 
Trung đã nhanh nhẹn cướp lời: 

 
- Như vậy sau này Việt Nam càng giàu, thì 

cũng khó đạt được mức tăng trưởng cao? 
 

Tôi nhìn Trung, thầm nghĩ anh bạn đang lo 
lắng cho các công trình đầu tư của mình! 
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Anh bạn chắc rất mừng nếu biết Ngân Hàng 

Thế Giới luôn luôn tin tưởng Việt Nam sẽ còn phát 
triển mạnh trong tương lai. Tháng 12 năm 2009, ban 
Giám Đốc của định chế trên đã bày tỏ lòng tín nhiệm 
qua quyết định chấp thuận cho Việt Nam vay 500 triệu 
đô la. Đây là một trong những khoản vay lớn nhất mà 
Ngân Hàng Thế Giới đã dành cho Việt Nam, nhằm hỗ 
trợ các chương trình kích cầu và  cải cách đầu tư 
công cộng, để duy trì  tốc độ phát triển kinh tế của đất 
nước. 

 
Tôi vội trấn an anh bạn: 
 
- Cũng không hẳn vậy… Trong tương lai, 

nếu guồng máy hành chánh bớt rườm rà, 
minh bạch hơn, chính sách tiếp tục đổi mới 
nữa, có thêm kỹ năng quản lý kinh tế “vĩ 
mô”, Việt Nam vẫn giữ được mức tăng 
trưởng ngoạn mục. 

 
Trung gật đầu một cách nhẹ nhõm. Tiếng Đan 

Hà trổi lên: 
 
- Thầy nghĩ còn cần thêm yếu tố gì nữa 

không? 
 
- Yếu tố nhân sự rất quan trọng.  Qua việc 

“xé rào” thành công, người mình đã chứng 
tỏ rất tháo vát.  Đã tháo vát, lại thêm đức 
tính cần cù, tất nhiên còn tiến được. 
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Trung mỉm cười. Nụ cười rất tươi…. Đan Hà 
khẽ cau mày: 

 
- Nhưng thưa thầy, chỉ tháo vát và cần cù là 

đủ sao? 
 
Tôi thở dài: 
 
- Điều đó đúng trong đoản kỳ… Nhưng trong 

trường kỳ, phải có tay nghề giỏi. Và muốn 
đạt được kết quả trên, chúng ta cần bước 
qua lãnh vực giáo dục và đào tạo. Đây là 
một đề tài nóng, nên quan tâm tới. 

 
Có tiếng chuông điện thoại reo.  Trung vội vã 

móc túi lấy máy, bấm nút trả lời: “A lô, tôi nghe đây”.  
Tôi đưa tay lấy ly rượu, uống cạn. 

 
*** 

 
Sau bữa ăn, tôi cám ơn Trung và từ giã hai 

bạn. Đan Hà tiễn tôi ra tận cửa quán ăn 
 
Tôi ra khỏi khách sạn, rảo bước trên con 

đường Đồng Khởi, suy nghĩ về bữa ăn vừa qua.  
 
Đan Hà là sinh viên khoa kinh tế tài chánh, nên 

tôi cũng không ngạc nhiên về những câu hỏi của cô.  
Tôi chỉ thắc mắc về tình cảm của cô dành cho anh 
John, và mối liên hệ giữa cô và anh Trung.  
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Cô học trò xinh đẹp, duyên dáng, dĩ nhiên phải 
có nhiều người theo đuổi, kể cả anh Trung và anh bạn 
John.   

 
Riêng phần tôi, anh chàng John là người 

“đồng hương” (vì ở cùng bang), nên tôi có cảm tình. 
Anh học giỏi, tôi rất khâm phục. Anh lại sành về khoa 
ẩm thực Việt Nam, tôi càng cảm mến.  

 
Còn anh chàng Trung? Trước nay, tôi vẫn hậm 

hực tiền nhân anh… lỡ tay giết hại vợ chồng ông Thi 
Sách lẫn cô em vợ. Nhưng riêng cá nhân anh, tôi 
cũng có cảm tình. Anh thành công trên thương 
trường, tôi bái phục.  Anh quan tâm tới sự giàu nghèo 
dân Việt, đó là điều tốt! Sau cùng anh chịu chi, tiêu xài 
sảng khoái: tôi thấy mà ham!   
 

Còn Đan Hà, cô sẽ nghiêng về ai? Chàng đại 
gia người Hoa tiền bạc như nước, hay chàng luật sư 
Mỹ tốt nghiệp Harvard?  

 
Qua cách cư xử với hai chàng, tôi có cảm 

tưởng  như  Đan Hà có ý bắt cá hai tay. Cô học trò 
thông minh lanh lợi đã tỏ ra xuất sắc, áp dụng lý 
thuyết kinh tế để tối ưu hoá lợi nhuận trong một thị 
trường mình đang nắm giữ độc quyền!   
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III 
 
 

Trưa hôm sau, tôi thuê xe xuống Cần Thơ, 
thăm bà vợ đang công tác với đoàn từ thiện y tế tại 
đây. Trên đường, xe phải xuống phà đi băng qua sông 
Hậu. Đây là bến phà lớn nhất miền Nam.  

 
Đứng trên phà, tôi đưa mắt ngắm làn sóng 

nhấp nhô dưới ánh hoàng hôn vàng úa. Với tôi, bến 
nước liễu rủ, con phà chậm rãi qua sông trong làn gió 
thoảng luôn luôn đem lại hình ảnh buổi chia ly, phút 
giã biệt, sau cuộc rượu tàn.  Người đời thường nói 
dòng sông, dòng nước, dòng thời gian.  Nước luôn 
chuyển động, như thời gian… Nước cuốn đi, thời gian 
không trở ngược, và người ra đi không trở về…  

 
Giọng bác tài kéo tôi khỏi dòng suy tư đầy thi 

vị: 
- Đây là cây cầu Cần Thơ, mấy năm trước 

đây bị xập, và đang được tái thiết. Trong 
năm 2010 sẽ xong.  Theo báo chí, đây là 
cây cầu dài nhất vùng Đông Nam Á, trên 2 
cây số. 

 
Tôi gật đầu, chiêm ngưỡng công trình xây cất. 

Bác tài giảng thêm: 
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- Cuối năm 2007, hai nhịp cầu, cao khoảng 
30 mét, giữa ba trụ cầu đang xây dựng, 
bỗng đổ sụp, kéo theo giàn giáo xuống đất. 

 
 Bác chép miệng: 
 

- Nghe nói kỹ sư người Nhật thiết kế thì  
phải, song chắc còn non tay nghề!  

 
 Thấy tôi không nói gì, bác lại bồi thêm: 
 

- Làm xe hơi thì bền bỉ, nhưng làm cầu thì 
không xong chuyện! 

 
*** 

 
Xe tới Thành Phố Cần Thơ lúc trời xẩm tối. Tôi 

bước vào khách sạn cùng lúc đoàn thiện nguyện  về.  
Đoàn gồm 20 người, đa số là bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, 
y tá, và một số nguyện viên lo hậu cần. Hầu hết từ Mỹ 
qua làm việc không lương. Trong mấy ngày qua, đoàn 
đặt bản doanh tại khách sạn, và sáng lấy xe buýt ra 
các huyện, các làng trong tỉnh để chăm sóc cho người 
dân, chiều lại về lại Thành Phố Cần Thơ. 

 
Sáng hôm sau, tôi ngỏ ý muốn đi theo đoàn tới 

trạm y tế huyện Cờ Đỏ, một huyện mới lập, cách 
thành phố mấy chục cây. Anh bác sĩ trưởng đoàn liền 
chấp thuận lời thỉnh cầu, và bà vợ tôi, dĩ nhiên rất tán 
thành!  
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Khoảng mươi phút sau, anh trưởng đoàn trở 
lại, nét mặt bối rối, đi cùng với một người đàn ông 
đứng tuổi.  Anh giới thiệu người lạ mặt là nhân viên ty 
y tế huyện, và cho biết tôi không thể theo đoàn được. 
Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao? Bác cán bộ y tế trả lời 
rằng tên tôi không có trong danh sách đã được phê 
chuẩn, nên đi theo đoàn nếu có rủi ro gì, ty không 
muốn chịu trách nhiệm.   

 
Tôi vội bắt tay ông ta, hứa sẽ không chạy 

nhảy, sẽ đi đứng rất cẩn thận để tránh mọi tai nạn rủi 
ro.  Ông ta nhìn lại tôi với ánh mắt đầy cảm thông, 
nhưng vẩn giữ nguyên lập trường. Ông nói: ”Mong 
anh hiều, đây là thủ tục hành chánh, chúng ta phải 
tuân thủ.”  Tôi gật đầu thở dài. Bà vợ tôi cũng lộ nét 
thất vọng trên mặt. 

 
Đứng nhìn chiếc xe buýt chở đoàn lăn bánh rời 

khách sạn, tôi không khỏi hậm hực trong lòng.  Sau 
đó, đi quanh quẩn trong sân khách sạn, chợt thấy một 
dẫy xe taxi đang đậu chờ khách. Tôi sực nhớ Tây Đô 
là một trung tâm du lịch quan trọng của Việt Nam, 
được ví như "đô thị miền sông nước". Hệ thống sông 
ngòi chằng chịt, các cù lao như Tân Lộc, cồn Sơn, 
cồn Khương, cồn Ấu... bồng bềnh trên sông Hậu hết 
sức độc đáo. Trong thập niên qua, người Pháp đã đầu 
tư xây khách sạn “Victoria” 5 sao để cung ứng cho 
nhu cầu du khách ngoại quốc.  

 
Tôi đưa tay vẫy taxi, mở cửa xe, kêu bác tài 

đưa tới trạm y tế huyện Cờ Đỏ.  Bác tài tỏ vẻ ngạc 
nghiên, tôi vội giải thích là khách du lịch muốn tham 
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quan ty y tế.  Bác tài thấy cũng lạ, nhưng chiều khách, 
nên cho xe chuyển bánh.  Trên đường, bác cứ thắc 
mắc sao không viếng bến Ninh Kiều, mà lại muốn 
tham quan huyện Cờ Đỏ! 

 
Chiếc xe rời tình lộ trải nhựa và đi dần vào con 

đường đất của huyện. Tôi đưa mắt ngắm những dẫy 
nhà bên đường: phần đông lớp mái tôn, một số còn  
lớp mái tranh với vách đất, một số ít hơn có mái ngói 
hẳn hoi.  Nhiều căn hộ có đường giây kéo điện từ 
đường vô nhà.  

 
*** 

 
Khi tôi tới trạm y tế, đoàn đã bắt tay vào làm 

việc. Các bệnh nhân được hướng dẫn xếp thành ba 
hàng riêng rẽ: hàng chờ truớc phòng bác sĩ, hàng 
trước phòng nha sĩ, hàng chờ phát thuốc trước phòng 
dược sĩ. Bệnh nhân đủ lứa tuổi, không ai béo mập, 
nhưng quần áo không rách rưới. 

 
Gặp lại tôi, bác cán bộ y tế tỏ vẻ ngạc nhiên.  

Tôi vội giải thích “là khách du lịch, đi tham quan quanh 
vùng, tình cờ ghé lại đây chơi”.  Ông gật đầu, không 
nói gì.  Tôi mừng rỡ đã “xé rào” xong, vội bước về 
phòng nha sĩ, tạo niềm vui bất ngờ cho bà vợ đang 
cặm cụi làm việc. Sau đó tôi trở thành phụ tá nha sĩ, 
với nhiệm vụ cầm đèn “pin” chiếu vô miệng bệnh nhân 
cho nha sĩ nhổ răng.  

 
Thỉnh thoảng, bác cán bộ mẫn cán lại ló đầu 

qua khung cửa, tỏ vẻ lo lắng cho sự an toàn của 
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người du khách bất đắc dĩ.  Tôi luôn luôn trấn an bác 
bằng nụ cười thật tươi. 

 
Sau bữa cơm trưa, dưới ánh mắt nhẹ nhõm 

của bác cán bộ, tôi từ giã đoàn, tính lấy xe trở về Cần 
Thơ. Ra đường chính, tôi vẫy tay kêu chiếc xe ôm. 

 
*** 

 
Anh tài xe ôm còn trẻ, rất hoạt bát. Trên đưòng 

về, anh bỗng hỏi tôi có biết gì về vụ án đang gây tiếng 
vang tại Huyện Cờ Đỏ không.  Tôi trả lời không, anh 
vội móc ra một trang báo nhàu nát, và vừa lái xe, vừa 
liếc nhìn báo đọc to “Theo bản án hình sự sơ thẩm …” 

Tôi hoảng sợ, vội giật tờ báo trên tay anh, nói: 
“Anh lái xe đi, tôi đọc một mình được rồi”, rôi lướt nhìn 
hàng chữ trên trang nhất: 

“Ngày 15/8/2009, Toà Án Nhân Dân huyện Cờ 
Đỏ đã tuyên án bị cáo Trần Ngọc Sương đóng 
vai trò chủ mưu lập quỹ trái phép, bị tuyên phạt 
8 năm tù giam và phải bồi thường hơn 4,3 tỷ 
đồng…” 

Thấy tôi không có phản ứng gì, anh tài giảng 
thêm: 

- Ba mươi năm trước đây, bố của bà 
Sương, ông Năm Hoằng,  đã xung phong 
về đây lập Nông Trường Sông Hậu. Họ tự 
vay vốn ngân hàng, tự tích lũy làm ăn và tự 
đầu tư mạng lưới y tế, giáo dục, đường sá. 
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Nghe anh thao thao thuyết trình, tôi thầm nghĩ 
anh đã học thuộc lòng tin tức phổ tải trên báo và đang 
trả bài. Tiếng anh tài vẫn vẳng bên tai: 

- Nhiều hợp tác xã, nông trường hình thành 
theo phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đã tàn lụi từ cuối thập niên 80, 
nhưng Nông Trường Sông Hậu vẫn tồn tại 
cho đến ngày nay.  
 

- Thế còn việc lập quỹ trái phép? 

Anh tài trả lời không một chút do dự: 

- Luật sư bị cáo phân tích quỹ được lập từ 
các khoản tiền thu từ việc khai khoảng đất 
đai… để trợ cấp ốm đau, thai sản, ma chay 
và hỗ trợ cất nhà ở cho nông trường viên. 
 

- Vậy sao bà bị lãnh án tù? 

Anh tài nhún vai: 

- Chuyện này cháu cũng không hiểu…. Có lẽ  
bà ta không theo đúng thủ tục hành chánh 
khi lập quỹ... Nhưng chú biết không, sau 
khi toà tuyên án, đã có cả trăm người xin 
vô tù thay cho bà ta đó! Vụ này đang được 
nhà nước cứu xét lại. 

Anh bỗng rụt cổ, thè lưỡi: 
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- Làm nông trường trong thời buổi ngày nay 
xem ra cũng khó khăn…Cháu nghe đồn 
rằng đất đai nông trường đang bị các nhà 
kinh doanh dòm ngó, tính toán “quy hoạch, 
phân lô” thì phải. 

Anh ngưng lời, như để lấy hơi, rồi tiếp: 

- Hơn nữa, trong thời buổi đổi mới này, biết 
đâu các nông trường viên cũng muốn có 
mảnh ruộng riêng, thay vì làm công cho 
nông trường. Phải không chú? 
 

- Tôi không biết hết chi tiết nên không dám 
bàn nhiều. Tuy nhiên, với thời gian, mọi 
việc đều có thể thay đổi mà. 

Tôi dứt tiếng, thầm nghĩ luật pháp Việt Nam 
thật nghiêm minh. Bên Mỹ, mấy năm trước đây, các 
giám đốc tập đoàn tài chánh dùng vốn tiết kiệm của 
người dân, đầu tư vô những dự án yếu kém, làm mất 
đi cả tỷ tỷ đô la. Rốt cuộc cũng thấy ít người vô tù, 
nhiều vị vẫn được tiền thuởng “bonus” cuối năm nữa!  

*** 

Bàn chuyện thế sự một hồi cũng chán, anh tài 
chở tôi qua trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần 
Thơ. Đi tham quan mãi cũng mệt, tôi kêu anh kiếm 
chỗ giải lao. Chúng tôi dừng xe trước một quán cóc 
ngay bên sông, và tôi mời anh vô bàn.  Tôi ngồi trên 
ghế đẩu, hưởng làn gió mát thoang thoảng hương vị 
đồng quê trong lành. Trên sông, vài con thuyền đang 
lướt sóng…  
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Anh tài bỗng chỉ con thuyền với cây sào cắm 
trên mũi: 

 
- Đây là ghe của dân thương hồ.  Sáng sáng 

họ chèo ghe ra Chợ nổi Cái Răng, bán đủ 
loại các hoa quả miệt vườn. Sản phẩm 
được treo trên một cây sào cắm trước mũi 
ghe, gọi là "cây bẹo", để chào hàng với 
khách. Tan chợ, dân thương hồ lại chèo 
thuyền về. 

 
Tới đó, bà chủ quán đem hai ly nước ngọt ra 

bàn, anh tạm cắt đứt câu chuyện. Tôi mời anh dùng 
nước, rồi tò mò hỏi về gia cảnh anh. Anh trả lời chạy 
xe cũng không đủ sống, vì có gánh nặng gia đình. Anh 
tâm sự còn độc thân, sống cùng mẹ già và hai người 
em, một trai, một gái. Mẹ anh đi làm mướn, cô em gái 
ngày nào cũng  đậy từ 6 giờ sáng, ra dãi nắng trên 
ruộng hoặc trên vườn cây.  Mỗi tháng thu nhập cả gia 
đinh không quá mấy trăm ngàn.  

 
Nói tới đây, anh ngưng tiếng…  
 
Tôi thở dài.  Hiển nhiên, gia đình này còn 

thuộc vào số 15% gia đình nghèo tại Việt Nam! 
 
Cả mấy phút sau, anh mới tiếp tục câu chuyện 

bỏ dở, cho biết trước đây, cậu em trai làm phụ hồ 
trong công trình xây cất cầu Cân Thơ, khi giàn giáo 
sập, cậu té xuống đất, và đã trở thành phế nhân. 
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Để có tiền điều trị cho cậu em, gia đình đã 
đem cầm cố mọi vật dụng trong nhà có thể cầm cố 
được, và cũng đi vay bà con láng giềng thêm. Chi phí 
tất cả mấy chục triệu, đến nay chưa trả hết. Và chưa 
biết lúc nào sẽ trả hết! 

Tôi lại thở dài…  Tại các nước kém phát triển, 
người dân còn chịu nhiều rủi ro trong cuộc sống, vì 
chưa có cơ chế xã hội phòng ngừa thiên tai, dịch 
bệnh, tai nạn lao động và giao thông, thất nghiệp. 
Trong tương lai, muốn phát triển bền vững, hiển nhiên 
cần hoàn thiện chính sách để đảm bảo cho an sinh xã 
hội với những cơ chế chủ yếu như bảo đảm xã hội và 
cứu trợ xã hội. 

Tiếng anh tài vẫn vẳng trong không trung: 

- Gần ba năm nay, cậu ta nằm liệt giường. 
Cũng thật tội! 

Từ trước tới nay, tôi luôn nghĩ vào đời cũng 
như vô coi một tuồng hát. Khán giả nhập vô vở tuồng, 
quên hẳn mình để vui, giận, buồn, tủi  cùng người 
diễn viên. Mãn tuồng, là ra về.  Là ra đi…  

Cũng có những khán giả xem hát, nhưng tâm 
không xáo động, giữ được lòng bình thản, vì biết rằng 
đây cũng chỉ là một vở kịch mà thôi.  Vở tuồng của 
cậu phụ hồ là một bi kịch. Không hiểu cậu có giữ 
được bình thản nội tâm, và chấp nhận nghiệp nặng 
không? 

*** 
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Giải lao xong, chúng tôi rời quán.  Về tới khách 
sạn, tôi xuống xe, rốc hết tiền trong ví, tặng anh “boa” 
thật hậu hĩ.  Anh cám ơn, nói: “Mai chú cần xe, cho 
cháu biết”. 

 
Tối đến, chẳng có gì làm, tôi ra cửa khách sạn 

ngóng đón đoàn thiện nguyện. 
 
Sau bữa cơm tối, vợ chồng tôi lên phòng nghỉ. 

Cô vợ vô phòng tắm rửa tay, tôi ra đứng tựa cửa sổ 
nhìn cảnh Cần Thơ rực sáng trong lòng đêm.  
 

Nơi chân trời xa, những ngọn đèn đường lấp 
lánh đang giao thoa với ánh sao đêm, yếu ớt tỏa sáng 
trong cõi hư vô.  Tôi ngẩng nhìn bầu trời không một 
vầng mây, cảm nhận con người thật nhỏ bé, với kiếp 
sống - vở tuồng - thật phù du trong vũ trụ mênh mông. 
 

Vợ tôi bước ra đứng cạnh và khẽ tựa đầu vô 
vai chồng.  Tôi đưa tay ôm nàng và chúng tôi cùng 
ngắm vòm trời đầy sao trong im lặng…  

 
Tôi bổng giật mình bởi câu hỏi của nàng: 
 
- Mai anh tính làm gì? 
 
Tôi ngập ngừng đáp: 
 
- Thì… đi quanh thành phố… tham quan 

tiếp… 
 

Nàng ngước nhìn tôi: 
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- Sao anh không về lại Sài Gòn? 

 
Tôi im lặng…  Nàng tiếp: 
 
- Ở Thành Phố, anh có nhiều bạn. 

 
Tôi gật đầu. Nàng thở dài: 
 
- Lại có nhiều quán rượu, quán trà… 

 
Tôi cười trừ...  Sống với nhau hơn ba mươi 

năm, riết vợ chồng hiểu nhau hết, chẳng dấu giếm 
được điều gì.  Tôi thầm cám ơn ngưòi vợ có tư duy 
cởi mở, không ngăn sông cấm chợ với chồng, và đưa 
tay ôm nàng, hỏi đùa: 

 
- Về Sài Gòn, không sợ anh “phá rào” à. 
 
Nàng phì cười, nhẹ đẩy tôi ra, nhún vai: 
 
- Anh trên sáu mươi, còn sức đâu mà phá! 
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IV 
 

 

 Trên đường về Thành Phố, tôi nhận được 
điện thoại John gọi hỏi thăm sức khỏe. Anh vui vẻ báo 
tin sẽ ra Huế. Tôi hỏi: “Anh tính nghiên cứu thêm về 
món bún bò Huế à?”  Anh cười xòa, trả lới kỳ này ra 
tháp tùng Đan Hà trình diễn thời trang tại Cố Đô.   

Sau khi cúp máy, tôi vẩn vơ suy nghĩ về câu 
nói của John, không khỏi thắc mắc về cách cư xử của 
cô học trò cũ. 

 Cô thân thiện với anh bạn Trung, nhưng khi 
anh Trung về Trung Quốc, lại cùng anh bạn John ra 
miền Trung!  Chung quy, không chung thủy, mà cũng 
chẳng trung thành chút nào!  

 Xe tới khách sạn, chuông điện thọai lại reo, với 
con số lạ hoắc. Tôi nhắc máy, và ngạc nhiên nhận ra 
giọng Đan Hà.  Nàng cho biết đã có số máy  qua 
John, và tỏ ý muốn gặp mặt.  Tôi chấp thuận lời yêu 
cầu, cũng tò mò muốn biết nàng tới làm gì? 

*** 

Khoảng hai tiếng sau, Đan Hà đến khách sạn 
kiếm tôi.  Cô đã trút bỏ hình dạng lộng lẫy hồi hôm, để 
trở thành một cô gái trong sáng, trong chiếc sơ mi 
trắng tinh, với khuôn mặt không son phấn. Đi cùng 
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nàng là một thanh niên trẻ, có gương mặt cương nghị, 
và đôi mắt sáng quắc. Nàng giới thiệu anh là nhà báo, 
tên Nam. Tôi mời hai người vào phòng ăn. 

 Nam cám ơn tôi đã dành thời giờ cho gặp mặt, 
và ngỏ ý muốn trao đổi ý kiến về hiện trạng kinh tế 
nước nhà. Tôi đáp nay đã về hưu, chỉ sợ tư duy  mình 
không đuợc cập nhật. 

 Đan Hà cười: 

- Thầy nói vậy, nhưng riêng em đã học hỏi 
nơi thầy rất nhiều …. 

Tôi thầm nghĩ: “Cô này ăn nói khéo thật. Thảo 
nào…” 

Đan Hà vào đề: 

- Bữa trước thầy có nói dân Việt, nước Việt 
giàu lên. 

Tôi gật đầu, nàng tiếp tục, giọng nói thoáng vẻ 
xúc động: 

- Nhưng em vẫn thấy nhiều người nghèo 
khó trong Thành Phố. Khi về quê thăm gia 
đình, em lại cảm nhận rằng nghèo không 
chỉ đơn giản là thiếu tiền mà còn thiếu thốn 
cả trong lãnh vực giáo dục, y tế.  Riết hồi, 
người nghèo như bị tách biệt khỏi xã hội, 
không có cơ hội ngoi đầu lên được. 

 Tôi ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải thiếu nữ 
trẻ nào, lại được số mệnh ưu đãi như nàng, cũng 
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quan tâm tới những người bị thiệt thòi trong xã hội… 
Ngoài ra, vốn có thành kiến nàng thích theo đuổi “lợi 
nhuận”, nên tôi cũng ngỡ ngàng bởi thái độ của cô 
gái. 

Nàng quay qua phiá Nam: 

- Ngay tòa báo anh Nam cũng hay đăng tải 
những bài tường trình về tình trạng khó 
khăn của một số người dân, đặc biệt tại 
miền thôn dã.  

 Đan Hà dứt lời, nhìn tôi, vẻ chờ đợi. 

 Tôi  chần chờ lựa câu trả lời: 

- Như tôi đã có dịp trình bày bữa nọ, mức 
thu nhập  bình quân trên đầu người đã 
tăng nhanh trong mấy thập niên qua. Tuy 
nhiên, vẫn có hố chia cách giữa “giàu” và 
“nghèo”. 
 

- Vâng! Đây là vấn đề nan giải! 
 

- Tại các nước chậm tiến, thu thập số liệu 
thống kê không phải dễ. Số liệu về mức thu 
nhập cho từng hộ, từng gia đình không 
chính xác, vì người dân, vì lý này hay lý nọ, 
trong đó có lý do trốn thuế, không muốn 
thật sự khai báo.   

Đan Hà bỗng chớp mắt, thoáng vẻ bẽn lẽn. 
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- Vì lý do trên, chuyên gia đã thu góp số liệu 
về mức chi tiêu hàng năm của từng hộ để 
có một ý niệm gián tiếp về mức thu nhập 
người dân. Phân tích số liệu trên cho thấy 
trong năm 1993, mức chi tiêu của 20% 
những hộ “giàu” nhất gấp 5 lần mức chi 
tiêu của 20% những hộ “nghèo” nhất.  Đến 
năm 2006, mức chi tiêu của người “giàu” 
đã gấp 6 lần mức chi tiêu người “nghèo”4.  

Đan Hà thở dài…  

- Như vậy khoảng cách giữa “giàu” và 
“nghèo” đã có hướng tăng thêm? 
 

-  Đúng. 
 

- Em cũng thấy có hố sâu lớn chia cách 
“thành thị” và “thôn quê”. 

 
- Đúng vậy! Vùng nông thôn có nhiều yếu tố 

bất lợi như điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, 
kết cấu hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí 
thấp, trình độ sản xuất sơ khai5.   
 

- Thầy nghĩ trong tương lai, tình trạng trên 
có cải tiến không? 

                                                             
4 “Taking Stock – An Update on Vietnam Recent Economic 
Development”- World Bank -2009 
 
5 “Who Gained from Vietnam’s Boom in the 1990s” - Policy Research 
Working Paper 2275 - Glewwe, Gragnolati & Zaman -World Bank - 2000. 
 



Theo Dòng Thời Gian 
 

43 
 

Tôi ngoắc tay kêu tiếp viên đem nuớc tới, 
trước khi tiếp lời: 

- Trong tương lai, mức chênh lệch tăng hay 
giảm cũng tùy thuộc vào tác động của 
chính quyền!  Qua chương trình  “Xoá Đói 
Giảm Nghèo” được khởi phát năm 1996,  
nhà cầm quyền đã gắng tạo điều kiện 
nhằm xoá lấp khoảng cách “giàu-nghèo” 
trong xã hội, và giữa thành thị và thôn 
quê6. 

 Nam lên tiếng: 

- Tòa báo của em cũng đã có nhiều bài 
tường trình về chương trình này. 
 

- Nói chung, thành quả của chương trình 
“Xoá Đói Giảm Nghèo” cũng khả quan. 
Năm 1993, tỷ lệ gia đình nghèo tại tỉnh 
thành là 25%, và tại thôn quê là 65%. Tới 
năm 2006, hai tỷ lệ trên đã giảm xuống còn 
4% tại thành thị, và 20% tại thôn quê7.  

Tôi dứt tiếng, sực nhớ trong năm 2009,  ông 
Jim Adams, một viên chức cao cấp của Ngân Hàng 
Thế Giới đã khẳng định rằng: “Công cuộc giảm nghèo 

                                                             
6 “The Static and Dynamic Incidence of Vietnam’s Public Safety Net” in  
“Economic Growth, Poverty and Household Welfare in Vietnam” - 
Dominique van de Walle - World Bank - 2000 
 
7  “Eighth Poverty Reduction Support Credit” Program Document - World 
Bank - 2009 
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và thành quả kinh tế của Việt Nam trong 15 năm qua 
có thể coi như một trong những thành công rất ngoạn 
mục trong lãnh vực phát triển kinh tế”. 

 Ông Adams không phải là “bụt chùa nhà”, nên 
lời phát biểu của ông tất nhiên rất thiêng. 

 Nam phụ hoạ thêm: 

- Thưa thầy, ngoài những cố gắng của chính 
phủ, tư nhân cũng thường cống hiến tiền 
bạc, đồ vật hoặc công sức để giúp người 
nghèo tại những “vùng sâu, vùng xa”. Đan 
Hà cũng thường xuyên tham gia, đóng góp 
cho những công tác thiện nguyện trên! 

Tôi nhìn cô học trò với ánh mắt tán thưởng, 
thầm nghĩ: “Cô bé tuy không chung thủy, nhưng cũng 
có lòng!”, rồi cho thêm ý: 

- Tôi đã từng làm việc tại nhiều nước đang 
phát triển, nhưng chưa bao giờ thấy một 
quốc gia nào trở nên giàu có, và cùng lúc, 
thành công trong việc chia sẻ nguồn thu 
nhập mới đạt được một cách bình đẳng 
giữa các thành phần xã hội, cũng như giữa 
thành thị và thôn quê. Việc này đòi hỏi có 
thời gian. 
 
Qua ngòi bút văn hào Charles Dickens, 
Anh Quốc trong thế kỷ XIX, trên con đường 
kỹ nghệ hoá đất nước, đã được tả như một 
xã hội bất bình đẳng.  Ngay cả  xã hội Mỹ 
hồi đầu thế kỷ XX,  cũng có hố sâu chia 
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cách những nhà  tư  bản “robber barons” 
tại thành thị và đám dân bần cùng vùng 
quê  “Dust Bowl”. 

 Đan Hà lại hỏi: 

- Như vậy Việt Nam cũng đang theo con 
đường nước Anh, nước Mỹ trước đây? 
Chắc trong tương lai sẽ khá hơn? 

Tôi gật đầu một cách  miễn cưỡng… Thật ra, 
bình đẳng xã hội  là một mục tiêu khó đạt. Tới thời 
điểm hiện tại, tình trạng xã hội hai nước Anh và Mỹ 
cũng chưa thật sự hoàn hảo. 

Theo số liệu thống kê, trong năm 2004-2005, 
tại Anh Quốc, 21% tổng số tài sản (đất đai, cổ chứng, 
trương mục ngân hàng, vv… ) của cả vương quốc 
thuộc quyền sở hữu của 1% gia đình  giàu nhất nước.  
Số liệu cũng cho thấy 93% tổng số tài sản cả nước 
thuộc quyền sở hữu của 50% gia đình giàu nhất 
vương quốc (và 50% gia đình nghèo nhất nước chia 
sẻ 7% tổng số tài sản còn lại!) 

Riêng tại nước Mỹ, mức chênh lệch xã hội đã 
giảm dần trong thời khoảng 1940 tới 1980.  Tuy nhiên, 
sau đó, người giàu tại Mỹ có chiều hướng giàu nhanh 
hơn những người khác. Trong thời khoảng 1979 tới 
2005, thu nhập bình quân của 1% gia đình giàu nhất 
nước Mỹ đã tăng 176%, thu nhập của 20% gia đình 
giàu nhất cũng tăng 69%, trong khi thu nhập của 20% 
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gia đình nghèo nhất chỉ tăng 6%8. Theo nhận xét của 
nhiều kinh tế gia, hiện tượng trên  bắt nguồn từ cơ 
cấu thị trường và cần được cải tiến thêm qua các biện 
pháp, chánh sách thích ứng của chính quyền. 

Tiếp viên đem nước tới… Tôi mời hai bạn trẻ 
giải khát.  Chờ hai người đặt lại ly nước trên bàn, tôi 
tiếp tục câu chuyện: 

- Tuy nhiên, chênh lệch xã hội không chỉ đo 
lường qua mức thu nhập, mà còn thể hiện 
trên lãnh vực giáo dục nữa. Về phương 
diện này, sau năm 1990, chính quyền đã 
đầu tư rất nhiều vào ngành giáo dục, với 
kết quả là sĩ số đã tăng rất nhanh trong 
thời khoảng 1992 - 20069… 

Đan Hà cắt ngang: 

                                                             
8  New York Times – 3/29/2007 - David Jonhston   &   “Income Inequality 
in the US”  - Emmanuel Saez & Thomas Piketty-  Quarterly Journal of 
Economics – 2003 
 
9 “ School Enrollment and Completion in Vietnam: An Investigation of 
Recent Trends” –  in “Household Welfare and Vietnam’s Transition” -  
Glewwe & Jacobi - World Bank – 1998   &   “Taking Stock – An Update on 
Vietnam Recent Economic Development”- World Bank - 2009 
 
Trong thời khoảng 1992 - 2006, sĩ số cấp tiểu học đã tăng từ tỷ lệ 28% 
tới 34%; tại mức phổ thông cấp 1, từ 30% tới 34%; và tại mức phổ 
thông cấp 2, từ 7% tới 12%. Sĩ số ghi danh tại các đại học từ chín trăm 
ngàn, năm 2001, đã tăng tới một triệu sáu trăm ngàn sinh viên, năm 
2008. 
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- Thưa thầy, đầu tư vào con người ở mức 
cao nhưng có lẽ hiệu quả còn hạn chế. Số 
lượng lao động được đào tạo chưa đáp 
ứng nhu cầu thị trường, nên nạn thất 
nghiệp còn trầm trọng. 

 
- Thì đây cũng là bước đầu... 

Đan Hà lại nhíu mày: 

- Ngoài ra… em nghĩ rằng tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) chỉ phản ảnh mức lượng 
sản xuất của nền kinh tế, nhưng lại không 
chính xác trong việc đánh giá phẩm chất 
cuộc sống.   

Tôi gật đầu: 

- Chỉ số GDP không thể hiện được kích cỡ 
của nền kinh tế ngầm, kinh tế trao đổi phi 
tiền tệ (“barter”), và các dịch vụ tình 
nguyện.  Tại Việt Nam, cũng như tại các 
nước đang phát triển khác, việc kinh doanh 
không chính thức rất phổ biến, nhưng 
chuyên gia thiếu số liệu về khu vực này, 
nên chỉ số GDP chính thức cũng kém 
chính xác.  

Đan Hà bỗng đưa mắt nhìn Nam, vẻ bẽn lẽn. 
Nam nhún vai mỉm cười…  

Tôi ngạc nhiên: 

- Chuyện gì vậy? 
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 Đan Hà ngập ngừng trả lời: 

- Dạ, không có chi ạ… Em thường… mua đi 
bán lại phấn son, quần áo thời trang… 
Nhưng… không biết khai báo ra sao… 

“À ra vậy!” Tôi cười xoà, rồi tiếp lời: 

- Chỉ số GDP cũng không màng đến tính hài 
hòa của sự phát triển. Một nước có thể có 
tốc độ tăng trưởng GDP cao do khai thác 
quá mức tài nguyên thiên nhiên, gây ô 
nhiễm cho môi trường với kết quả rất tai 
hại cho thế hệ tuơng lai. 

 Đan Hà bỗng đưa tay lên xem đồng hồ, nhẹ 
chặc lưỡi. 

Cô ngập ngừng xin phép được rút lui, vì tới giờ 
đi làm. Nam vội đề nghị lấy xe đưa cô đi. 

Lúc chia tay, Đan Hà cám ơn tôi, rồi có lời kết 
luận rất ngộ nghĩnh: 

- Chuyên gia kinh tế, cũng như phóng viên 
tòa báo, chuyện gì cũng có thể bàn tới 
được, nhiều khi với cách nhìn không đồng 
nhất.  Với phóng viên, đen có thể thuyết 
minh thành xám, qua cách hành văn, và 
cách dùng chữ khéo léo. Với kinh tế gia, 
cũng vậy, nếu biết chọn lựa và dùng đúng 
số liệu thống kê mình muốn dùng! 

 Tôi không trả lời, thầm nghĩ không gian và thời 
gian luôn thay đổi, không tuyệt đối, dĩ nhiên số liệu và 
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ý niệm kinh tế cũng chỉ có tính cách tương đối mà 
thôi. 

*** 

 Tôi đứng nhìn hai bạn trẻ bước trong hành 
lang tiến về phiá cửa khách sạn. Đan Hà bỗng vấp 
chân, khịu người. Nam vội đỡ cô dậy. Sau khi lấy lại 
thăng bằng, cô ngước mắt nhìn Nam, ban cho anh 
chàng nụ cười thật tươi, rồi vịn vào cánh tay anh bạn, 
để anh dìu ra cửa chính… 

 Tôi chợt thấy ái ngại giùm cho Nam! 

Trên đường về phòng, tôi cảm nhận cô học trò 
có trình độ, biết suy nghĩ. Cô quan tâm tới vấn đề xã 
hội, lại có lòng thương người. 

Song cũng phân vân không hiểu cô làm sao 
dẫn nhập thông số “lòng vị tha” trong phương trình tối 
ưu hoá lợi nhuận đây?  
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V 
 

 

Việt Nam đổi mới, và theo dòng thời gian, 
dần hội nhập nền kinh tế hoàn cầu. Năm 1992, ký 
hiệp thương với Cộng Đồng Âu Châu, tới năm 1995 
gia nhập khối ASEAN. Năm 2001, ký thỏa ước 
thương mại song phương với Hoa Kỳ, và gia nhập 
định chế World Trade Organization (WTO) vào năm 
2007.  

Trong bối cảnh trên, nhiều sân Golf đã đưọc 
xây cất để đáp ứng nhu cầu khách nước ngoài khi 
qua viếng thăm hay công tác tại Việt Nam. Người Việt 
cũng dần mến chuộng bộ môn thể thao này, và số cao 
thủ bản xứ tranh tài với khách nước ngoài trên sân 
càng ngày càng đông. 

*** 

 Trưa Thứ Bẩy cuối tuần, tôi theo một anh bạn 
ra sân Golf Long Thành, tại ngoại ô Thành Phố. Cách 
đây năm mươi năm, anh và tôi là người cùng xóm. 
Lớn lên, chúng tôi dần mất liên lạc, cho đến năm 
1990, khi tôi được Ngân Hàng Châu Á gửi về công tác 
tại Việt Nam, mới có dịp tái ngộ.  

Tôi còn nhớ mãi cảnh anh đem chiếc xe đạp 
cũ rích tới khách sạn đèo tôi đi ăn cháo gà bên vỉa hè.  
Sau đó, hết cảnh ngăn sông cấm chợ, nhờ có vốn 
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ngoại ngữ, anh được tuyển vô làm cho một công ty 
Nhật. Tôi về công tác tại Thành Phố, anh chở tôi trên 
xe gắn máy “Dream” mới mua, vô nhà hàng “Bát Đạt” 
tại Chợ Lớn. Kỳ đó, anh hóm hỉnh tuyên bố mình đã 
đạt được giấc mơ của mục sư Martin Luther King. 
Thấy tôi ngạc nhiên, anh giải thích:  

- Nước Mỹ biết tới mục sư King qua bài diễn 
văn “I have a dream…”.  Nay tôi cũng 
vậy:”I have a Dream, too!” 

Kinh tế Việt Nam dần thị trường hoá, anh bạn 
ra lập công ty cổ phần trong ngành xuất nhập khẩu. 
Sau này có hàng trăm nhân viên dưới trướng. Tôi về 
Việt Nam, anh cho tài xế lái xe Lexus bóng loáng đón 
tại phi trường, đưa tới thẳng khách sạn 5 sao New 
World thưởng thức món sashimi cá hồi sống. 

*** 

 Golf (cũng được gọi là côn cầu) là một môn 
thể thao dùng gậy  đánh trái banh nhỏ từ nơi phát 
xuất (gọi là  “Tee”), cho đến khi banh lọt vào một lỗ 
nhỏ ở phiá xa (gọi là “green”). Mỗi lần đánh banh tính 
một điểm. Tất cả có 18 lỗ, và người thắng là người 
đánh banh lọt vào hết số lỗ quy định, với điểm (số lần 
đánh) nhỏ nhất. 

Tại Việt Nam, cũng như tại các quốc gia lân 
bang, Golf rất đuợc các thương gia thành đạt ưa 
chuộng. Được phỏng vấn trên truyền hình Thành Phố 
về bộ môn thể thao trên, thương gia Việt Nam cho biết 
đánh golf vì khung cảnh đẹp, nhiều cây xanh tạo điều 
kiện thư giãn tốt, sau một tuần làm việc nặng nhọc. 
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Theo họ, đánh golf cũng hỗ trợ cho việc giữ vững, và 
tạo thêm liên hệ kinh doanh. Ngoài ra, bộ môn này đòi 
hỏi ngườì chơi phải tập trung tinh thần, giữ kỷ luật 
trong tư duy, và bình tĩnh trước mọi thử thách, xét ra 
rất có ích cho công việc trên thương trường. 

Đó là lý thuyết. Nhưng sau khi cùng anh bạn 
đánh xong 18 lỗ, tôi thấy, cũng như khoa kinh tế, lý 
thuyết về Golf cũng chỉ có tính cách tương đối mà 
thôi. 

Bốn người chúng tôi bước ra sân: anh bạn, hai 
đối tác làm ăn của anh và bản thân tôi. Sân Golf thì 
quả đẹp, cây rất xanh, khung cảnh rất hữu tình. 
Nhưng mới đứng trên “Tee” đầu tiên, các đối tác đã 
bắt đầu “cá độ”. 

Dĩ nhiên, dính tới tiền bạc, nên các đối tác, nay 
đã thành đối thủ, ra sức tập trung trong đường banh 
mình, và áp dụng kỷ luật sắt đá với đường banh 
người khác, khi họ “vô tình” phạm lỗi. Đánh gần tới lỗ 
18, số tiền thua được cũng đã tăng, ai nấy đều im lìm 
bước đi trong bầu không khí tươi mát nhiều khí Oxy, 
nhưng rất nặng nề khó thở. Hiển nhiên, tinh thần 
không thư giãn chút nào. Người thua mất bình tĩnh, 
bắt đầu rầy la “Caddie” (nhân viên kéo túi gậy Golf), 
không biết tư vấn người chơi nên mới ra nông nỗi! 

Đánh hết bàn, trao tiền xong, các đối thủ lại 
bắt tay nhau, người hân hoan ra về, kẻ hậm hực vì 
tinh thần không đuợc thoải mái.  Nhiều khi người 
thắng có thể mất luôn cả liên hệ kinh doanh của mình 
nữa. 
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Trên đường về, trời đã xẩm tối, anh bạn dẫn 
tôi đi ăn. Sau bữa ăn, anh lại đề nghị ra quán “bia ôm” 
cho tinh thần thêm thư giãn.  Tôi nghĩ tới lời phán 
quyết của bà vợ tại Cần Thơ, nên cũng nóng máu 
muốn “phá rào” một phen! 

*** 

Quán bia ôm, thật ra là một quán rượu bình 
thường. Tới đó dĩ nhiên là để tiêu thụ rượu và bia. Ôm 
hay không còn tùy người, tùy lúc! 

Như anh bạn tôi, anh tâm sự “ôm” thì cũng 
thích, nhưng thật sự tới đây để được lội ngược dòng 
thời gian mà thôi!  Anh giảng: với tuổi đời của anh, đi 
đâu cũng được kêu bằng “bác”, bằng “chú”, nhưng khi 
tới quán thì được gọi bằng “anh”, thấy trẻ hẳn lại! 

Rồi  anh cho biết  ý niệm thời gian nơi quán rất 
“co giãn”. Tôi cười, hỏi: “Được ôm thì đâu thấy thời 
gian trôi qua nhanh phải không?”  Anh lắc đầu, giảng 
rằng nếu ngoài đời tuổi tác được tính theo mười hai 
con giáp kèm với mười chi (tỷ dụ: Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, 
Bính Thân, vv) thì trong quán, mọi người, đàn ông lẫn 
đàn bà, đều tuổi “chuột” hết.  Thấy tôi ngạc nhiên, anh 
cho thêm chi tiết: 

- Đàn ông được phân loại thành 3 nhóm: 
Nhâm Tí, lúc mới ra đời, còn bú sữa mẹ; 
Giáp Tí, khi đã trưởng thành, lấy vợ; và 
Canh Tí, khi về già, suốt ngày ngồi ngắm 
cảnh, canh… giờ!   
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- Đàn ông tuổi chuột thì tôi hiểu! Song đàn 
bà cũng như vậy sao? 

Anh bạn nhếch môi cười:  

- Sau khi đi thẩm mỹ viện về, thì cô nào 
cũng thành…Tân Tí hết! 
 

*** 

Tới quán, chúng tôi vừa ngồi xuống bàn, đã có 
hai cô tiếp viên xinh tươi, thuộc nhóm tuổi Tân Tí,  
bước đến ngồi cùng. 

Một cô nhìn tôi đắm đuối, mở miệng thỏ thẻ: 

- Anh uống bia “TIGER” giùm em đi anh. Bia 
tình yêu đó anh ơi! 

Tôi mỉm cười, nghĩ cô muốn ám chỉ tới thành 
tích của nhà vô địch Golf Tiger Woods, và hỏi lại cho 
rõ: 

- Tại sao lại là bia tình yêu?  

Cô tiếp viên nũng nịu: 

- Thì anh giải mã chữ “TIGER” sẽ hiểu liền 

Thấy tôi bở ngỡ, cô nhoẻn cưòi, giúp tôi kiếm 
ra chân lý: 

- Này nhé, trong TIGER có chữ T, chữ I, chữ 
G, chữ E, rồi chữ R.  “T” là Tình, “I” là Iêu, 
“G” là Giết, “E” là Em, “R” là Rồi… xếp lại 
thành “Tình Iêu Giết Em Rồi”  
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Tôi hoảng hốt, xua tay: 

- Không được đâu! Không nên bạo lực, 
không nên giết ai hết!  

 Cô gái trề môi: 

- Bia của em không vô, thì uống bia nào “bi” 
giờ? 

Cô tiếp viên thứ hai, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng 
nhập cuộc: 

- Thôi đi, đừng làm khó ảnh nữa! Mời lon bia 
“SAIGON’ là xong chuyện! 

Cô đầu tiên tỏ vẻ không bằng lòng:  

- Trời!  bia “ngoại” không uống, sao lại uống 
bia “nội”?  

Cô gái kia quay qua phiá tôi, ánh mắt đầy  
thách thức: 

- Thì nhòm tướng ảnh, thấy ngay thuộc 
loại… “Số Anh Iêu Gái Ở Nhà!” 

*** 

Khi trở về khách sạn, tôi trằn trọc mãi không 
ngủ đuợc, có lẽ vì bị ám ảnh bởi mấy cô tiếp viên ban 
tối. 

Các cô không những đã quá “bạo lực”, mà còn 
có óc khai phá, sáng tạo trong tình “iêu”! Ngang nhiên 
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“co giãn” quy ước chánh tả khi dùng mẫu tự “i” (ngắn) 
thay cho “y” (dài). 

Nhưng tại sao “Yêu” mà lại không “Iêu”? Phải 
chăng khác vời chữ “Y”, chữ “I” quá thẳng tuột nên 
không diễn đạt được những khúc quanh, khúc quẹo 
trên con đường dẫn tới trái tim?  

Hồi còn nhỏ, tôi được ông ngoại gọi lên, dậy 
thêm chữ Nho, mong cho đứa cháu biết đường sửa 
tánh sửa nết… theo Thánh hiền.  Kết cuộc đã phải 
nhai đi nhai lại cuốn “Tam Tự Kinh”.  Nhưng nắn nót 
viết được ba Hán tự “Tập Tương Viễn”, thì đã quên 
hết ba chữ “Nhân Chi Sơ” đầu tập rồi! Trải qua kinh 
nghiệm này, tôi luôn luôn cám ơn các nhà truyền giáo 
phương Tây10 đã có công  sử dụng chữ gốc La-tinh 
để phiên âm tiếng Việt. Tuy nhiên, vẫn thắc mắc sao 
lúc lập bảng chữ cái, các vị tiền bối đã tỏ ra hơi dư dật 
ở chỗ đã có chữ “i”, lại còn thêm chữ “y”? Phải chăng 
các vị đã nghĩ “thừa” còn hơn “thiếu”?   

Chuyên gia về khoa ngữ học, có vị đã trình 
bày quy ước lúc nào nên dùng “i”, lúc nào nên dùng 
“y”, dựa trên sự khác biệt - lúc phát âm - giữa âm 
ngắn và nhẹ của nguyên âm “i” và âm dài và mạnh 
của nguyên âm “y”. Tuy nhiên quy ước cũng có thể 
thay đổi với thời gian. 

Ngôn ngữ là hệ thống ký hiệu giúp cho thành 
viên trong xã hội truyền đạt thông tin với nhau. Trong 
                                                             
10 Các vị Francisco Busdomi, Diego Carvalho, Guliani Balinotti, Alexandre 
de Rhodes, và “cha Cả” Bá Đa Lộc – Pigneau de Béhaine- người có công 
hoàn chỉnh chữ quốc ngữ ở thế kỷ XIX để trở thành chữ viết chính 
thống của nước ta đầu thế kỷ XX 
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quá trình phát triển xã hội, ngôn ngữ cũng biến đổi, và 
đây luôn luôn là vấn đề rất nhạy cảm! 

Để minh chứng điều trên, chúng ta hãy thử 
đọc đoạn văn có tính cách khôi hài sau, đã được phát 
tán trên mạng lưới internet: 

“Trong một tiệm bán máy vi tính, một ông 
khách đứng tuổi đang phàn nàn  với cô hàng: 

- Cô à, tôi mua phần mềm của cô hôm qua, khi 
cài đặt vào phần cứng của tôi ở nhà, thì có sự 
cố.  Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu 
hẳn rồi lịm luôn. Tôi nghĩ phần mềm của cô có 
vi-rút. 

Cô hàng trả lời: 

- Ấy chết, bác đừng nói thế. Phần mềm của em 
chất lượng cực kỳ đấy!  Có thể phần cứng của 
bác thuộc thế hệ cũ nên yếu rồi.  Phần cứng 
của bác như thế  thì làm sao xử lý phần mềm 
mới cực kỳ của em được? Phải nâng cấp thôi 
bác ạ!  

- Nâng cấp ra sao? 

- Phải tăng kích thước bộ mạch chính và tăng 
tốc độ xung nhịp cho phần cứng của bác!” 

Độc giả nào lớn tuổi, nhiều vị sẽ thấy đoạn văn 
không khôi hài, mà còn khó hiểu, thiếu tao nhã nữa! 

*** 
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Quy luật của ngôn ngữ là biến hóa, là thay đổi. 
Thay đổi trong tất cả các địa hạt của ngôn ngữ: văn 
pháp, âm vận, và ý nghĩa từ ngữ. 

Xưa kia, do ảnh hưởng văn pháp Trung Quốc, 
văn học Viêt Nam đã có những câu văn bí hiểm, vượt 
khỏi tầm hiểu biết thông thường của độc gỉa.  Sau đây 
là môt trường hợp điển hình, trích dẫn từ tập “Cung 
Oán Ngâm Khúc”: 

“Đóa lê ngon mắt cửu trùng 

Tuy mày điểm lạt nhưng lòng cũng siêu” 

Theo văn pháp thời nay, nếu có ẩn thể trong 
một câu văn, thì ẩn thể phải bắt nguồn từ mệnh đề 
chính (Đoá lê ngon mắt cửu trùng), và “mày” và “lòng”  
trong mệnh đề phụ tất nhiên thuộc về “đấng cửu 
trùng”. Và chúng ta có thể hiểu ý câu thơ như sau: 
ông vua (cửu trùng) tuy đã gìa lụ khụ (mày điểm lạt!), 
đã thuộc nhóm tuổi Canh Tí, nhưng oái oăm thay, vẫn 
siêu lòng trước sắc đẹp người cung phi.   

Tuy nhiên - và đây là điều rất đáng mừng cho 
đấng quân vương  hảo ngọt -  câu “mày điểm lạt” lại là 
một điển cố xuất phát từ câu thơ của Trương Hựu 
vịnh sắc đẹp bà Quắc phu nhân thời vua Đường Minh 
Hoàng xa xưa bên Trung Hoa: “Khước hiểm chi phấn 
ô nhan sắc, tảo nga my triều chí tôn11”.   

Như vậy, trong câu thơ, “mày” là đôi mày 
không vẽ (và dĩ nhiên không xâm) của người cung phi 
                                                             
11“ Vì sợ son phấn làm nhơ nhan sắc, chỉ vẽ sơ đôi mày khi vào chầu 
vua.” 
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xinh đẹp; song “lòng” lại là lòng đang siêu của ông 
vua… tuổi Giáp Tí. 

Cách hành văn người xưa thật khó hiểu, thâm 
sâu!  

Văn pháp lại càng thâm kín hơn nữa trong câu 
thơ sau, trích dẫn từ tác phẩm “Hoa Tiên”: 

“Dù khi bạc mẫu, trầm tre 

Châu nên đấu, gấm nên xe cũng liều” 

 Bạc mẫu là cái khuôn đúc bạc, trẩm là gỗ trầm, 
tre là gỗ tre. “Bạc mẫu, trầm tre” có thể hiểu như cái 
khuôn đúc bạc trống rỗng, không có bạc để đúc; và 
miếng gỗ tuy gọi là trầm hương, nhưng thật ra là… 
“đồ rỏm”, là gỗ tre. Với lời chú thích, hai câu thơ trên 
có thể được giải mã như sau: “Nếu khi gặp người hư 
danh, không thực tài, thì dù người đó giàu có, có châu 
báu đong bằng đấu, có gấm chở từng xe một, cũng 
không nên để tâm tới.” 

Lẽ đương nhiên, vần thơ thì phải xúc tích hơn 
là câu văn xuôi. Nhưng cô đọng ý  tưởng phong phú 
trong vài từ ngữ ghép đầy kỳ bí: đây thật là một văn 
pháp độc đáo, may thay, nay đã không còn phổ biến 
nữa! 

Âm vận cũng biến hóa theo dòng thời gian.  Về 
Việt Nam, tôi nhận được tin nhắn SMS  (trên điện 
thoại di động) của cậu em họ tại Hà Nội gửi, với  
giòng chữ sau:  “Được tin anh về, em  vui wá!  Anh ra 
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Hà Nội ngay bây ziờ đi. Ra muộn wá, em mắc công 
chuyện, fải xuống tỉnh đó”.  

Cậu em đã thay đổi cách phát âm của một vài 
từ!  Điều này cũng không mới lạ, và đã từng xẩy ra 
trong quá khứ. Theo học giả Henri Maspero12, hồi thế 
kỷ XVII, tiếng Việt có một số âm khởi đầu bằng “bl”, 
“ml” và “tl”, sau biến đổi thành “”gi” hay “tr”;  “nh” hay 
“l”; và “tr”. Ông viện dẫn những trường hợp sau: “blời” 
thành “giời”, “trời”;  “mlớn” thành “nhớn”, “lớn”;  và 
“tlâu” thành “trâu”. Như vậy, nếu mai sau, “quá” đọc và  
viết thành “wá”, thì cũng không có “zì là wá đáng”! 

Ý nghĩa từ ngữ cũng thay đổi.  Mấy ngày trước 
đây, tôi ra quán cà phê, tình cờ nghe được câu 
chuyện giữa hai cô gái trẻ.  Một cô nói: “Tao nói “trắng 
phớ” nhé:  anh chàng đang theo  mày trông cũng 
“hầm hố” lắm,  chứ không đến nỗi “nhão” như mấy 
anh  “xăng nhớt” gì cũng chơi ”tất tần tật! "  Cô kia gật 
đầu trả  lời: “Anh chàng đẹp trai “bà cố” luôn, không 
“củ chuối”, nhưng “hơi bị vi tính”, lúc nào cũng đệm 
tiếng Anh khi nói chuyện”.  

Vì không có từ điển tra cứu, nên tôi không hiểu 
hết cuộc đối thoại, tuy cũng nhận thấy một vài từ hai 
cô dùng đã đổi hẳn ý nghĩa ban đầu: “xăng nhớt” (có 
nghĩa thích cả nam lẫn nữ), “bà cố” (có  nghĩa tối đa), 
“củ  chuối” (có nghĩa không đứng đắn), và  “vi tính” (có 
nghĩa làm bộ, làm tịch). 

                                                             
12 “Etudes sur la Phonétique historique de la langue Annamite” - Bulletin 
de L’Ecole Francaise d’Extreme Orient – 1912. 
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Dĩ nhiên, hai cô đã dùng tiếng lóng trong cuộc 
đối thọai. Nhưng tiếng lóng cũng có thể trở nên thông 
dụng (tỷ dụ như tiếng “OK”, “Uncle Sam”, hay “Jeep” 
trong ngôn ngữ Mỹ). Biết đâu trong tương lai, “xăng 
nhớt”, “bà cố”, “củ chuối” và “vi tính” (hiểu theo nghĩa 
hai cô gái dùng) lại có điạ vị vững vàng trong ngôn 
ngữ thông thường!  Nếu có vậy, cũng không nên ngạc 
nhiên. Tiếng Việt cũng có nhiều từ đã đổi nghĩa theo 
thời gian, chẳng hạn như “đồng hồ”, “lái”, “quá giang”. 

“Đồng hồ” xưa là cái hồ bằng đồng chứa 
nước, có khắc mức, để đo thời gian, như được nhắc 
tới trong câu  “Mắt chưa nhấp đồng hồ đã cạn” (trích 
từ “Cung Oán Ngâm Khúc”). Nay đồng hồ không phải 
là hồ bằng nước mà là vật dụng đeo tay. “Lái” chỉ 
phần sau của chiếc thuyền (ngược lại với phiá trước 
là “mũi”). Sau đó “lái” được hiểu như  việc cầm bánh 
lái đề điều khiển chiếc thuyền. Về sau nữa, khi có xe 
hơi, xe gắn máy, “lái xe” chỉ việc điểu khiển chiếc xe. 
“Quá giang” xưa có nghĩa qua sông, nay trở thành “đi 
nhờ xe người khác”. 

Riêng về cụm từ “tất tần tật” hai cô gái dùng, 
phải chăng đây cũng chỉ là một cách ghép từ, qua 
phép “nói trại”, “nói riú” (thúc vần) của ngữ học Việt 
Nam (các tiếng kết hợp với tiếng gốc thành một tiếng 
phức vận gọi là tiếng kép lấp láy.) Trong “Truyện 
Kiều”, và  “Cung Oán Ngâm Khúc”, chúng ta đã  kiếm 
thấy những trường hợp  “nói trại”  trong câu “Sè sè 
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nấm đất bên đuờng”, hoặc trong câu “Khi trận gió lung 
lay cành bích, nghe rì rầm tiếng mách ngoài xa”13. 

Những biến di trong ngôn ngữ, dù có nhạy 
cảm hay không, rồi cũng sẽ trở  nên thông dụng, nếu 
thuận ý đại đa số. Từ ngàn xưa, Marcus Varro, một 
học giả La Mã, đã có nhận xét: “Dân chúng có quyền 
uy tồi cao về phương diện ngôn ngữ”. Ngôn ngữ là 
một quy ước xã hội, nên mọi biến hóa trong ngôn ngữ 
đều phải được người dân hưởng ứng. 

*** 

Ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao văn 
hoá, và phản ảnh cá thể xã hội.  Ngôn ngữ biến di 
cũng là hệ qủa của những thay đổi về văn hoá, xã hội. 

Một  trăm năm trước đây,  cụ Lương Khắc 
Ninh, tác giả của mục “Thương Cổ Luận” trên tờ  báo 
“Nông Cổ  Mín Đàm”, đã hô hào người Việt chung sức 
buôn bán để cạnh tranh với Hoa kiều và Ấn kiều, 
trước nguy cơ bị khai thác sức lao động ngay chính 
trên đất nước mình. 

Trong đường hướng canh tân, cụ Lương cố 
gắng đả phá một quan niệm truyền thống của người 
Việt: “Nghề buôn bán là hạ đẳng và các thương nhân 
là loại người không đáng tôn trọng”.  Cụ mạnh dạn 
khẳng định: “Sự đại thương là đệ nhứt cách giúp cho 
dân phú quốc cường”. (Nhưng cụ cũng kèm thêm điều 
kiện sau: “Việc thương cổ là cần kíp và hữu ích nhưng 

                                                             
13  “Văn Phạm Việt Nam”  GS Bùi Đức Tịnh – 1995. 
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nhất thiết phải hợp với ngũ thường: nhơn, nghĩa, lễ, 
trí, tín.“) 

Một thế kỷ trôi qua, và quan niệm cổ  truyền 
“sĩ, nông, công, thương” của xã hội Việt Nam cũng đã 
thay đổi. Vào năm 1999, một viên chức cao cấp trong 
chính phủ Việt Nam đã đề nghị Quốc hội “nên tạo một 
tâm lý xã hội hoan nghênh và ủng hộ người làm giàu 
chính đáng”14. 

Ngày nay, ngôi thứ xã hội đổi ngược, và 
thương nhân - nếu làm giàu chính đáng - đã trở thành 
“Đại Gia” có tiền hô, hậu ủng. Lẫn cả tiền ”vô”, hậu 
ủng (làm giàu có tiền vào như nước, nên sau đó được 
xã hội ủng hộ)! 

*** 

Gần đây, báo điện tử “VN Express on line” có 
bản tường thuật về “Dịch vụ cho thuê chồng'”. 

Theo tòa báo, công ty “Sao Phương Nam” tại 
quận 2, Thành Phố Hồ  Chí  Minh được thành lập vào 
đầu năm 2009, với mục đích cung cấp dịch vụ “cho 
thuê chồng”. Công ty  nhắm vào thị trường những  
phụ nữ độc thân, các bà vợ xa chồng, hoặc ngay các 
bà  vợ có chồng  không chịu làm việc nhà.  Các ông 
chồng "thuê" có nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu như 
vệ sinh nhà cửa… và đảm trách luôn mặt tinh thần 
như đi uống cà phê, tâm sự lúc buồn, dự tiệc. 

                                                             
14  Báo Thanh Niên  -  3 tháng 12, 1999 
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Hợp đồng được quy định rất rõ ràng: "Không 
được có yếu tố “sex” trong bất cứ trường hợp nào".   

Đọc tới đây, tôi nghĩ nếu 2 bên vi phạm điều 
khoản “không có sex”, lẽ tất nhiên bản hợp đồng sẽ bị 
huỷ bỏ. Nhưng ai sẽ bồi thường ai đây? Và bồi 
thường ra sao, bằng hiện kim hay bằng… hiện vật?  

Rồi tôi chợt nhớ lại câu chuyện cụ Lãn Ông khi 
xưa. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh 
y Việt Nam hồi thế kỷ XVIII.  

Khi còn nhỏ, Lê Hữu Trác đã được bố mẹ hỏi 
cho một cô gái  làm vợ. Nhưng sau đó do gặp trắc trở, 
ông từ hôn rồi vào quê mẹ ở Hương Sơn (tỉnh Hà 
Tĩnh) sinh sống. Cô gái đó sau này không lấy ai nữa, 
vì cho rằng mình đã có nơi gá nghĩa rồi. Khi cha mẹ 
mất, cô gửi thân vào chốn cửa thiền.  

Năm 1781, chúa Trịnh Sâm triệu ông ra Thăng 
Long để chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Tại đây, 
ông gặp lại cố nhân. Bây giờ cô gái năm xưa đã trở 
thành một ni sư già. Gặp lại người cũ, Lãn Ông tan 
nát cõi lòng, và để chuộc lỗi, ông xin ni sư cho ông 
được cất cho bà cái chùa nhỏ. 

Lúc ni sư sắp qua đời, bà xin ông mua gỗ vùng 
Nghệ Tĩnh đóng cỗ quan tài, vì đây là nơi ông sống và 
thành danh. Có lẽ ni sư nghĩ lúc sống đã không nên 
duyên thì lúc chết ít ra cũng được nằm trong cỗ quan 
tài do ông đóng từ thứ gỗ của quê hương ông. 
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 Quan điểm về hôn nhân qủa cũng đã thay đổi 
theo dòng thời gian! 
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VI 
 

 

 Mấy bữa sau, John tới khách sạn kiếm tôi rủ 
ra quán nước. Ngồi trước ly rượu mạnh, anh kể lại 
chuyến du hành vừa qua: 

- Máy bay đáp xuống phi trường Huế, tôi về 
khách sạn lấy phòng.  Sau đó gọi điện 
thoại cho Đan Hà. Nàng đi cùng đoàn văn 
nghệ, đã tới Huế mấy tiếng trước. Nàng 
cho biết đang sửa soạn đi trình diễn. Tôi 
vội vàng rời phòng lấy taxi đón nàng đưa 
tới rạp hát. 
 
Nàng tặng tôi vé ngồi hàng đầu, gần sân 
khấu. Mồi lần nàng ra trình diễn, tôi có cảm 
tưởng như ánh mắt, nụ cười nàng là để 
dành riêng cho mình. 
 
Sau buồi trình diễn, tôi và nàng đi ăn cơm 
tối. Nàng đưa tôi tới một quán nhỏ bên 
sông Hương. 

John ngưng tiếng một lúc lâu, trước khi tiếp 
lời: 

- Trong ba tháng qua, tôi vẫn liên lạc qua 
điện thoại và email với nàng, vui thì cũng 



Theo Dòng Thời Gian 
 

67 
 

rất vui. Nhưng thật ra cũng như mình đang 
chơi trò chơi điện tử thôi: niềm vui rất “ảo”, 
rất “virtual” (anh bạn dùng tiếng Việt, 
nhưng thỉnh thoảng có chêm vô từ ngữ 
Anh).  Khi ngồi truớc mặt nàng, mới thấy 
hiện thực sống động hơn thế giới “ảo”! 
 

- Đúng thế! 
 
- Chúng tôi vô quán. Tiếp viên chạy ra đưa 

thực đơn. Tôi muốn gây ấn tuợng… 
 
- Gây ấn tuợng? 

 
- Đúng! Đừng quên là tôi cũng am hiểu về 

thực phẩm Việt Nam! 

 Tôi gật đầu, anh bạn tiếp tục câu chuyên: 

- Tôi với tay lấy thực đơn, nhưng không 
thèm mở ra coi, kêu tiếp viên - bằng tiếng 
Việt - lấy hai phần “chả giò cua”.  Người 
tiếp viên tỏ vẻ bở ngỡ, hỏi lại: “Ông muốn 
dùng rơm?”  Tôi ngẩn người, trả lời: “Tôi 
kêu chả giò mà!” Anh ta gật đầu, nói 
“Đúng, hai phần rơm!”  Tôi bực mình đáp: 
“Chả giò! Tôi đâu phải là ngựa mà nhai 
rơm!”  Người tiếp viên trố mắt, không biết 
trả lời ra sao… 
 
Tới đây, Đan Hà bỗng cười rộ. Nàng đặt 
tay lên cánh tay tôi, ôn tồn giải thích: “Ở 
miến Trung, món chả giò được gọi la “ram”, 
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nhiều địa phương đọc thành “rơm”.  Tôi 
chợt hiểu, quay sang người tiếp viên nói: 
“Đúng, hai phần rơm”. Lần này, anh ta gật 
đầu vui vẻ. 
 
Sau đó, Đan Hà giật tờ thực đơn trên tay 
tôi, đưa gần chiếc đèn bên bàn, mở ra coi. 
Tôi bẽn lẽn nhìn nàng gọi món ăn…  
 
Khi thức ăn được bày trên bàn tôi thấy 
màu sắc thực phẩm được phối trộn rất  
phong phú, rực rỡ, thiên về màu đỏ và nâu 
sậm. Như màu son môi  nàng dưới ngọn 
đèn mờ. Rồi nàng xúc chút bún bò bỏ vô 
bát tôi, tôi lấy thià nhấm thức ăn, và tính 
chất đặc sắc của miền Trung đã thể hiện 
qua hương vị cay ngọt trên đầu lưỡi. 

Anh ngưng lời, ánh mắt đầy mơ màng… 

Tôi vội kéo anh ra khỏi niềm lưu luyến hương 
vị cay ngọt miền Trung: 

- Thấy cay lưỡi, rồi sao nữa? 

John nhìn tôi, có vẻ hơi bực mình vì câu hỏi: 

- Thì… chúng tôi ngồi ăn cơm! 

Anh bỗng mỉm cười: 

- Chúng tôi ngồi rất lâu trong quán… Tôi 
không thấy thời gian qua. 
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Tôi nghĩ thầm: “Lại chuyện thời gian co giãn 
nữa!  Hoá ra ngưòi đẹp cũng có tác động mạnh, 
không thua trọng lực hay tốc độ, theo đúng công thức 
Lorentz”. Tiếng anh bạn vẫn vẳng bên tai: 

- Trong câu chuyện, tôi hỏi trong tương lai 
nàng muốn làm gì? Nàng trả lời muốn tiếp 
tục việc học. Tôi hỏi lại “không muốn tiếp 
tục đi trình diễn thời trang à?” Nàng cười, 
đáp “vài năm nữa, già đi, ai mướn nữa!” 

John nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ si dại: 

- Thật ra… tôi nghĩ nàng có già đi thì vẫn 
còn đẹp chán! “You” thấy vậy không?  
 

- Nếu cần, thì đi thẩm mỹ viện, già hoá trẻ 
ngay!  

Anh bạn chán nản lắc đầu, có vẻ không tán 
thành ý kiến trên… Anh tiếp tục câu chuyện: 

- Rồi nàng khoe mấy tháng nữa sẽ ra 
trường. Thấy vậy, tôi ngỏ lời khuyên nàng 
sang Mỹ học thêm. 
 

- Ý nàng ra sao? 
 
- Nghe tôi nói, nàng chỉ mỉm cười trong im 

lặng. 
 

- Rồi sao nữa? 
 
- Tôi cụt hứng, chuyển qua chuyện khác. 
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John ngưng lời, đưa tay với ly rượu trên bàn, 
đưa lên môi.  Anh ngồi im một lát, rồi cất giọng: 

- Sau bữa ăn, chúng tôi rời quán, đi trên con 
đường hẻm gập ghềnh ra sông. Tới nơi, 
chúng tôi tiếp tục bước dọc ven bờ, đưa 
mắt theo những con đò thầm lặng rẽ nước. 
 
Bầu trời thu, không một áng mây, ánh 
trăng rằm vằng vặc in rõ bóng đò trên 
nước. Nàng đi bên tôi, vịn vào cánh tay tôi, 
bước chân ngập ngừng như muốn tránh né 
những chiếc là bàng khô lạc lõng trên mặt 
đường. Một cơn gió thoảng, và tôi ngây 
ngất, đắm chìm trong hương thơm từ làn 
tóc nàng đang khẽ đập trên bờ vai mình… 
 
Đi một hồi lâu, chúng tôi dừng chân, ngồi 
nghỉ bên ghế đá. Nàng ngước mắt nhìn 
vòm trời đầy sao, như muốn tìm kiếm vật 
gì… Như hiểu được câu hỏi thầm lặng của 
tôi, nàng nói muốn kiếm “sao mai”.  Tôi vội 
chỉ vì sao cho nàng, hỏi có gi đặc biệt?  
Nàng trà lời “đó là ngôi sao có tình cảm”. 
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ “sao mà cũng 
có tình cảm?”  Nàng nhìn tôi, nhẹ nhàng 
giải thích ngôi sao tình cảm vì biết nhớ, 
biết thương, như đã được minh chứng qua 
câu ca dao “Buồn trông chênh chếch sao 
mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ.” 

John chép miệng: 
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- Tôi rành tiếng Việt, nhưng chưa đủ trình độ 
để hiểu cái hay của câu thơ. Chỉ nghĩ nàng 
thật lãng mạn… 

Tôi nhìn anh với ánh mắt cảm thông.  Anh 
bỗng mỉm cười một cách hóm hỉnh: 

- Tuy nhiên, trong giây phút đó, tôi cũng gật 
đầu, nhắm mắt, ra ý như hiểu được ý thơ, 
và xúc cảm bởi vần thơ. Nàng tỏ vẻ thích 
thú… Nhìn nàng cười, tôi lại muốn gây ấn 
tượng. 

Đến lượt tôi thở dài…. Như hiểu ý người đối 
thoại, John cười ruồi: 

- Chớ lo ngại! Kỳ này gây ấn tượng… tốt!  
 

-  Anh cứ nói. 
 

- Tôi giơ tay chỉ sao mai, rồi nói đây không 
thật sự là vì sao. Nàng trố mắt nhìn tôi. Tôi 
chậm rãi giảng rằng theo đúng định nghiã 
vật lý, sao là một thiên thể ở trạng thái 
plasma lỏng, với nhiệt độ hàng nghìn độ 
Kelvin, và nhờ các phản ứng nhiệt hạch 
trong lòng, nên tự toả ánh sáng. 

Nghe tới đây, tôi ngao ngán nhìn anh bạn, cố 
nén tiếng thở dài. Lại phân tích khoa học!  Chứng nào 
vẫn tật ấy! Trong giây phút đó mà còn phân tích kiểu 
này chẳng khác chi lúc đi học làm luận văn lạc đề. 
Đáng ăn điểm không, con “zéro” to tướng! 
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Tiếng anh bạn vẫn vẵng bên tai: 

- Sao mai, nhà vật lý học gọi là hành tinh 
Venus, và cũng như các hành tinh khác, là 
thiên thể có khối lượng nhỏ hơn nghìn lần 
khối lượng các vì sao. Ánh sáng xuất phát 
từ các hành tinh là phản xạ từ ánh sáng rọi 
chiếu từ các ngôi sao hay mặt trời. 

Tôi  lắc đầu, thầm tiếc anh bạn ham nghiên 
cứu thiên văn, mà chẳng chiụ đọc truyện tiểu thuyết 
kiếm hiệp! Nếu không, đã có thể mượn lời nhà văn 
Kim Dung để ve vãn cô bạn gái như sau: “Hôm nay 
sao mai vắng bóng trên trời, vì đã sà xuống ngồi tưạ 
đầu bên vai anh”15. Tình tứ vô ngần! Ấn tượng biết là 
bao!  

Thấy anh dài dòng, tôi giục khéo: 

- Rồi sao nữa?  
 

- Từ từ, để tôi kể tiếp… Rồi tôi đưa tay chỉ 
cho nàng sao Polaris (sao Bắc Cực). Sao 
Polaris rất gần thiên cực, nên hầu như 
không chuyển động trên bầu trời đêm. Vì 
thế sao Polaris là ngôi sao định hướng cho 
người lạc đường ban đêm.  

Giọng anh bạn bỗng trầm hẳn lại: 

                                                             
15 Xem “Tiếu Ngạo Giang Hồ”.   Trước đó một thế kỷ, văn hào Alphonse 
Daudet đã bày tỏ cảm nghĩ tương tự trong tập “Lettres de Mon 
Moulin”. 
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- Nàng ngước nhìn ngôi sao một hồi lâu, chỉ 
nói: “Vì sao này không tình cảm, nhưng 
thật chung thủy, anh nhỉ”. Rồi ngưng tiếng, 
ánh mắt bỗng chợt xa vắng, như lạc lõng 
trong rừng trời sao.  

Anh bạn ngước mắt nhìn tôi, vẻ dò hỏi: 

- Lúc đó, tôi thật sự không hiểu ý nàng ra 
sao! “You” thấy thế nào? 
 

- Thì… không chừng… nàng mong mỏi sẽ 
chung thủy với người mình yêu mà thôi! 

John gật đầu, nét mặt trầm ngâm... Rồi anh 
bắt lại câu chuyện: 

- Chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng. 
Dưới sông một con đò chợt lướt ngang … 
Từ  trong khoang thuyền, văng vẳng tiếng 
hát nỉ non với điệu nhịp u sầu. 

 
Nàng giật mình, như tỉnh cơn mộng… 
Tiếng nàng thoảng như làn gió bay: “khúc 
Nam Ai!” 

 
Rồi nàng bắt chéo hai cánh tay trước 
ngực, đưa tay xoa nhẹ bờ vai gầy, chăm 
chú nhìn con thuyền rời xa. 

 
Giọng ca ai oán rồi cũng lịm tắt.  Bên tai 
còn thoảng chút dư âm vang vọng theo 
nhịp chèo khua nước… 
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Nàng bỗng rùng mình. Tôi vội đưa tay kéo 
nàng sát gần, đặt nhẹ một nụ hôn trên làn 
môi hé mở. 

John lại ngưng lời, mắt đầy vẻ mơ màng.   

Thấy anh mãi không nói gì, tôi sốt ruột, lên 
tiếng: 

- Rồi sao nữa? 

John không trả lời... Anh nhìn tôi trong im lặng 
một hồi lâu. 

Rồi anh bạn với ly Whisky trên bàn, đưa lên 
môi nốc cạn.   

*** 

Uống xong ly rượu, John lắc đầu, mỉm cười 
gượng gạo: 

- Nụ hôn ngắn ngủi lịm dần…. Nàng khẽ đẩy 
tôi ra.  Tôi bàng hoàng, thấy tay chân thừa 
thãi, không biết làm gì. 

-     Rồi sao nữa? 

 John thở dài não nuột: 

- Nàng lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi băng 
ghế… Tôi theo sau, không hiểu vì sao 
nàng buồn bã. 

Tôi kiếm lời an ủi anh bạn: 
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- Phụ nữ Á Đông thường không biều lộ tình 
cảm mạnh mẽ như người  Âu Mỹ. 

John nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. 

Một hồi lâu sau, anh nói tiếp: 

- Sau đó, tôi đưa nàng về. Trên đường, 
nàng vẫn không nói một câu. 

 Tôi  khẽ lắc đầu… Tiếng John vẫn đều đều 
trong không trung: 

- Tới khách sạn, chúng tôi dừng trước 
ngưỡng cửa… Và trước khi quay mình 
bước vô, nàng nhón chân, đặt một nụ hôn 
trên má tôi. 

 Tới đây, John vẫy tay kêu thêm rượu.  Anh 
chua chát mỉm cười: 

- Một nụ hôn nặng tính cách an ủi! 

*** 

Chờ người tiếp viên rời bàn, sau khi mang 
rượu ra, John nắm cánh tay tôi, nói: 

- “You” biết không.  Các chuyên gia phân 
tâm học hiện đại cho rằng chúng ta thường 
mong muốn gặp gỡ những người hấp dẫn.  
Do đó khi chọn bạn đời, ta luôn chọn 
những người trông khoẻ khoắn. Khỏe 
mạnh ở người phụ nữ có nghĩa là phải đạt 
đúng tỷ lệ chuẩn giữa eo và mông: vòng eo 
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phải gần 70% vòng mông. Còn ở nam giới 
phải có mức testosterone cao trong máu. 

 
- Sao vậy? 

 
- Tỷ lệ vòng eo và mông đóng vai trò quan 

trọng trong việc sinh sản của phụ nữ. Và 
mức testoterone  cao  ở nam giới bảo đảm 
cho người chồng…làm việc tốt. 

Tôi thầm kêu khổ. Lại phân tích nữa rồi!   
Người phương Tây tiến về mặt khoa học kỹ thuật, 
cũng vì họ hay phân tích tỷ mỷ sự vật.  Anh bạn John 
đang mất tự tin, đang ấm ức về thái độ của cô bạn 
gái, nên cố phân tích sự việc, kiếm cách tự trấn an!  

Anh bạn đang dùng phép “suy diễn”: suy luận 
từ tiền đề có tính cách chung để chuyển tiếp tới kết 
luận cụ thể. Theo anh, người đàn ông khoẻ mạnh, 
nhiều testoterone, được nữ giới thích; anh khoẻ mạnh 
cao lớn, nên thế nào cô bạn cũng ưu ái anh! Thôi thì 
tự an ủi như vậy cũng được! 

Tuy nhiên, nếu dùng phép “quy nạp” để phân 
tách nụ hôn cô bạn, chắc anh bạn sẽ thất vọng. Quy 
nạp là sự suy luận từ tiền đề cụ thể chuyển tiếp tới kết 
luận có tính khái quát. Dùng phép quy nạp có thể suy 
đoán kết quả trong tương lai, vượt quá phạm vi của 
tiền đề. Trong trường hợp anh bạn, chắc xưa kia cũng 
có lần được thân mẫu hôn lên má.  Nụ hôn trên má 
không  biểu lộ tình yêu trai gái. Như vậy theo phép 
quy nạp, có thể suy đoán rằng cô bạn gái chỉ coi anh 
như người anh trai!   
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Lẽ tất nhiên, tôi không chia sẻ ý nghĩ  mình với 
anh bạn, sợ anh cho mình phân tích lạc đề. Tôi hỏi: 

- Ngày hôm sau, anh có gặp lại cô ta không? 
 

- Có… Tôi trở lại khách sạn, trong lúc Đan 
Hà và đoàn sửa sọan lên đường trình diễn 
tại Đà Nẵng. Nàng và tôi cũng không có 
thời gian chuyện trò nhiều. 

Anh lắc đầu: 

- Tôi tần ngần đứng nhìn đoàn lên xe, nhìn 
xe lăn bánh khuất dần phiá xa. Sau đó, lủi 
thủi trở bước về khách sạn. 

Cả mấy phút sau, anh tiếp lời:  

- Nhưng trên đường về, lại nhận được tin 
nhắn của nàng. 
 

- Tin nhắn ra sao? 
 
- Nàng viết : “Sẽ gặp anh lại tại Thành Phố” 

Anh bạn ngưng tiếng. Tia hy vọng thoáng 
trong mắt… 

Tôi nhìn anh: 

- Tôi thực sự nghĩ cô bạn rất mến anh, tuy 
nhiên có điều gì khiến cô không buông lỏng 
được tình cảm. 
 

- Điều gì vậy? 
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- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu là 

anh, tôi sẽ kiên nhẫn. Thời gian rồi sẽ có 
câu trả lời. 

Anh bạn lắc đầu: 

- Tuần sau, tôi phải về Mỹ rồi. 

 Nét mặt anh bỗng đanh lại. 

- Chờ nàng trở lại Thành Phố, tôi sẽ đặt vấn 
đề… cho rõ trắng đen! Sẽ dứt điểm, “once 
for all” (anh lại chêm vô từ ngữ Anh, có lẽ 
vì đang cơn xúc động!) 

 Tôi không trả lời, nghĩ tư duy anh bạn luật sư 
đã bị méo mó bởi nghề nghiệp, vì tình cảm nào lại rõ 
ràng như văn bản pháp lý được!   

Rồi tôi thầm phục cô học trò cũ quả cao tay.  
Cô theo lối “du kích”, vừa đánh, vừa chạy, vừa nhử, 
vừa buông khiến anh bạn người Mỹ lạc sâu vào mê 
hồn trận, hết lối ra.  

Hết đường phân tích! 
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VII 
 
 

 

Tôi chia tay John, rảo bước trên con đường 
Nguyễn Huệ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng giật 
mình vì lời chào bên tai: 

 
- Em chào thầy! 

Tôi ngẩng đầu và nhận ra khuôn mặt sáng sủa 
của Nam…  

Nam tỏ vẻ vui mừng vì cuộc gặp gỡ tình cờ, và 
mời tôi đi uống cà phê. Cũng đang rảnh rỗi, nên tôi 
theo chàng trai bước vô quán. 

*** 

Bên ly cà phê nóng, Nam tâm sự là con út một 
gia đình gốc Sài Gòn, ông bố xuất thân kỹ sư Phú 
Thọ.  Sau năm 1975, ông về hưu non.  Khi đất nước 
đổi mới, ông dành giụm đuợc một số tiền, do thân 
nhân tại Mỹ gửi về, lao vô thương trường, đầu tư vào 
ngành xuất khẩu giầy dép qua Âu Châu và đã thành 
công.  Anh bạn cười, cho biết “gia đình đã thoát khỏi  
tỷ lệ 75% người nghèo, để nhập vô tỷ lệ 15% người 
“hết” nghèo”.   

Riêng phần anh, sau khi tốt nghiệp đại học, ra 
làm phóng viên cho tòa soạn báo. Trong mấy năm 
gần đây, anh thú nhận cũng tham gia thị truờng chứng 
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khoán, nhưng đã rút lui kịp thời, nên cũng tạo đưọc 
một số vốn. 

 Tôi mừng anh đã gây dựng được sự nghiệp, 
và tỏ ý thán phục nhà báo. Gần đây, họ đã mạnh dạn 
đăng tải tin tức, cảnh giác dư luận quần chúng về 
những đề tài nóng bỏng như môi trường ô nhiễm, vệ 
sinh thực phẩm yếu kém, tham nhũng, thủ tục hành 
chánh rườm rà, vv…  

Nghe lời khen, Nam nghiêm nghị đáp:“Đây 
chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ Việt Nam”. 

 Nam cũng cho biết anh đã xem đi xem lại cuốn 
phim tài liệu “Sự Thật Mất Lòng” (An Inconvenient 
Truth) của ông Al Gore, với chủ đề ô nhiễm môi 
trường. Nam đặc biệt quan tâm tới thực tế suy thoái 
tài nguyên “đất” tại Việt  Nam. Theo anh, đất là một 
nguồn tài nguyên quý giá. Nhưng với nhịp độ gia tăng 
dân số và tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hoá 
như hiện nay thì diện tích đất canh tác càng thu hẹp, 
chất lượng đất càng suy thoái, rất đáng lo ngại. 

 Nam ngưng tiếng, cầm ly cà phê đưa lên 
miệng.  
 

Tôi trầm ngâm nhìn anh, tự nhũ: “Nghèo là một 
trong những nguyên nhân chính đe dọa và phá hủy 
môi trường.” 
 

 Tầm nhìn của người nghèo tất nhiên rất hạn 
chế, và họ sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo có bát 
cơm mỗi ngày. Tuy nhiên họ đã rơi vào vòng lẩn 
quẩn: hủy hoại môi trường trong khi lại sống nhờ vào 
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nông nghiệp. Cũng vì vậy, ông KlausTopler, một viên 
chức cao cấp của UNEP (cơ quan môi trường của 
Liên Hiệp Quốc) đã có nhận xét: “Nghèo là chất độc 
lớn nhất của môi trường, chống nạn nghèo là điều 
kiện tiên quyết để có thành tựu trong việc bảo vệ môi 
trường.” 
 

*** 
 
Dùng cà phê xong, Nam bỗng chuyển câu 

chuyện qua hướng khác: 
 
- Bữa nọ, Đan Hà rất hối hận đã không có 

nhiều thời gian trò chuyện cùng thầy. 

 Tôi cười, lắc đầu: 

- Không sao đâu. Còn có dịp gặp lại mà. 

 Nam khẽ chặc lưỡi: 

- Hà rất chịu khó… Sáng hôm đó, mới đi học 
về, đã nhờ em chở tới gặp thầy. Chia tay 
với thầy xong, lại đi giới thiệu sản phẩm 
Toyota tới tối mịt. Ngày hôm sau, ra Huế 
trình diễn thời trang. Hiện còn tại ngoài 
Trung. 

Tôi tò mò nhìn Nam: 

- Anh quen với Đan Hà ra sao? 
 
- Em gặp Hà mấy năm trước đây, khi cô 

đang làm tiếp viên trong một quán ăn. 



Theo Dòng Thời Gian 
 

82 
 

Thấy tôi tỏ vẽ ngạc nhiên, Nam cho thêm chi 
tiết: 

- Khi đó, Hà còn phụ giúp thân mẫu bán 
hàng quán. Hà vừa đi làm vừa đi học…  

 
- Như vậy gia cảnh cô ta cũng khó khăn? 
 
- Vâng, đúng vậy! Ba má Hà quê tại Hà 

Tĩnh. Ông bố xuất thân làm giáo viên, sau 
này vô Nam.  

Tôi luôn nghĩ tới tỉnh Hà Tĩnh như một vùng 
đất nghèo, nhưng lại là nơi "địa linh nhân kiệt". Hà 
Tĩnh có ngọn Hồng Lĩnh, với làng Tiên Điền và 
Trường Lưu hai bên sườn, đã đi vào văn học với 
những áng văn như Hoa Tiên, Mai Đình Mộng Ký, 
Truyện Kiều của  “Hồng Sơn văn phái” xưa kia. 

- Sao gia đình lại vô Nam? 
 

- Em có nghe Hà kể lại, gần hai mươi năm 
trước, khi có cơn bão đổ về, nước dâng 
cao ngập làng, ông bố Hà chèo thuyền 
thúng chở vợ con  tới chỗ an toàn. Trên 
đường gặp nạn nhân bão, ông lại đưa từng 
người vào những khu đất cao.  Mải cứu 
người, ông quên cả việc di dời tài sản cho 
gia đình mình. Đến khi về nhà thì tất cả đã 
bị nước cuốn trôi. Căn nhà cũng bị đã sập. 
Gia đình hoàn toàn trắng tay.  

 
- Rồi sao nữa? 



Theo Dòng Thời Gian 
 

83 
 

 
- Sau đó có người bà con trong Nam mở 

công ty buôn gỗ, mời ông vô cộng tác.  Vô 
Nam, có thời gian gia đình cũng khá hơn, 
nhưng sau khi bé Tĩnh, em trai Hà, sinh ra 
đời, ông bị bệnh, mất đi.  Bà mẹ ra mở 
quán cơm bình dân, nhưng quá thật thà, lại 
không rành nghề, nên buôn bán lỗ lã, nợ 
nần chồng chất, rồi cũng phá sản. 

Nghe tới đây, tôi vỡ lẽ, chợt hiểu tại sao cô  
học trò quan tâm tới người nghèo…   

Tiếng Nam vẫn vẳng trong không trung: 

- Khi còn ở cấp phổ thông, Hà vừa đi học, 
vừa bán báo, giúp mẹ làm hàng quán. Các 
nghề vặt, nghề nào cũng làm qua, hầu 
kiếm thêm tiền cho gia đình. Cuộc sống rất 
khó khăn, và việc học bị trì trễ, song  cô 
vẫn ra trường và được tuyển vô đại học. 
 

- Anh là bạn, chắc cũng giúp cô ta đôi chút? 

Anh đưa tay gãi đầu, trước khi tiếp lời: 

- Vâng… Em cũng ráng đốc thúc, cổ võ cho 
Hà, những lúc cô có vẻ nản chí… Sau khi 
Hà vô đại học, em lại chụp hình cô đưa cho 
toà báo dùng làm quảng cáo. Và cô ta dần 
tiến vô nghề người mẫu.  
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- Nhưng bây giờ cô ta là người mẫu… chắc 
tình trạng kinh tế gia đình cũng khả quan 
hơn xưa? 

 
- Thầy nghĩ, mổi lần trình diễn thời trang chỉ 

lãnh vài trăm ngàn. Hà vẫn phải xuôi 
ngược buôn bán lẻ, cái này cái nọ, nhưng 
cũng chỉ đủ sống. Em Tĩnh còn nhỏ, má 
của Hà lại không lanh lợi, cô phải cáng 
đáng hết mọi việc trong nhà. Coi vậy 
nhưng rất nặng gánh. 

Tôi lắc đầu ái ngại. Nam thêm ý: 

- Thật ra, Hà đủ tài đủ sắc để trở thành một 
người mẫu nổi tiếng, có thù lao cao. 
Nhưng cô ta thật sự không thích theo đuổi 
ngành này, chỉ mong sớm ra trường. 
 

- Thế à? 
 
- Vâng… Cô muốn đáp lời tâm nguyện của 

ông bố. 

Tôi gật đầu. Truyền thống văn hiến “sông Lam, 
núi Hồng” quả nhiên đã đi sâu vào lòng người dân Hà 
Tĩnh, Nghệ An. 

Nam thở dài: 

- Có thời gian rảnh rỗi, Hà lại lao mình vào 
công tác từ thiện, đi quyên tiền, thuốc men 
đem phát chẩn cho đồng bào những vùng 
sâu, vùng xa. 
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- Như vậy sao? 
 
- Vâng.  Hai anh em cũng hay làm công tác 

xã hội chung với nhau. 

Nghe câu trả lời, tôi thắc mắc hỏi lại: 

- Mấy tháng trước Đan Hà xuống An Giang 
với đoàn “Operation Smile", anh có đi theo 
không? 
 

-  Dạ, kỳ đó em mặc kẹt, Hà đi một mình. 

Tôi mỉm cười, nghĩ trong bụng: “Như vậy cũng 
may cho anh, đỡ phải thưởng thức thịt rắn và thịt 
dơi… cùng anh bạn John!” 

- Như vậy cô Hà nhất tâm muốn tốt nghiệp 
đại học? 
 

- Vâng.  Cô đang học theo dạng bán thời 
gian, nhưng… 

 
- Nhưng sao? 
 
- Như thầy biết, Hà có nhan sắc, nên cũng 

dễ bị phân tâm, luôn luôn phải chống trả 
những cám dỗ… 

 Ý anh là “Muốn tốt nghiệp thì không nên có 
ngoại hình tốt!”  Dĩ nhiên, tôi không hoàn toàn chia sẻ 
ý kiến rất chủ quan của anh bạn. 
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- Đan Hà có được người bạn thật lòng hiểu 
cô ta như anh, cũng tốt! 

Nam gượng cười: 

- Thầy nói quá! Chẳng qua là khi có chuyện 
gì, Hà hay qua tâm sự với em thôi. 

-    Thế sao? 

Nam vội bổ túc câu trả lời: 

-    Cô ta luôn coi em như người anh lớn. 

Tôi chợt thấy ái ngại giùm anh bạn...  

Nam đưa tay mân mê ly cà phê nguội trên bàn, 
với vẻ đăm chiêu.  Anh bỗng lắc đầu: 

- Gần đây, Hà có quen với một đại gia người 
Hoa.   

Sau đó anh ngưng tiếng… 

Tôi nhướng mày nhìn Nam, rồi gật đầu, như 
thầm khuyến khích anh giải bày tâm sự. Nhưng Nam 
lại quay mặt ra phiá đường, như muốn tránh né tia 
nhìn người đối thoại. Mãi sau, anh mới ngập ngừng 
tiếp lời: 

- Ông ta đã thu nhận má của Hà vào làm 
cho công ty ông, với mức luơng cao. Nhờ 
vậy tình trạng gia đình Hà cũng tốt hơn. 
 

- Vị đại gia này thật có hảo tâm. 
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Anh bạn trẻ rất tinh khôn. Như hiểu ý người 
đối thoại, anh vội phân bua: 

- Hà coi vậy, nhưng rất cương trực, rất 
thẳng tính, không phải là người hám lợi. 

 
- Như vậy sao? 
 
- Trước đây vài năm, có một thương gia 

người Pháp gặp cô trong buổi trình diễn 
thời trang cho hàng may mặc Pháp quốc.  
Ông ta si tình, theo đuổi Hà dai dẳng trong 
gần ba tháng…  

 
- Ba tháng trời? 
 
- Vâng. Trong 80 ngày liền, ông ở lì tại Viêt 

Nam, và ngày nào cũng gửi hoa, gửi quà 
biếu cô.  Nhưng Hà vần làm ngơ và gửi trả 
tặng vật lại.   

 
- Rồi sao nữa? 
 
- Cuối cùng ông ta nổi khùng, tính đem vốn 

liếng từ Paris qua, mua biệt thự trên đường 
Điện Biên Phủ tặng Hà… Nhưng cũng thất 
bại!  Rốt cuộc, ông đành cuốn gói về Pháp. 

Nam ngưng lời… Tôi khẽ thở dài, thầm hỏi anh 
muốn thuyết phục người thầy cũ tin tưởng cô học trò 
không sa ngã trước cám dỗ, hay thật sự muốn trấn an 
chính lòng mình? 
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Tôi nhìn Nam, mạnh dạn gật đầu: 

- Anh nói không sai, Đan Hà quả là người 
trực tính.  

*** 

Sau khi chia tay cùng Nam, tôi trở về khách 
sạn.  Trên đường, tình cờ bước qua một tiệm bán 
máy điện thoại. Thấy trong tủ kính đang trưng bày môt 
chiếc máy giống hệt món quà Trung tính tặng Đan Hà 
bữa trước, tôi dừng chân, bước vô tiệm.  Cô bán hàng 
từ nhà trong chạy ra hỏi: ”Chú cần chi ạ?”   
 

Tôi chỉ chiếc máy trong tủ kính hỏi:  
 
- Chiếc máy này trông ngộ nghĩnh quá! Giá 

là bao nhiêu đó cô? 
 

 Cô gái đưa mắt ngắm nghiá kỹ khách, trước 
khi trả lời: 

 
- Chiếc máy “Vertu” này giá là hai trăm bẩy 

mươi triệu đồng.   
 
Thấy nét bỡ ngỡ trên mặt khách, cô vội 

chuyển đối số tiền Việt qua ngoại tệ: 
 
- Khoảng mười lăm ngàn đô la!   
 
Tôi sửng sốt, im lặng, Cô gái sợ mất khách, vội 

hạ giá: 
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- Chú lấy, con bớt cho chú bẩy mươi, giá 
chẵn là hai trăm triệu thôi! 

 
*** 

 
Rời tiệm bán điện thoại, trên đường về, tôi tự 

nhũ máy Vertu mắc như vậy, người dùng chắc có thể 
gọi thẳng tới ông trời, chẳng cần tốn sức bắc thang 
lên hỏi!   

 
Rồi tôi nghĩ tới Đan Hà. Hiển nhiên, cô học trò 

giỏi hơn thầy vì biết rõ giá cả mọi sản phẩm. Nhưng 
tôi càng thán phục vì cô ta biết cả giá trị mọi sự vật!   

 
Vertu là từ ngữ Pháp, có nghiã sự tiết tháo, 

lòng son sắt. Lòng son sắt  đương nhiên không thể 
đem ra mua bán được. Cô học trò như đã hiểu rõ điều 
trên. Khi trả lại chiếc máy “Vertu”, cô đã tỏ ra có tiết 
tháo, không để bị mua chuộc. Thật ra, cô rất xứng 
được làm chủ món quà đã chối từ!  

 
Tôi thở dài, thấy ân hận trước đây đã nghĩ sai 

về con người nàng. Cô đã không thích điện thoại mắc 
tiền, lại càng không ưa nhà lầu!  

 
 Cô thật là con người không hám lợi! 
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VIII 
 

 

 Vài ngày sau, tôi ra Hà Nội thăm gia đình cậu 
em họ.  

Khi sắp sửa lên máy bay, lại nhận được điện 
thoại của John. Tôi mở máy, xin lỗi vì không thể tiếp 
chuyện lâu được. Anh bạn đáp: “Không sao! Tôi chỉ 
muốn cho “you”  biết tôi đã gặp lại Đan Hà tại Thành 
Phố”. Tôi tò mò hỏi: “Rồi sao nữa?” Anh trả lời: 
“Victory” (thắng lợi), xong cúp máy. 

 Tôi suy nghĩ về câu nói  anh bạn, không hiểu 
anh muốn nói gì? “Victory” như kiểu tổng thống Bush 
tại Irak khi xưa? Rồi tính sẽ liên lạc lại với anh, khi tới 
Hà Nội. 

*** 

Trên máy bay, tôi ngồi kế bên một người đàn 
ông gốc Á. Anh đã đứng tuổi, mặc quần đùi, trước 
bụng lủng lẳng cái bị đựng tiền, bên tay lại có chai 
nước suối. Nhìn trang phục, tôi đoán nghĩ anh là 
người Việt hải ngoại và bắt chuyện với anh.   

Anh cho biết là người Đài Loan hiện đang cư 
ngụ tại Âu Châu, trước đây làm cho một công ty đa 
quốc gia (“multi national”) có tầm cỡ lớn.  Khi biết tôi 
từ Mỹ qua, anh phát biểu: 
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- Ngay từ những năm 2003, 2004 thấy giá 
nhà tại Mỹ lên vùn vụt, tôi biết là có hiện 
tượng “bong bóng” bất động sản. Rồi như 
tôi tiên đoán, “bong bóng” đã vỡ cuối năm 
2005. Khiến cho người đầu tư vào nhà đất 
bị phá sản, liên lụy tới những tổ chức tài 
chính như Lehman Brothers, Morgan 
Stanley, Citigroup, AIG đã cho họ vay tiền. 
Ngành tài chính lâm nguy đẩy các khu vực 
sản xuất Hoa Kỳ rơi vào tình thế khó khăn. 
Giá chứng khoán tại Wall Street giảm thê 
thảm!  

Anh ngưng lời, lắc đầu: 

- Cơn khủng hoảng với xuất điểm là Hoa Kỳ, 
như ngọn gió lốc, đã tràn qua Âu Châu… 
GDP vùng tiền tệ Euro đã suy sụp trong 
năm 2009. 

Tôi thấy anh bạn thuyết minh lưu loát, nên có ý 
mến phục. Tôi hỏi tiếp: 

- Anh giỏi tiên đoán như vậy, chắc cá nhân 
không bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng 
chứ gì? 

Anh bạn ấp úng: 

- Thì… tôi cũng còn mắc kẹt hai cái nhà, 
hiện nằm chết tại Las Vegas! 

Tôi thầm nghĩ “ít ra anh này cũng thật thà”. Và 
vẫn thấy “mến”, tuy bớt “phục” anh ta. Tôi hỏi: 
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- Anh mua nhà tại Las Vegas? 
 

- Thì mấy năm trước, tiền Euro được giá, 
mà đô la Mỹ lại quá rẻ, nên tôi cũng tính… 

Anh bạn không dứt câu, bổng nhiên thừ người 
im lặng. Như đang hối tiếc quyết định đầu tư khi xưa.  

Sau đó anh tâm sự mới mất việc, nên về Việt 
Nam du lịch cho khuây khoả tinh thần, và tiện thể 
kiếm việc mới. Anh nói: 

- Hiện nay tại Âu Châu, khu vực sản xuất bị 
khủng hoảng, thua lỗ nặng nề… Vì vậy các 
công ty điạ phương muốn tái phối trí hệ 
thống sản xuất ra nước ngoài, sử dụng lao 
động các quốc gia nghèo, nhằm hạ thấp 
chi phí sản xuất. Kết quả là đã sa thải nhân 
viên, công nhân của mình, những người đã 
tận tụy làm việc với công ty suốt bao năm 
nay. Thật là nhẫn tâm! 

Anh thở dài não nuột: 

- Cũng vì “Toàn Cầu Hoá”, và tự do thông 
thương16 mà ra hết! 

Dứt lời, anh nhìn ra cửa sồ, ngắm đám mây lơ 
lửng… Một lúc lâu sau, anh nói tiếp: 

- Đầu tư vào nưóc nghèo, là vì giá lao động 
rẻ mạt mà thôi! Các công ty đa quốc gia chỉ 

                                                             
16  Xem Phụ Lục 
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biết kiếm lời, chứ không biết đến điều đạo 
đức. 

Tôi thầm nghĩ đã là công ty thương mại, thì 
đâu có mần điều đạo đức hay làm công tác từ thiện? 
Chả nhẽ anh bạn muốn công ty đa quốc gia “làm cho 
nhơn dân trong nước hưởng … và lại có luân thường 
mới đặng, là nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín” như lời cụ Lương 
Khắc Ninh khuyên khi xưa?  Tôi tò mò hỏi: 

- Như vậy anh nghĩ nước nghèo không nên 
nhận vốn đầu tư của các công ty đa quốc 
gia à?  

Anh miễn cưỡng đáp: 

- Thì… họ chỉ muốn khai thác giá nhân công 
thấp và nguồn tài nguyên thôi. Chẳng tình 
nghĩa gì cả đâu! 

Quan điểm anh bạn cũng đúng. Nhưng nghĩ lại 
cho cùng, nưóc nghèo có gì để thu hút vốn đầu tư 
nưóc giàu, ngoài nhân công rẻ và tài nguyên dồi dào?   

Là nước nghèo, chả nhẽ chống lại trào lưu 
Toàn Cầu Hoá kinh tế thương mại, không hợp tác với 
công ty đa quốc gia, và ngồi khoanh tay chờ sung 
rụng vô miệng?  

Xưa kia các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, 
Malaysia cũng từng tiếp nhận “đầu tư trực tiếp nước 
ngoài” (FDI - Foreign Direct Investment) xuất phát từ 
các công ty đa quốc gia kiếm nguồn lao động rẻ mạt. 
Chính vậy, họ đã tiếp thu được công nghệ sản xuất và 
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kỹ năng quản trị tân tiến từ đối tác nước ngoài. Nhờ 
nước ngoài mà họ đã phát triển được.  

Không có trào lưu Toàn Cầu Hoá và tự do 
thương mại, có lẽ  Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia 
còn triền miên trong cảnh bần cùng. 

Theo báo Saigon Kinh Tế17, Thành Phố Hồ chí 
Minh hiện có 140.000 doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp trong tổng số gần 400.000 doanh nghiệp cả 
nước. Kết quả cuộc điều tra khảo sát trong năm 2008 
(bao gồm 800 doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu 
công nghiệp thành phố) cho thấy chỉ có 1% doanh 
nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, 8% sử 
dụng công nghệ khá, 40% sử dụng công nghệ trung 
bình và 51% doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc 
hậu. Ngoài ra, có đến 54% số lượng doanh nghiệp 
chưa đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất.  

Thiết nghĩ, một phần lời giải cho bài toán trên 
có thể tìm thấy trong việc hợp tác với công ty đa quốc 
gia, nhằm thực hiện chuyển giao công nghệ.   

*** 

Tiếng anh bạn bỗng kéo tôi khỏi dòng suy tư: 

- Toàn Cầu Hoá không riêng chỉ trong lãnh 
vực kinh tế, thương mại, mà còn lan tràn 
sang nhiều lãnh vực khác.  Rõ ràng làm 
mất tính cách đa dạng của văn Hoá thế 

                                                             
17 Saigon Kinh Tế on line- 12 tháng 10, 2009 
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giới. Rồi sẽ đi tới sự đồng hoá, sự lai tạp 
hoá! 
 

Thấy tôi im lặng, anh tiếp lời: 
 
- Trên phương diện xã hội, văn hoá, thấy rõ 

có khuynh hướng tiến tới việc đồng hoá 
qua Anh ngữ, một thứ Anh ngữ lai căng! 
Anh coi, hiện nay 35% số lượng telex, điện 
tín trên thế giới được viết bằng tiếng Anh; 
50% dung lượng trên “internet” cũng dùng 
Anh ngữ luôn. Dần dà các tiếng khác sẽ 
chẳng ai biết đến! 

Giọng anh đầy vẻ hậm hực: 

- Rồi đây sẽ có người pha coca cola uống 
với ruơụ vang Shiraz Lại ăn “sauerkraut” 
chấm với xì dầu tương ớt!  Chẳng ra gì cả! 

Tôi chia sẻ nỗi bức xúc của anh bạn. Nghĩ cho 
cùng, anh sinh đẻ tại Đài Loan, làm việc tại Âu Châu, 
lại đầu tư mua nhà tại Mỹ!  Rồi cuối cùng, bị sa thải!  
Anh là một sản phẩm tiêu biểu của Toàn Cầu Hoá.  
Nhưng rốt cuộc, trào lưu trên đã không đem lại kết 
quả tốt cho anh. 

Mong rằng anh bạn sẽ kiếm được chỗ làm như 
ý với công ty đa quốc gia Nhật hay Hàn tại Việt Nam! 

Hiển nhiên, Toàn Cầu Hoá tạo ra những hệ 
quả - ở mức độ cá nhân và cộng đồng -  mà kết cục 
đến nay cũng vẫn chưa thấy rõ. Vì lẽ trên, một số 
người đã cực lực phản đối trào lưu này. Họ lấy câu 
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chuyện sau đây để minh chứng cho lập trường của 
mình: 

“Mấy năm trước đây, có bác  tài người Bỉ, sau 
khi uống  Whisky sản xuất tại Tô Cách Lan,  
chở một công nương người Anh và người bạn 
trai Ai Cập trên một chiếc xe chế tạo tại Đức 
với động cơ lắp ráp tại Hòa Lan. Bị phóng viên 
“paparazzi” người Ý săn đuổi, chiếc xe đã  gặp 
nạn trong môt đường hầm tại Pháp. Sau đó cả 
ba được đưa vô nhà thương, và được bác sĩ 
Mỹ cứu chữa với thuốc men nhập cảng từ Ba 
Tây.   

Kết quả là hai người trong ba nạn nhân trên đã 
mất mạng. Tỷ lệ thành công của Toàn Cầu 
Hoá coi như chỉ ở mức 33.33%! “ 

*** 

Thấy anh bạn buồn bã im lặng, tôi chuyển qua 
đề tài khác. 

- Kỳ này anh về đây, liệu có hy vọng kiếm 
được việc mới không? 

Anh gật đầu: 

- Thú thật với anh, tôi có người bà con lập 
nghiệp tại Việt Nam đã năm năm nay… 
Lần này anh ta mời tôi qua cộng tác. 
 

- Tôi cũng mừng cho anh.   
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- Người bà con tôi đang tính hùn vốn mở 
ngân hàng… Anh ta cần chuyên viên tài 
chánh: đây ngành chuyên môn của tôi đó! 

 

Câu nói anh bạn khiến tôi giật mình. Tôi vội 
hỏi: 

- Bà con anh cũng là người Đài Loan à? 
 

- Không, anh này người Thượng Hải, tên là 
Chung. Anh ta lấy cô em họ, nên  là em rể 
tôi. 

 Chúng tôi xử dụng Anh ngữ khi đàm thoại, anh 
bạn Đài Loan lại có vấn đề khi phát âm chữ “r”18,  nên 
nghe anh nói, tôi cũng không nhận được sự khác biệt 
giữa hai chữ  “Chung” và “Trung”!  

Chả nhẽ Chung, người em rể của anh lại là 
anh chàng Trung tôi đã gặp?  Hay đây chỉ là trường 
hợp trùng tên? Hay đúng hơn, một trường hợp đồng 
âm? 

 Anh bạn bỗng chép miệng: 

- Cũng tội cho cô em tôi… Gần tám năm 
trước đây, hai vợ chồng gặp tai nạn trên xa 
lộ, Chung thoát chết, nhưng cô vợ bị gẫy 
xương sống, từ đó tới giờ phải ngồi xe lăn.  
 

                                                             
18  Đa số người Á Đông không phát âm rõ ràng âm “r”, nên dễ gây ra 
hiểu lầm. Vô quán ăn, khi gọi món cơm chiên (“fRied Rice”)  phát âm 
thành “fLy Lice” (con chấy bay)!  
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- Tôi có lời chia buồn cùng anh… 

 Anh lắc đầu: 

- Anh nghĩ coi, trên đời này chẳng có gì là 
hoàn toàn cả. Cha mẹ mất sớm, Chung tự 
lập từ năm mười tuổi, lăn lóc kiếm kế sinh 
nhai. Năm hai mươi tuổi, trúng mối buôn 
bán vỏ xe hơi tại Tô Châu, đã trở nên khá 
giả. Đến năm ba mươi, bắt đầu chuyển 
hướng kinh doanh qua các nước Đông 
Nam Á. Khi qua Đài Loan, Chung gặp cô 
em tôi, và  hỏi cưới…  

Anh bạn ngưng lời, chớp mắt, trước khi tiếp 
câu: 

- Nhờ thế lực gia đình vợ, chả mấy lúc đã 
thành triệu, triệu phú! 

 Anh đưa tay gãi đầu mũi… 

- Nhưng sau đó hai vợ chồng gặp điều bất 
hạnh! Cũng may cho em tôi, Chung đã 
chăm sóc cô ta rất chu đáo, từ ngày xẩy ra 
tai nạn. Anh ta là người tốt, dù bận việc, 
nhưng không để cô thiếu thốn điều gì. Mấy 
năm nay, anh sống tại Việt Nam, nhưng 
vẫn thường xuyên về Thượng Hải thăm cô 
ta. 

 Tôi im lặng gật đầu, không biết nói gì thêm, và 
cũng không tiện hỏi thêm chi tiết câu chuyện buồn.  
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Tuy nhiên, nêu đây không phải là trường hợp 
trùng tên, hay đồng âm, tôi tự hỏi Đan Hà có biết về 
tình cảnh gia đình của Trung hay không? Nếu có, phải 
chăng đây chính là nguyên nhân đã đẩy cô vào vòng 
tay John?  Để tránh một cuộc phiêu lưu không ngày 
mai với anh bạn Trung? 

Tới đây, cô tiếp viên hàng không bước tới, đưa 
mâm thức ăn cho chúng tôi. Anh bạn mở nắp hộp đố 
ăn, lấy tay xé bao xì dầu cho vô món mì “ravioli” thơm 
phúc mùi “bơ”. Rồi anh xin cô tiếp viên một ly “bẩy úp” 
(nước ngọt Mỹ mang nhản hiệu “7 Up”). Nhìn anh 
dùng bữa cơm, tôi nghĩ anh thật sự đang ngụp lặn 
trong làn sóng toàn cầu hoá ẩm thực! 
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IX 
 
 
 

Là cứ điểm đầu tiên cho khách tới Việt Nam, 
phi trường Nội Bài đã được nâng cấp trở thành một 
cơ sở hoành tráng, với kiến trúc mới mẻ. Con đường 
từ Nội  Bài về tới Hà Nội cũng đã thay đổi rất nhiều: 
rộng rãi hơn, giao thông có trật tự hơn. 
  
 Lần đầu tiên tôi đặt chân tới Hà Nội vào năm 
1990, khi thủ đô còn là một thành phố ảm đạm trong 
giấc cô miên. Nay, thành phố đã tỉnh giấc. Trong hai 
thập niên qua, theo đà phát triển kinh tế, nhiều cao ốc 
và khách sạn (Hanoi Tower, Sofitel Plaza, Daewoo...) 
đã  được xây dựng. Nhiều con đường  (như Láng Hạ, 
Ngọc Khánh, Thái Hà) đã được mở rộng.  Những khu 
đô thị mới như Nam cầu Thăng Long, Bắc cầu Thăng 
Long, Du lịch Hồ Tây, Định Công, Bắc Linh Đàm cũng 
thành hình. Gần đây, khu vực Mỹ Đình xuất hiện với 
hàng loạt những ngôi nhà cao tầng (nhưng xét ra vẫn 
không đủ cao, vì đã bị ngập nước trong cơn lũ năm 
2008!) 
 

Nhưng có lẽ vì thiếu quy hoạch tổng thể, nên 
nhiều di tích lịch sử hoặc bị xâm lấn để làm nhà ở, 
hoặc bị phá hủy bởi nhu cầu đô thị hoá trong quá trình 
phát triển19.  Du khách thăm viếng Hà Nội không khỏi 

                                                             
19 Báo Lao Động, 28/08/2008 
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bỡ ngỡ trước những ngôi nhà ống lêu nghêu trong 
các ngõ nhỏ hẹp, những cao ốc bên các khu phố cổ.  
Khách càng kinh hãi trước những cột điện chằng chịt 
dây! 
 

Với GDP bình quân đầu người  dần tiến tới 
mức 2.000 đô la, đời sống người Hà Nội cũng đã trở 
nên phong phú hơn. 

 
Những gánh hàng ăn nơi vỉa hè, quán ăn lụp 

xụp tăm tối  năm xưa đã được thay thế bằng những 
nhà hàng với kiến trúc hiện đại và cách trang trí mỹ 
thuật, để đáp ứng cho nhu cầu  giới trung lưu. 

 
Những chiếc xe đạp dần biến dạng, trở thành 

những chiếc xe gắn máy Dream hay @, hay xe hơi.  
Tại Hà Nội, xe hơi sang trọng, mắc tiền dĩ nhiên cũng 
có, nhưng ít thấy những “siêu” xe như Ferrari, hay 
Lamborghini (di chuyển với tốc độ tối đa 5km/giờ trên 
những con đường kẹt xe) như tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Điều này đã thể hiện qua câu đố được truyền 
tụng trong dân gian: “Làm sao biết được bạn giàu có?”  
Câu trả lời là ”Ở Hà Nội,  bạn giàu khi bạn có rất nhiều 
tiền, và ở Sài Gòn, khi bạn tiêu rất nhiều tiền.” 

 
Lối phục sức dân Hà Nội cũng đã thay đổi, đa 

dạng hơn, với nhiều màu sắc, kể cả màu sắc trên mái 
tóc! Nhưng nói chung, người Hà Nội luôn luôn cẩn 
trọng trong trang phục. Nếu ở Sài Gòn, bạn có thể 
mặc quần short, dép lê vào nhà hàng đàng hoàng, thì 
ở Hà Nội, bạn có thể thấy bác xe ôm mặc đồ “vét” 
(veste) đứng chờ khách bên Bờ Hồ! 
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*** 
 
 Gia đình cậu em họ tôi, cả thẩy sáu người 
thuộc ba thế hệ, trước đây chia sẻ một căn phòng 10 
mét vuông trong một ngõ hẻm khó kiếm tại nội thành. 
Tới khi thành phần kinh tế tư nhân được cởi trói, cậu 
em xin về hưu non, khuyến khích cô vợ mở tiệm may, 
và cậu đảm nhận phần tiếp thị.  Hai người coi như đã 
gặp thời: người Hà Nội giàu lên, nên có nhu cầu ăn 
diện. Cô em dâu lại có tay nghề vững, nên chả mấy 
lúc tiệm may phát đạt.  Hai người mướn thêm nhân 
viên, và xuất khẩu sản phẩm qua Âu Châu.  
 

Tiệm may vợ chông câu em nghiễm nhiên 
thuộc vào số  doanh nghiệp tư nhân đã đóng hơn 
20% GDP, 22% ngân sách thành phố và 10% kim 
ngạch xuất khẩu của Hà Nội, theo số liệu thống kê 
năm 2007 của chính phủ. 
 
 Gia đình ăn nên làm ra, hai vợ chồng cũng có 
ý dọn nhà, và gặp phải bài toán khó giải. Mặc dù là 
thủ đô của một quốc gia nghèo, nhưng giá bất động 
sản tại Hà Nội  không thua kém các quốc gia giầu có. 
Điều nghịch lý này đã khiến người Hà Nội, đặc biệt 
tầng lớp có thu nhập thấp, phải sống trong điều kiện 
chật chội, thiếu tiện nghi.   Sau nhiều tháng đắn đo, 
hai vợ chồng rồi cũng gom góp đủ tiền bạc, thu xếp 
mọi việc để dọn ra một căn hộ trong khu chung cư 
mới xây. 
 
 Cô chú tôi mất đi, gia đình cậu em lại được 
thêm người khi cháu tôi, con trai lớn của cậu, thành 
hôn với một thiếu nữ người Nhật, trước ngạc nhiên 
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của cả họ. Người Việt xưa kia có câu “Ăn cơm Trung 
Hoa, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, đi xe Huê Kỳ”:  cháu tôi 
coi như đã đạt được một phần tư niềm hạnh phúc trên 
đời rồi.   
 

Riêng tôi, luôn nghĩ tới cuộc hôn nhân này như 
viên gạch góp phần tái thiết mối bang giao Việt - Nhật 
đã bị nứt rạn sau vụ cầu Cần Thơ sụp gẫy!   
 

*** 
  

Kỳ này tới thăm, tôi được cậu em đãi ăn tại 
nhà hàng đặc sản Việt Nam. Bữa ăn đầy đủ hai vợ 
chồng cậu em, cháu lớn với cô vợ Nhật, và cháu nhỏ, 
sinh viên trường Bách Khoa Đại Học Hà Nôi. 
  
 Đã là nhà hàng đặc sản, tất phải có món ăn 
đặc biệt, và đương nhiên cách phục vụ cũng phải đặc 
sắc! Cậu em tôi gọi món ba-ba, và tôi bỡ ngỡ khi 
người đầu bếp đem con ba-ba còn sống ra bàn cho 
mọi người xem xét, trước khi cắt tiết con vật ngay tại 
chỗ. 
 

Sau đó anh đầu bếp lấy bát hứng máu, đem 
hòa với chút rượu trắng, rồi đổ ra từng ly nhỏ, mời 
chúng tôi thưởng lãm. 
 
 Tôi cố gắng nuốt trôi ngụm tiết pha rượu, rồi 
vội lấy ly coca trên bàn uống cạn. Tôi liếc mắt quanh 
bàn thấy hầu như mọi người đều có vẻ thích món đặc 
sản này, kể cả  cô cháu dâu người Nhật. Có lẽ cô 
quen ăn cá sushi sống, nên cũng không sợ mùi tanh 
thủy sản.  
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Cậu em nhìn tôi, phê bình: “Anh ở Mỹ có khác, 

rượu đặc sản phải pha coca cola mới uống được!”  Có 
lẽ cậu nghĩ tôi đã bị “toàn cầu hoá” mất rồi! Tôi vội 
lảng sang đề tài khác:”Hôm nay có gì đặc biệt mà cậu 
đãi ăn?”   Cậu trả lời:“Mấy tháng trước cháu út tốt 
nghiệp đại học, nay nhân thể có bác qua, nên có bữa 
cơm cho vui mà thôi”. 
  
 Tôi quay qua cháu bé, nói “bác mừng cháu 
nhé! Tốt nghiệp rồi, cháu tính làm gì?”  Nghe câu hỏi, 
cậu bé vội đặt ly tiết ba ba chưa uống xuống bàn, 
nhanh nhẩu trả lời: 
 

- Dạ, cháu tính học thêm, sau này muốn 
nghiên cứu trong ngành khoa học kỹ thuật. 

 
 Câu trả lời nghe rất thuận tai!  Tôi gật đầu tán 
thành, vì nhớ đã có lần phát biểu: “Người Việt tháo vắt 
và cần cù… nhưng trong trường kỳ, cần có tay nghề 
vững, đất nước mới tiến thêm được.”   
 

Quan điểm trên cũng tương đồng với bản 
tường trình của hai giáo sư Đại Học Harvard20 khi họ 
viết :  
 

“Phát triển kinh tế vùng Đông Á và Đông Nam 
Á đã cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa mức 
tiến triển kinh tế và hệ thống giáo dục cao 

                                                             
20“ Vietnam Higher Education: Crisis and Response”  – Thomas Vallely & 
Ben Wilkinson – Harvard University – 2008 
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đẳng. Mặc dù những quốc gia phồn thịnh như 
Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và gần đây, 
Trung Quốc đã theo những đường lối phát triển 
cá biệt, nhưng sự thành công của họ đã được 
dưạ trên sự kiên trì và chuyên tâm theo đuổi 
mức ưu việt trong lãnh vực khoa học và trong 
nền giáo dục cao đẳng.” 

 
 Đứa cháu hỏi tiếp: 
 

- Cháu chỉ sợ đi không đúng đường, sau này 
cũng uổng công! Tiện đây, cháu xin hỏi bác 
có ý kiến  gì về ngành giáo dục cao đẳng 
tại Việt Nam không? Cháu biết trước đây 
bác cũng đã đi dậy học, phải không ạ? 

 
Tôi im lặng kiếm câu trả lời. Trong thập niên 

qua, chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào ngành giáo 
dục. Tỷ lệ ngân sách quốc gia dành cho ngành này đã 
tăng gấp đôi21. Tuy nhiên chi tiêu hầu như đã dồn vào 
cấp tiểu học và phổ thông, và tỷ lệ ngân sách dành 
cho ngành đai học, cao đẳng xét ra còn thấp, so với 
các nước trong vùng.  

 
Có lẽ vì vậy, nên theo bản tường trình của Đại 

Học Harvard, các đại học Việt Nam đã không đạt 
thành quả đáng kể trong công cuộc nghiên cứu 
chuyên môn, với số lượng công trình khảo cứu, và số 
lượng văn bằng phát minh kỹ  thuật (patent) rất ư 
khiêm tốn, nếu so sánh với các nước lân bang. Sau 
đó, nền gíáo dục cao đẳng cũng vấp váp trong việc 
                                                             
21 Từ 3% năm 2000  thành 6% năm 2008. 
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đào tạo một lực lượng lao động đủ tay nghề  để đáp 
ứng cho nhu cầu kinh tế22: hiện nay khoảng 50% sinh 
viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam đã không tìm 
được việc làm trong ngành mình học. 
 
 Dĩ nhiên tôi không muốn tỏ ra tiêu cực với đứa 
cháu hiếu học…Tôi nhìn cậu bé: 
 

- Thì cũng có vấn đề, như những nước đang 
phát triển khác. Tuy nhiên, trong tương lai 
chắc sẽ khá hơn. 

 
- Khá ra sao, thưa bác? 

 
- Gần đây nhà nước đã đưa vấn đề cải tổ 

giáo dục lên ưu tiên hàng đầu. Năm 2005, 
chính phủ đã đưa ra Nghị Quyết 14 chủ 
trương hoàn tất công cuộc cải tổ toàn diện 
nền giáo dục cao đẳng vào năm 2020, với 
đường hướng cải tiến điều hành, nâng cao 
mức độ tự trị của ngành giáo dục cao 
đẳng, thiết lập hệ thống tuyển chọn giáo 
chức dựa trên hiệu quả, hầu đào tạo và 
cung cấp cho sinh viên kiến thức vững 
chắc khi ra phục vụ xã hội. 

 
- Dạ… 

                                                             
 

22  Nhà máy Intel cuối tháng 4/2010 sẽ đi vào hoạt động, cần 3.000 lao 
động có tay nghề nhưng cho đến nay, bộ phận nhân sự của nhà máy chỉ 
tuyển được 60 người.  Vietnam Net - 10/12/2009. 
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- Trong bối cảnh trên, gần đây Ngân Hàng 

Thế Giới cũng sửa soạn một khoản tiền 
lớn cho Việt Nam vay để hỗ trợ cho 
chương trình cải cách nền giáo dục cao 
đẳng23. 

 
 Đứa cháu mỉm cười vui vẻ: 
 

- Bác nói rất đúng! 
 

Rồi nhanh tay đổ ly tiết ba ba còn đầy của cậu 
vào ly tôi, nói:”Cháu xin rước bác!” 
 

Tôi nhìn ly tiết ba ba, không hiểu đứa cháu tỏ 
lòng ưu ái với bác vì câu trả lời hợp ý, hay cậu ta 
không ưa đặc sản này nên nhường lại cho bác?   

 
Bên tôi, hai vợ chồng cậu em vui vẻ thúc giục: 

“Kià! Mời anh”. Cô cháu dâu Nhật cũng đưa mắt nhìn, 
khẽ gật đầu với vẻ đầy cung kính… Tôi nén tiếng thở 
dài, với tay rót chai coca vào ly đặt sẵn trên bàn, trước 
khi đưa ly tiết ba ba lên môi… 
 
  

                                                             
23“ Higher Education Development Policy Program HEDPP “ - Program 
Document - World Bank - 2009 
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 Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho anh bạn John, 
nhưng không thấy nhấc máy. Có lẽ anh gặt hái thành 
công ban đầu, nên đã tắt máy điện thoại, xông lên tấn 
công tiếp, theo đúng chước  “Sấn Hỏa Đả Kiếp” trong 
72 chước của  Quỷ Cốc Tử!   
 

“Sấn Hỏa Đả Kiếp”  là thừa cơ đối phương bị 
hỏa hoạn lâm nguy, mà tấn công  tiếp.  Muốn dùng kề 
này phải hiều rõ hai điểm: nhận ra nguồn hỏa tức cơ 
hội khách quan, và biết “đả kiếp” đúng, tức làm sao lợi 
dụng cơ hội đúng cách.   
 

Tôi phân vân không hiểu anh bạn đã nhận ra 
cơ hội “sấn hoả” như thế nào?  Khi gặp lại, cô bạn đã 
tỏ ra hối hận vì nụ hôn nặng tính cách an ủi bữa 
trước? Rồi  anh “đả kiếp” ra sao? “Di chuyển” nụ hôn  
anh từ má cô bạn xuống môi?  Trong say đắm? Và 
bền bỉ? 
 
 Sau đó, tôi rời khách sạn, kêu xe ôm đi kiếm 
quán ăn điểm tâm. 
 

*** 

Được biết tôi muốn thử món bún ốc, bác xe 
ôm liền chở tôi ra Hồ Tây. Bác cho biết đường Mai 
Hắc Đế, đường Hoè Nhai cũng có bún ốc, nhưng ở 
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Hồ Tây, có quán chỉ dùng ốc mít, ốc nứa, có mùi vị 
thơm ngọt  hơn loại ốc nuôi, ốc bươu vàng tại nơi 
khác. Ngon nhất là loại ốc mít, giống như hột mít, có 
cái trôn gần bằng vòng xoáy. Loại ốc này đầy thịt lại 
thơm, giòn. Thứ nhì là ốc nứa, vỏ màu rêu xám, thịt 
không bằng ốc mít nhưng ăn cũng ngon. Tôi thầm 
phục kiến thức của bác và mời dùng điểm tâm chung. 

 Tới Hồ Tây, chúng tôi bước vô một quán nhỏ, 
rất xập xệ. Quán lớp mái tôn, vách bằng đất, nhưng 
rất đông thực khách. Vì đông khách, nên phải chờ mãi 
mới có chỗ ngồi. Ngồi rồi, lại phải chờ một hồi lâu nữa 
mới có tiếp viên ra bàn.   

Tuy đói, nhưng tôi cũng cố giữ bình tỉnh, vì 
nhớ lại lời dặn dò của anh bạn trong Nam: “Vô quán 
ăn tại Sài Gòn, anh sốt ruột, giục giã bà chủ quán, thì 
bà sẽ trả lời “Dạ có liền!”  Ra Hà Nội, anh lộn xộn, bà 
chủ có thể nổi đoá lên, mắng lại:“Làm gì mà cuống 
cuồng lên thế! Muốn nhanh, xéo sang hàng khác!” 

*** 

Để qua thời giờ, tôi ngồi tán chuyện gẫu với 
bác tài. Nãy giờ, vẫn nghĩ bác lớn tuổi, vì mái tóc bạc 
và gương mặt nhăn nhúm, nhưng qua câu chuyện 
mới biết bác chỉ ngoài bốn mươi. Khi bác tâm sự có 
bẩy con, tôi chợt hiểu sao bác chóng già… Trên đời 
này, có thú vui nào mà chẳng phải trả giá đắt?  

Hỏi thêm về gia cảnh, bác cho biết cuộc sống 
rất chật vật.  Cô vợ đi nhặt ốc bán cho nhà hàng,  mấy 
đứa con lớn làm việc vặt, kiếm thêm chút đỉnh cho gia 
đình. Hai cô con gái lớn sinh đôi mới mười lăm tuổi, 
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hiện phụ bán quán ăn. Ba đứa em trai kế đi luợm ve 
chai và bán vé số. Hai đứa nhỏ nhất mới biết đi.  

Nghe tới đó, tôi phân vân hỏi sao bác không 
dùng biện pháp tránh thai. 

Bác tài trả lời: 

- Thuốc tây rất tốn kém!  

Thấy tôi thở dài, bác tiếp:  

- Tôi có khuyên cô ấy đi đặt vòng.  Nhưng, 
cô ta nói đặt xong phải nghỉ dưỡng cả 
tuần, không đi làm được, lấy đâu cơm gạo 
ra mà ăn? 
 

- Thông tin từ đâu ra vậy?  Không đúng đâu! 
 
- Thì chuyện phụ nữ, cô ta nói sao, tôi biết 

vậy. Kiếm ai mà tra hỏi bây gìờ? 
 
- Rồi sao nữa? 
 
- Sau đó, tôi mua thuốc bắc cho cô ấy uống, 

rẻ rề à!  
 
- Như vậy thuốc bắc không mấy công hiệu 

nhỉ? 

 Bác nhe răng cười trừ: 

- Có mấy đợt chạy xe ế khách, nên không 
đủ tiền mua thuốc… 
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Tôi thầm nghĩ lát nữa sẽ tặng bác thật nhiều 
tiền.  Để đóng góp cho công cuộc chống nhân mãn!  

Sau đó bác tài cho biết cả gia đình ở chung 
một căn phòng thiệt nhỏ trong ngõ hẽm.  Tiền thuê 
mấy trăm ngàn mỗi tháng. Cần dùng nước, phải qua 
nhà hàng xóm bên đường: mỗi lần tắm trả một ngàn 
đồng, rửa chén, giặt đồ cũng mất mấy ngàn. Để tiết 
kiệm, nhiều bữa khỏi tắm luôn! Tiền điện, phải trả chủ 
căn phòng 3.000 đồng mỗi kilowatt/giờ, nên cũng ít khi 
dùng đèn. 

Tôi tự nhũ: “hèn chi, không đèn nên mới nhiều 
con…”  Tôi  hỏi: 

- Các cháu có đi học không? 

 Bác ngâp ngừng đáp: 

- Thì… cũng có.  Nhưng tan trường, là đi 
làm liền. Tối về, lúc ngồi học, tụi nhỏ ngủ 
gật hoài…  

Bác chép miệng trước khi kết luận: 

- Không biết tương lai sẽ ra sao? 

*** 

Cuối cùng, hai tô bún nghi ngút khói cũng 
được mang ra, đặt trước bàn.   

Tôi đưa tay mời bác tài nhập bữa, rồi lấy thià 
múc nước dùng nhấp trong miệng. Và cảm nhận đây 
chính là hương vị quê hương… 
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 Tuy tô phở được gắn liền với ký ức tuổi hoa 
niên, nhưng lúc lớn lên, tôi lại ngộ được ý nghĩa đặc 
biệt của bát bún ốc. 

Bát bún nóng hổi, với ốc, cà chua, giấm bỗng, 
hành, mùi… Bát bún đỏ rực màu cà chua, óng ánh 
chút váng mỡ vàng, bên cạnh có sẵn điã rau muống 
chẻ xanh tươi. Đó chính là món ăn thuần túy quê 
hương, món ăn đồng ruộng, từ gạo trắng, muối mặn 
mà thành. 

Ốc lấy từ đồng ruộng, ao hồ, lách rạch, chỗ 
nào cũng có. Ốc ít mùi vị, nếu đem luộc, thì thật hợp 
với từ ngữ “lạt như nước ốc”!  Nghệ thuật là nơi pha 
chế, kén gia vị, chọn rau cỏ đi kèm: nào lá lốt, nào 
xương sông, hành, răm, lại thêm tiá tô và húng láng..  
Và cũng đừng quên chút giấm bỗng làm từ bỗng rượu 
miền quê. 

Từ những nguyên liệu bình dị tầm thường, nếu 
không pha chế đúng tay, món bún sẽ không có hương 
vị đặc biệt. Từ những nguyên liệu thuần túy thôn dã, 
người Việt đã chế biến ra món bún ốc chua thanh, 
ngọt dịu! Thật xuất sắc! 

Một học giả Âu Tây đã có lần nhận xét rằng 
văn hoá của một dân tộc thể hiện qua, và chi phối sâu 
đậm cách sửa soạn thức ăn, chuyển hoá tố phần 
sống thành món ăn chín. Ông ta cũng đã đả phá ý 
niệm ưu việt tuyệt đối của văn hoá Tây Âu, dựa trên 
công trình nghiên cứu về sự tương đồng  trong “cấu 
trúc” tư duy con người, dù  sống trong nhiều môi 
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trường xã hội khác biệt24. Lẽ tất nhiên tôi rất hưởng 
ứng quan điểm của ông, vì với tôi, bát bún ốc không 
thua kém bất kể món ăn Âu Tây nào khác! 

*** 

Dùng điểm tâm xong, tôi kêu bác xe ôm chở ra 
ngân hàng đổi tiền. Bác đưa tôi tới ngã tư Ngô Quyền 
và Tràng Thi.  Xong việc, tôi rời ngân hàng, bước về 
phiá xe đang chờ. Bác xe ôm bổng đưa tay chỉ khách 
sạn 5 sao Metropole góc bên kia đường, nói: “Nhà 
hàng này có ông đầu bếp Tây lấy vợ Việt, nên cũng 
bán bún ốc đó!”.  Tôi nhìn theo tay chỉ và chợt nhận ra 
Đan Hà đang bên anh bạn Trung từ trong khách sạn 
bước ra, lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn. 

Tôi bàng hoàng nhìn chiếc xe khuất bóng… 
Rồi phân vân không hiểu họ từ nơi khác tới khách sạn 
ăn… bát bún ốc để điểm tâm; hay họ cư trú tại khách 
sạn, dùng điểm tâm tại chỗ, trước khi đi tham quan 
thành phố. Trong trường hợp sau, họ lấy hai phòng 
hay ở chung một phòng?   

Nhưng dù chung phòng hay không đi nữa, sự 
kiện cô đang bên anh bạn Trung cho thấy bạn John 
đã không thật sự “thắng lợi” như anh tưởng!  

Tôi vội mở điện thoại bấm số của John, nhưng 
chỉ nghe câu trả lời trên băng ghi âm tổng đài: “Số 
điện thoại quý vị vừa gọi không liên lạc được. Xin quý 
vị gọi lại sau”.   

                                                             
24 “Le Cru et le Cuit” (Mythologies I)  & “La Pensée Sauvage”  – Claude 
Lévy –Strauss. 
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Tôi đóng máy, lòng đầy băn khoăn. Phải chăng 
cô bạn gái đổi ý, hất hủi anh bạn, nên anh thất vọng, 
theo chân nữ sĩ Quỳnh Dao để “Yêu một đời. Hận một 
đời. Yêu để hận. Hận rồi lại yêu...” rồi yêu, rồi hận liên 
miên, nên không thèm nhấc điện thoại? 
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XI 
 

 Với những người nhiều thời gian như tôi, về 
Việt Nam, luôn luôn có triển vọng… lên ký.  Điều này 
cũng dễ hiểu: quán hàng nhiều, chỗ nào cũng có đặc 
sản với giá phải chăng, không nếm qua, cũng uổng 
chuyến đi!  Ăn điểm tâm xong, đã tới bữa trưa. Xong 
bữa trưa, không có gì làm, lại nghĩ tới bữa tối! 

 Trời vừa xẩm tối, tôi tính ra dẫy phố cổ của Hà 
Nội 36 phố phường, kiếm quán chả cá Lã Vọng. 
Không phải vì muốn kiếm chút hương xưa, cũng 
chẳng phải muốn nếm lại hương vị quê hương, chỉ vì 
đói bụng mà thôi! 

Từ khách sạn đường Trần Nhân Tôn, tôi thả 
bộ tới Hồ Hoàn Kiếm, bước quanh bờ và gặp lại Đan 
Hà! Trong cùng một ngày gặp người quen tới hai lần, 
khó nghĩ là do tình cờ.  Đây hẳn có sự sắp xếp – như 
thể sắp xếp trong một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn!  
Tuy nhiên, vì đã đọc qua sách Phật, nên tôi cho đó là 
một cơ duyên ít nhiều hi hữu. 

 Đan Hà đang một mình trên băng ghế đá ven 
bờ trong giáng điệu tư lự. Tôi bước tới bên nàng. Cô 
gái giật mình, ngẩng mặt nhận ra ông thầy cũ. Nàng 
vội đứng dậy chào hỏi.  Tôi mời nàng ngồi lại. 

 Nàng ngồi trên băng ghế, im lìm như pho 
tượng đá. Tôi đứng cạnh, đưa mắt nhìn mặt trời lặn 
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dần sau dẫy cao ốc phiá xa… Những tia nắng rực đỏ 
như nuối tiếc một ngày đã qua, còn bịn rịn, lay lứt trên 
ngọn sóng hồ, quyến luyến bên tà áo người thiếu nữ.    

 Tôi ngồi xuống bên cô học trò. Thấy cô vẫn im 
lặng, tôi lên tiếng: 

- Em ra Hà Nội trình diễn thời trang à? 
 

- Dạ… không ạ! 

Giọng cô yếu hẳn lại: 

- Em ra đây với anh Trung. 

 Ắnh tà dương đã lịm tắt và những ngọn đèn 
bên hồ dần toả sáng. Ánh đèn vàng vọt, như làn mưa 
phùn, phủ dần xuống ghế đá, đậu trên mái tóc, nhẹ sa 
vào gương mặt người con gái. Một gương mặt tiều 
tụy, hằn rõ nét quầng thâm dưới đôi mắt bơ phờ. 
Gương mặt của một người đang có tâm sự. 

 Đan Hà bỗng  quay sang nhìn tôi: 

- Thưa thầy, ở bên Mỹ, cuộc sống chắc tốt? 

 Tôi bỡ ngỡ vì câu hỏi đột ngột. Câu hỏi nào 
cũng có câu trả lời. Nhưng muốn trả lời cho đúng, cần 
hiểu rõ ý nghiã thầm kín của câu hỏi. Đáp rằng: “Nước 
Mỹ giàu có, cuộc sống vật chất tất nhiên tốt” cũng là 
một câu trả lời, tuy có thể không phải là điều Đan Hà 
thật sự mong muốn nghe. (Và cũng không hoàn toàn 
đúng sự thật, vì sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 
2008-2009, nước Mỹ đã nghèo đi nhiều!)   
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Trong nhiều trường hợp, câu trả lời thỏa đáng 
nhất lại là một câu hỏi: 

- Em có ý định qua Mỹ? 

 Đan Hà ngập ngừng đáp: 

- Em… đọc báo, thấy bên Mỹ cuộc sống… 
rất hạnh phúc. 

Tôi thầm nghĩ cô học trò đang lẫn lộn giữa hai 
từ “hạnh phúc” và  “sung sướng”.  Hạnh phúc và sung 
sướng đều chỉ cảm giác thoải mái khi đạt được một 
mục đích nào đó, tuy nhiên hai từ trên khác nhau ở 
tính chất của mục đích theo đuổi. Chẳng hạn, tình yêu 
mang lại hạnh phúc, còn tiện nghi sinh hoạt mang lại 
sung sướng. 

 Hình ảnh anh bạn John chợt hiện lên trong óc. 
Nếu cô sang Mỹ, có đủ tiền sẽ sung sướng, tuy nhiên 
chưa chắc đã hạnh phúc. Điều này còn tùy thuộc vào 
cô và anh John. 

 Tôi nói: 

- Người  Mỹ  hay dùng  từ «conventional 
wisdom» chỉ sự hiểu biết có tính cách ước 
lệ. Hạnh phúc cũng có thể là hạnh phúc 
thật hoặc hạnh phúc «ước lệ». 

 Đan Hà khẽ gật đầu, rồi giữ im lặng, như đang 
chìm đắm trong những ý nghĩ thầm kín.  
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Tôi thấy đói bụng, mà nãy giờ câu chuyện vẫn 
vòng vo Tam Quốc chưa đi dến đâu, nên kiếm cách 
vô thẳng đề. 

- Em ra Hà Nội với anh Trung, rồi sau đó hai 
người tính qua Mỹ à ? 

 Đan Hà ngước mắt nhìn tôi… Một hồi lâu sau, 
nàng mới cất tiếng: 

- Anh Trung muốn em về… sống …chung. 

 Và như muốn rõ ý, nàng tiếp: 

- Tại Sài Gòn. 

Ý nghiã thầm kín của một câu nói có thể truyền 
đạt qua ngôn từ, cũng như trong những khoảng im 
lặng giữa câu.  Cụm từ “về sống chung”  khiến người 
nghe liên tưởng tới lễ Chạm Ngõ, lễ Hỏi, lễ Cưới. Tuy 
nhiên, những khoảng trống giữa câu đã khiến cho ba 
chữ “về sống chung” trở nên rời rạc như một cuộc 
sống chung không chạm ngõ, không hỏi, không cưới. 

Thấy Đan Hà buồn bã im lặng, tôi ướm lời đưa 
chuyện: 

- Thầy thấy em cũng có vẻ có cảm tình với 
anh Trung. 

Ánh mắt Đan Hà trở nên xa vắng: 

- Em hiểu lòng anh Trung.  Nhưng… 
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Tới đó Đan Hà ngưng tiếng. Câu trả lời, với 
liên từ “nhưng” lơ lững ở cuối câu, đủ cho tôi đoán 
hiểu tâm trạng cô.  

- Xin lỗi em, thầy đã nghĩ lầm. 

Đan Hà lắc đầu: 

- Không, cũng không hẳn như vậy…   

 Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời. Nhưng chưa có 
phản ứng gì, nàng đã tiếp: 

- Anh Trung đã đầu tư… rất nhiều nơi em. 

Tôi nhíu mày nhìn cô học trò. Cô vội sửa lời: 

- Đã đầu tư rất nhiều tình cảm nơi em. 

Tôi gật đầu… Cô ngập ngừng: 

- Nhưng…em…  

Đan Hà ngưng tiếng ... Kỳ này cô lại đặt liên từ 
“nhưng” khó ưa ở đầu câu…. Tôi lắc đầu, rồi thầm giải 
mã câu nói và khoảng im lặng của cô như sau: “Em 
chưa thật sự rõ lòng mình, song anh ấy làm tới, nên 
em khó xử, nhất là khi ảnh đã… đầu tư nơi em” 

Tôi liếc nhìn gương mặt ngơ ngác của Đan Hà, 
và cảm nhận được cái khó của cô.  Muốn có câu 
khuyên giải, nhưng cảm thấy ngại ngùng. Dù sao là 
thầy học cũ, cô thố lộ điều gì, tôi biết để đấy, không 
nhẽ  lại xen vào chuyện tình cảm thầm kín của học 
trò? 
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Bên tôi, Đan Hà đang cúi gầm mặt nhìn mũi 
giầy… Tôi bỗng nghĩ ra phương án giúp nàng gỡ rối 
con tim, mà vẫn giữ được khoảng cách thầy trò. Tôi 
lên tiếng. 

- Trước kia, có lần em đã hỏi thầy làm sao 
nền kinh tế giữ được mức độ tăng trưởng 
cao trong trường kỳ, phải không? 

Đan Hà ngước mặt lên nhìn người đối thoại, 
hoàn toàn sửng sốt. Qua phản ứng trên, cô hẳn nghĩ 
ông thầy cũ đã bị… “ẩm IC”25, vì về hưu quá lâu.  Tôi 
phất lờ, bình tĩnh tiếp lời: 

- Câu trả lời là “đầu tư”! 

Đan Hà nhiú mày, lập lại câu trả lời: 

- Đầu tư? 
 

- Đúng!  Muốn phát triển kinh tế cần có vốn. 
Nước nghèo không đủ vốn, nên cần có vốn 
đối tác bên ngoài.  

Đạn Hà gật đầu một cách yếu ớt: cái gật đầu 
rất “ước lệ”! Tôi muốn nàng hiểu rõ ý mình: 

- Đấy là trên phương diện “vĩ mô”.  Còn trên 
phương diện “vi mô”, một cá nhân nào đó 
gặp cảnh túng quẫn, chẳng nhẽ lại bó tay? 
Dĩ nhiên người đó phải ứng biến, nhận 

                                                             
25 “Ẩm  Integration Chip” :  lý ngữ (tiếng lóng)  có nghiã  “mát dây” (thần 
kinh). Nếu chip bị nưóc làm ẩm, máy vi tính sẽ có vấn đề! 
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giúp đỡ của người ngoài để có đường tiến 
thân. 

Cô gái bắt đầu theo dõi câu chuyện. 

- Khi nhập cuộc, cả hai bên phải có lợi. 
Nước nghèo hay cá nhân nghèo có thêm 
vốn làm ăn, đối tác giàu có điều kiện khai 
thác tài nguyên thiên nhiên và nhân sự của 
đối phương.  

Đan Hà nghe tới đây, bất giác ngượng nghịu 
cúi đầu… Thấy câu nói của mình, tuy rất ngay, nhưng 
đã khiến nàng hiểu theo nghĩa khác, tôi vội vã tiếp lời: 

- Về phiá nước tiếp nhận, trên lý thuyết, thu 
hút vốn đầu tư từ đối tác nước ngoài sẽ 
đem công ăn việc làm cho lực lượng lao 
động địa phương, triển khai việc chuyển 
giao công nghệ tân tiến, và tăng nguồn  thu 
ngân sách. 
 
Về phía đối tác nước ngoài, động cơ đầu 
tư là nhằm khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào và nguồn lao động có 
giá thấp, để giảm giá thành của sản phẩm.  
Động cơ cũng có thể là tranh giành các 
nguồn tài nguyên chiến lược, hoặc là nhằm 
mở rộng thị trường cũng như  giữ thị 
trường khỏi bị đối thủ cạnh tranh giành 
mất. 
 

- Dạ… 
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- Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài 
không phải lúc nào cũng đem lợi nhuận tối 
ưu cho bên người nhận. 

 Đan Hà vẫn chăm chú nghe… 

- Trước nhất, đối tác nước ngoài có thể đầu 
tư vào những kỹ nghệ làm ô nhiễm môi 
trường điạ phương.   
 
Sau đó, trên thực tế, các lợi điểm khi thu 
hút đầu tư nưóc ngoài còn phụ thuộc vào 
năng lực tiếp thu của nước nhận vốn.  
Nâng lực tiếp thu tùy thuộc vào chính sách 
kinh tế cởi mở, guồng máy hành chánh 
minh bạch của nước tiếp nhận, và kỹ năng 
sẵn có của nguồn lao động địa phương.. 
 
Riêng về điểm chót, tiếp thu được công 
nghệ và bí quyết quản lý nước ngoài đòi 
hỏi một trình độ tối thiểu nơi người tiếp 
nhận: điều kiện này càng làm sáng tỏ vai 
trò quan trọng của ngành giáo dục. 

Tôi chậm rải buông từng lời: 

- Vì những lý do trên, nước tiếp nhận cần có 
một chính sách rõ ràng về vấn đề nhận vốn 
đầu tư nước ngoài. Nhận đầu tư để công 
nhân có công ăn việc làm, để thêm nguồn 
thu ngân sách tuy quan trọng, nhưng chỉ 
mang tính chất đoản kỳ26. Nếu không có sự 

                                                             
26  Xem Phụ Lục 
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chọn lọc, không quan tâm tới việc chuyển 
giao công nghệ và kỹ năng quản lý hầu có 
dịp tiến thêm trong trường kỳ, sau này khi 
tài nguyên cạn dần, đối tác rút vốn về, thì 
sẽ mất sạch. 
 

- Vâng… 
 

- Luận cứ trên có tính cách “vĩ mô”, nhưng 
cũng có thể áp dụng trên phương diện “vi 
mô”, cho mỗi cá nhân.  

 Tôi nhìn thẳng vào mắt Đan Hà: 

- Tiếp nhận vốn đầu tư để trở thành nguồn 
cung cấp tài nguyên và thị trường độc 
quyền của đối tác nước ngoài, hay dùng 
cơ hội trên hầu sửa soạn cho con đường 
tương lai. Hai kịch bản trên đều tùy thuộc 
vào cách ứng xử của người nhận vốn.  

Tôi dứt lời.  Đan Hà cúi mặt, vẻ suy tư. Rồi cô 
khẽ mỉm cười, gật đầu trong im lặng. 

*** 

Chung quanh chúng tôi, không khí đã trở nên 
nhộn nhịp.  Sau bữa cơm tối, người dân kéo nhau ra 
hưởng gió mát bên hồ. Giữa những gia đình với đám 
trẻ em ồn ào, cũng đan kẽ vài cặp tình nhân đang dắt 
tay nhau lững thững trên con đường trải nhựa quanh 
hồ. 
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 Đan Hà bỗng  lên tiếng: 

- Em rất cám ơn thầy đã phân tách rõ mọi 
việc cho em. Nhưng em còn nỗi bức xúc. 

 Nàng ngập ngừng: 

- Câu chuyện của em… không biết nói với 
ai, nên cũng bị dằn vặt. Nếu thầy cho phép, 
em xin lãnh hội ý thầy… 

Tôi thấy sôi bụng vì đói, nhưng chả nhẽ chối 
từ? Khuyên cô về tâm sự với anh bạn Nam thì chẳng 
đặng!  Nên đành gật đầu. Thấy vậy, Đan Hà mở lòng 
tâm sự: 

- Cha em xuất thân là môt nhà giáo, nên ông 
đã uốn nắn em ngay từ nhỏ. Khi đặt tên 
cho em, ông dùng chữ “đan” thuộc bộ 
“Chủ” tiếng Hán, có nghĩa là đỏ. Sắc đỏ 
của màu son. Ý  ông là mong em luôn giữ 
lòng son sắt.  

 Tôi chăm chú nghe… 

- Cha em mất đi lúc em mười lăm tuổi. Em 
vào đời với nhiều thua thiệt. Gia đình dần 
sa sút, nợ nần chồng chất. Rồi chủ nợ 
thường xuyên  tới réo tận nhà… với những 
lời lẽ càng ngày càng nặng nề, khiếm nhã. 
Mẹ con em luôn sống trong  tình trạng đe 
dọa bị mất những phẩm chất quý giá: lòng 
tin và lòng tự trọng.   

 Cô gái chợt ngưng lời, thở dài: 
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- Dĩ nhiên, như thầy nói, em đã phải ứng 
biến. Và nhiều khi đã phải trả một giá rất 
mắc. 

 Tôi phân vân không hiểu nàng đã phải trả giá 
ra sao. Nhưng có nhiều câu hỏi không nên đặt ra. Và 
nếu có, cũng không nên nghe câu trả lời. 

- Em bị dằn vặt giữa con đường mình muốn 
đi và con đường cuộc sống bắt buộc mình 
đi.  

 Giọng cô gái nhẹ như hơi thở: 

- Em… luôn luôn muốn hiểu chữ “đan” như 
lòng son, chứ không phải là màu son đỏ 
trát lên môi. 

 Đan Hà ngưng lời, đưa mắt nhìn mặt hồ gợn 
sóng một hồi lâu.  

- Lần đầu gặp anh Trung… 

 Cô gái lộ vẻ tư lự trên nét mặt. Vẻ mặt của một 
người có điều khó nói, hoặc không muốn nói hết 
những gì mình nghĩ.  

- Em đã có cảm tình. 

Tôi thầm nghĩ:“Vừa bảnh trai, vừa hào khoáng! 
Có cảm tình là chuyện dễ hiểu.”  Nhưng rồi có cảm 
tưởng đã kết luận hơi sớm, khi nghe tiếp lời tâm sự 
Đan Hà: 
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- Anh Trung với em là người đồng thuyền, 
đồng cảnh… 

Tôi không khỏi ngỡ ngàng về cụm từ “đồng 
thuyền, đồng cảnh”, cảm như Đan Hà đã quá lời!  

- Sau thời gian đầu… tình cảm giữa chúng 
em càng ngày càng sâu đậm… Anh ấy lại 
là người tốt, luôn luôn giúp đỡ em. 

Cô chợt im lặng, như đang thả hồn về chuỗi 
ngày vui đã qua.  

Mãi sau, cô mới tiếp ý: 

- Nhưng… theo dòng thời gian, em nhận nhị 
rằng lòng tốt của anh ấy đã dần trói buộc 
em. Thế thăng bằng giũa chúng em dần 
mất đi, từ người yêu, em đã trờ thành 
người mang ơn. 

 Tôi  khẽ lắc đầu, nghĩ thầm: “Không phải cứ có 
tiền là mua tiên cũng được!”    

Đan Hà bỗng mỉm cười, một nụ cười héo hắt: 

- Gần đây, em được tin anh ấy đã có vợ tại 
Thượng Hải.  

Tôi chợt nghĩ tới cô em anh bạn Đài Loan bữa 
trước. Phải chăng cô ta chính là người Đan Hà đang 
nhắc tới? 

- Tuy không kiểm chứng được hư thật ra 
sao… 
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*** 

Đan Hà lơ đãng đưa mắt theo dõi một gia đình 
đi ngang qua băng ghế. Chờ khi họ khuất dạng, cô 
mới bắt lại câu chuyện bỏ dở: 

- Mấy bữa trước, anh Trung gặp em với anh 
John… Anh ấy rất giận em… 

Tôi thở dài… “Động cơ đầu tư cũng có thể 
nhằm mở rộng thị trường cũng như giữ thị trường khỏi 
bị đối thủ cạnh tranh giành mất”  

- Em có nói… giữa anh John và em… cũng 
không có gì...  Nhưng anh Trung lại không 
hiểu. 

 Tôi ghi nhận cô học trò đã vướng lỗi ngữ học. 
Ý câu sẽ xác thực hơn, nếu  cô dùng trạng từ  “chưa” 
thay cho “không” trong cụm từ  “không có gì”.  “Không” 
chỉ định sự phủ nhận tuyệt đối. Trong thực tế, cô vẫn 
“chưa” hề khép kín cánh cửa cho những diễn biến 
tương lai… 

 Giọng cô gái như thoáng trách móc: 

- Thật ra…  anh Trung chưa bao giờ hiểu 
em… 

 Tôi nén tiếng thở dài… 

- Sau đó, anh Trung có việc ra Hà Nội, và… 
muốn em đi theo.   

Tôi lại nghĩ: động từ “muốn” trong câu trên, 
chuyển thành “buộc” thì đúng nghiã hơn! Tôi hỏi lại: 
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- Buộc em đi theo? 

 Đan Hà nhắm mắt, khẽ đáp: 

- Em mang ơn anh Trung rất nhiều.   

Tiếng Đan Hà nhỏ dần, như lời than: 

- Huống chi, em cũng không muốn làm anh 
ấy buồn lòng thêm.   

Cô ngưng lời.  

 Một hồi lâu sau, thấy cô vẫn im lặng, tôi lên 
tiếng: 

- Ý em ra sao? 

Đan Hà mỉm cười buổn bã: 

- Sợi giây tình cảm dù lỏng lẻo, nhưng thật 
khó dứt. 

Tôi thở dài… Cô học trò có lòng, nên cũng 
chẳng thể phũ phàng rũ áo ra đi dễ dàng! 

Đan Hà đưa mắt nhìn sóng hồ… 

Môt lúc lâu sau, nàng ngập ngừng tiếp lời: 

- Nhưng… em đã ghi nhớ lời thầy dậy. 
 

- Thế sao? 
 
- Vâng…. Tiếp nhận vốn đầu tư để trở thành 

thị trường độc quyền của đối tác, hay dùng 
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cơ hội để tiến thân. Hai kịch bản này đều 
tùy thuộc vào cách ứng xử của người nhận 
vốn. 

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng: 

- Còn mấy tháng nữa em ra trường, phải 
không? 

Nàng gật đầu: 

- Dạ, đúng ạ. 

Rồi như hiểu đươc ý câu hỏi, nàng tiếp: 

- Em tốt nghiệp xong, anh Nam hứa sẽ giới 
thiệu vô làm với công ty của ông bố anh 
ấy. 
 

- Anh Nam? 
 
- Dạ, em có đưa anh ấy tới khách sạn gặp 

thầy bữa trước. 

Tôi gật đầu, thầm nghĩ ít ra nàng cũng có một 
con đường thoát. Tôi đứng dậy: 

- Thôi, thầy chào em. Mong em luôn vui 
mạnh. 

Đan Hà cũng nhổm khỏi băng ghế, cúi đầu 
chào lại.  Nàng đứng bên băng ghế tần ngần nhìn tôi 
rời xa.  
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Đi được vài bước, như sực nhớ điều gì, tôi vội 
trở lui.  Đan Hà hỏi: 

- Thầy quên gì à? 
 

- Không, thầy chỉ muốn trả lời câu hỏi lúc 
đầu của em thôi. 

Đan Hà trố mắt ngạc nhiên … 

- Em hỏi cuộc sống bên Mỹ có hạnh phúc 
hay không?   

Nàng gật đầu. Tôi tiếp lời: 

- Muốn có hạnh phúc, trước nhất phải biết 
hạnh phúc là gi?  Hạnh phúc khác hẳn ý 
niệm hạnh phúc. 
 

- Dạ… 
 

- Con người cột đời mình vào một ý niệm, 
một giấc mơ được báo chí và truyền hình 
tạo ra, cho đó là hạnh phúc.  Rồi khi đạt 
được điều mơ ước, mới ngộ rằng đây 
không phải là những gì mình thật sự mong 
muốn.  

 Tôi nhìn thẳng vào mắt Đan Hà: 

- Như trước đây em đã hiểu chiếc máy điện 
thoại không mang lại hạnh phúc.  

Đan Hà gật đầu, trên môi thoáng bóng nụ cười 
buồn. 
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-  Qua Mỹ, em có thể có hạnh phúc, cũng 
như có thể không. Vì ngay giây phút hiện 
tại này, đó cũng chỉ là một ý niệm, chưa 
kiểm chứng được. 
 

- Dạ… 
 

- Hạnh phúc chân thật là điều rất tầm 
thường ngay bên mình, trong tầm tay 
mình.  Mình không nhìn ra vì đó không phải 
là một ý niệm mình nâng niu  trong đầu. 
Không nhìn ra vì đó là hiện thực - một hiện 
thực bị che giấu - nhưng có thể kiểm 
chứng được, nếu thực lòng muốn. 

Đan Hà nhìn tôi, vẻ bỡ ngỡ lộ trên khuôn mặt: 

- Ý thầy ra sao. Em thật chưa hiểu… 
 

- Ai là người từ trước đến nay luôn bên em, 
giúp đỡ em, mà không bao giờ đòi hỏi điều 
gì nơi em ? 
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XII 
 

 

Tới quán chả cá Lã Vọng, tôi hí hửng bước 
lên từng lầu, kiếm chỗ ngồi.  Mùi cá nướng thơm lừng 
lan tỏa trong không trung, bao phủ căn phòng náo 
nhiệt, đầy ngập thực khách. Nhìn quanh thấy không 
còn bàn trống, tôi đã cảm thấy thất vọng tràn trề!  

Chợt có nguời trong góc phòng giơ tay vẫy, tôi 
định thần nhìn kỹ lại và nhận ra Trung. Anh bạn chỉ 
chiếc ghế trống bên bàn, ngụ ý mời ngồi.  Tôi vui vẻ 
gật đầu cám ơn anh, tiến tới bàn. 

*** 

Đợi người tiếp viên lấy đơn hàng xong, tôi đưa 
mắt nhìn Trung. Anh đang im lìm mân mê ly bia uống 
dở trên bàn, nét mặt đầy vẻ ưu tư. Tôi nhắc anh: 

- Mời anh dùng cơm, đừng chờ tôi 

Trung gật đầu, nhưng tay vẫn không rời ly bia.  
Muốn phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt, tôi bắt chuyện: 

- Anh ra Hà Nội chắc vì công chuyện? 
 

- Có chuyện đó! 

Rồi anh cho thêm chi tiết: 
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- Ngoài ra… tôi cũng muốn đưa Đan Hà ra 
đây… đổi không khí 

Trung dứt tiếng, cầm đũa xắn cá trên đĩa, gắp 
lên môi, với giáng đìệu mệt mỏi… Nuốt xong miếng 
ăn, anh bắt chuyện lại: 

- Đan Hà là học trò cũ… Không hiểu thầy 
nghĩ gì vê cô ấy? 

Tôi cười thầm. Anh bạn đang bức xúc vì thái 
độ cô bạn gái, nên kiếm cách dò hỏi thêm tin tức, hầu 
giải toả  nỗi dằn vặt.  Có lẽ vì vậy anh đã mời tôi ngồi 
chung bàn! 

Tôi vội cung cấp thông tin: 

- Cô ta là một người hiếu học, lại có lòng. 
 

Trung gật đầu, rồi như không biết nên tiếp tục 
câu chuyên theo hướng nào, lại lặng lẽ xúc thức ăn 
lên miệng.  

Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, anh ngưng tay, 
cười gượng: 

- Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều đưa Đan Hà tới 
quán này. 

Tôi tự nhũ: “Anh chàng bắt đầu vào đề đây”, 
rồi chăm chú nhìn anh…  

Nhưng anh bạn dứt lời, lại im lìm tiếp tục nhai 
cơm. 
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Tôi cụt hứng, đưa mắt nhìn phòng ăn với cách 
trang tri thô sơ, bâng quơ hỏi lại, cốt cho có chuyện 
nói: 

- Tôi tưởng anh phải thích những khung 
cảnh sang trọng hơn. 

Nghe tôi đáp, Trung buồn bã lắc đầu: 

- Thầy đã lầm.  Tôi thật sự không thoải mái 
trong cảnh xa hoa… 

Tôi hỏi gài: 

- Như vậy làm giàu để làm gì? 

Trung  ra vẻ lưỡng lự, như đang vấn lòng có 
nên trả lời câu hỏi hay không.  Anh  nâng ly bia trước 
mặt lên môi uống cạn, khẽ đặt ly xuống bàn. Anh nhìn 
tôi một hồi lâu, trước khi lên tiếng: 

- Gia đình tôi gốc Thượng Hải. Bố tôi là một 
nhân viên hành chánh viện Đại Học Đồng 
Tế, viện Đại Học đã được người Đức giúp 
thành lập vào đầu thế kỷ XX.  
 
Vào cuối tuần, bố tôi hay đưa hai mẹ con 
chúng tôi đi thưởng lãm cảnh Tây Hồ tại 
Hàng Châu.  Hai bố con tôi hay thả diều 
ben ven hồ. Mẹ tôi luôn mang theo lê, táo 
trong một túi nhỏ. Khi hai bố con chơi diều 
xong, bà đem hoa quả ra gọt vỏ, cắt từng 
miếng nhỏ cho chúng tôi.   

Ánh mắt anh trở nên xa vắng: 
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- Cho tới bây giờ, vẫn chưa có cao lương 
mỹ vị nào có thể sánh bằng những miếng 
lê, miếng táo bên Tây Hồ. 

Anh bổng lắc đầu: 

- Nhưng rồi Cách Mạng Văn Hoá bùng nổ, 
học sinh, sinh viên bỏ học, xuống đường 
tham gia Hồng Vệ Binh. Viện đại học bị 
đóng cửa, các giáo sư và nhân viên trường 
được đưa về quản thúc tại nông thôn, sinh 
sống trong tỉnh trạng khốn khổ, quẫn bách. 
Bố mẹ tôi không chịu nổi cuốc sống này, 
nên đã qua đời. 

Giọng anh như nghẹn lại: 

- Năm đó tôi chưa đầy tám tuổi… Chịu tang 
xong, phải về sống trong cô nhi viện.  

Tôi im lặng nghe Trung tâm sự, không khỏi 
ngạc nhiên thấy anh trải bày nỗi niềm cho người mới 
quen. Rõ ràng anh đang trong trạng thái mất định 
hướng! Cũng vì người đẹp Đan Hà mà ra hết!  

Giọng Trung vẩn vang bên tai: 

- Con người như con quay do định mệnh 
búng ra… Nhưng cho dù định mệnh bắt 
xoay nhưng xoay ra sao lại tùy thuộc vào ý 
chí và hành động cá nhân. 
 
Tôi uất hận định mệnh nghiệt ngã.  Và tự 
hứa, thề nguyền sẽ thoát khỏi cảnh lẩm 
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than. Tôi quyết tâm làm giàu. Bằng mọi 
phương tiện. Với bất cứ giá nào. Ý chí trên 
đã giúp tôi tồn tại. 

 Trung bỗng ngửa cổ lên trời, cuời rộ: 

- Có tiền, tức có quyền lực, để lấy lại những 
gì tôi đã mất.  Để đoạt những gì tôi muốn 
có… 

Tôi thầm tiếp ý anh: “Để trả thù đời!” 

Trung ngưng tiếng…Ánh mắt như còn sôi sục 
với ý chí quyền lực, đã được nung náu bởi những vết 
chém nội tâm chưa được hàn gắn. 

Vừa lúc đó, nguời tiếp viên mang đồ ăn ra. 
Anh đặt đĩa chả cá xuống bàn, rồi bước đi. Tôi với tay 
lấy đũa, gắp miếng chả lên miệng, thưởng thức vị cá 
ngọt dịu, xen kẻ mùi thìa là hăng thơm… 

*** 

Tiếng Trung kéo tôi về thực tại: 

- Đan Hà cũng rất thích món cá này.  

Rồi như một cái máy, anh lập lại câu nói ban 
nãy: 

- Mỗi khi ra Hà Nội, chúng tôi đều tới đây. 

Tôi cười thầm, nghĩ: “Quanh đi quẫn lại, rồi 
cũng trở về đề tài chủ chốt ! Được, đã vậy chúng ta 
hãy vô đề!” Tôi vờ hỏi: 
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- Anh rành về sở thích của Đan Hà, chắc 
biết nàng đã lâu? Hai người quen nhau ra 
sao? 

Nghe câu hỏi, Trung bỗng sầm mặt. Anh nhìn 
thẳng vào mắt người đối thoại, gằn từng tiếng một: 

- Tôi đã bỏ tiền ra mua nàng…  

Tôi giật mình, ngỡ ngàng trước phản ứng anh 
bạn…  Bên tai vọng lại lời than khi nãy của Đan Hà: 
“Em bị dằn vặt giữa con đường mình muốn đi và con 
đường cuộc sống bắt buộc mình đi…”, chợt thầm 
nghĩ: ” Chả nhẽ…” 

Tiếng Trung lại vang bên tai: 

- Và phải trả một giá mắc! 

Tôi nhìn Trung.  Chỉ thấy ánh giận dữ trong 
cặp mắt...  Cảm như lời nói phũ phàng chỉ là một 
cường điệu, bắt nguồn từ lòng ghen tuông. Nhưng 
cũng có thể mình đã cảm nhận sai? 

Trung bỗng cúi mặt… Anh khẽ thở hắt ra, như 
muốn trút bỏ nỗi buồn phiền qua hơi thở.  

Tôi im lặng, lấy đũa gắp cá lên miệng nhai. 
Nhưng chẳng thấy mùi vị gì trong miệng… 

Một hồi lâu sau, như đã nguôi cơn giận, anh 
gượng cười:  

- Nàng là người hiểu tôi rỏ hơn ai hết! 
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Thật ra tôi thấy mệnh đề sau chẳng ăn nhập gì 
với câu trả lời trước của anh cả. Hoàn toàn thiếu lô-
gíc!  Nhưng sẵn sàng làm ngơ, vì nghĩ anh bạn đang 
trong cơn khủng hoảng, “IC” không phải chỉ bị ẩm, mà 
thật sự đã bị thiêu cháy vì cơn thịnh nộ!  

Như muốn cho rõ ý, anh bạn lại bồi thêm: 

- Kể cũng nực cười… Khi bên Đan Hà, tôi 
như thấy được hình ảnh của chính mình 
trong quá khứ.  

Ánh mắt anh diụ hẳn lại: 
 
- Nàng và tôi đều bị đặt trước hoàn cảnh 

nghiệt ngã. Nếu như người khác, chúng tôi 
đã buông tay chịu trận. Nhưng chúng tôi đã 
phản kháng lại định mệnh. 

Tôi chăm chú nhìn anh. 

- Cũng như tôi, nàng bị quăng ném vào dòng 
đời, song đã tự tạo một bản năng để tồn 
tại, để xác định hiện hữu của mình.   

Tôi tự nhũ: “Anh bạn nói rất hay, nghe y 
trang… ông Jean-Paul Sartre”! 

Tiếng Trung vẫn vang bên tai: 

- Nàng không bao giờ mất niềm tin nơi bản 
thân… Luôn luôn quan tâm tới những kẻ 
khốn khổ hơn mình. 
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Cảm tưởng đầu tiên của tôi là anh bạn đang tô 
son, vẽ phấn thêm cho cô bạn gái. Nhưng nghĩ cho 
cùng, lời giải bầy của anh cũng có phần đúng. 

Trước một  hoàn cảnh có vẻ như phi lý, để 
cuộc sống có ý nghĩa, con người phải tự tạo, qua  sự 
lựa chọn con đường đi. Sự lựa chọn sẽ thay đổi bản 
chất của chính mình. Tâm lý Đan Hà cũng dễ hiểu: 
lựa chọn quên mình, chú tâm tới tha nhân, cũng vì 
muốn quên nghịch cảnh. Về phần anh bạn, anh lựa 
chọn củng cố “cái tôi”, quyết tâm làm giàu, xiển dương 
ý chí quyền lực, cũng  để thoát khỏi ngõ cụt. Hai con 
đường tuy có khác nhau, nhưng cùng một bản chất: 
đáp ứng nhu cầu giải thoát tâm linh.  

Anh bạn trưởng thành trong cảnh côi cút, thiếu 
cả tình thương lẫn vật chất, nay nhờ cơ duyên đưa 
đẩy, đã gặp được người đồng cảnh, đồng thuyền, lại 
có lòng thương người. Cảm thông được những khắc 
khoải, nỗi thiếu thốn thầm kín nơi anh, có lẽ chỉ có 
Đan Hà mà thôi!  Gọi nàng là tri kỷ, anh cũng không 
quá lời.  

Dĩ nhiên, có ngoại hình tốt, lại càng đáng mặt 
làm tri kỷ! 

Nhưng đã gặp người hiểu được mình, sao còn 
phàn nàn về giá cả?   

Tôi thắc mắc hỏi tiếp: 

- Nhưng sao anh nghĩ đã trả quá giá?  
 
Anh thở dài: 
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- Tình cảm tôi dành cho nàng càng ngày 

càng nặng, và tôi chỉ biết tỏ lòng mình qua 
hiện vật. Tôi đã cho nàng tất cả những gì 
tôi nghĩ nàng cần. Và hơn thế nữa… 

Trung buồn bã lắc đầu: 

- Nhưng tôi đã nhầm lẩn nặng nề… Tôi càng 
sốt sắng, tỏ ra rộng lượng, nàng càng ra vẻ 
không thiết tha. Nay chấp thuận, mai 
khước từ… 

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Đan Hà: “Theo 
dòng thời gian, em nhận nhị rằng lòng tốt của anh ấy 
đã dần trói buộc em. Từ người yêu, đã trở thành người 
mang nợ”.  

 Anh bạn đã sốt sắng, rộng lượng. Nhưng than 
ôi, lại không đúng đường! Đôi khi, cách tặng quà 
mang nhiếu ý nghĩa hơn là chính tặng vật. 

Trung lại cười gằn: 

- Đồng tiền bỏ ra không mua được tương 
hợp tâm linh. Với thời gian, Đan Hà càng 
trở nên xa vắng, như đã lạc bước trong 
một thế giới khác.  

Anh uể oải buông từng câu một: 

- Và tôi phập phồng sống với ý tưởng sẽ có 
ngày nàng ra đi. 
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Tôi bỗng cảm thấy ngậm ngùi cho anh bạn: 
nung náu tủi hờn, để thành công trong cô đơn; kiếm 
được người hiểu mình, nhưng lại không cảm thông 
người tri kỷ! Tôi gợi ý: 

- Anh có bao giờ nghĩ rằng… càng bỏ tiền 
ra, anh càng tạo cho nàng cảm tưởng bị 
mua chuộc không? 

Trung sững người, nhìn tôi chằm chằm.  Anh 
không trả lời, nghiêng đầu, cúi mặt xuống bàn. Dùng 
quyền lực đồng tiền để đoạt điều mong ước thì dễ, 
nhưng giữ vững những gì đã lấy được là một bài toán 
khác! 

  Chúng tôi im lặng, tiếp tục dùng cơm trong 
bầu không khí ồn ào của quán ăn. 

*** 

 Xong bữa, Trung vẫy tay gọi hai ly cà phê… 
Người tiếp viên đem cà phê tới, Trung lấy muỗng xúc 
đường bỏ vô tách quấy đều. Anh chậm rãi nâng tách 
uống cạn. Sau đó anh lên tiếng: 

- Đi vào cuộc đời là nhập cuộc chơi. Cuộc 
chơi càng gay cấn, thì càng thú vị. Phải 
nhập cuộc đến tột cùng. 

   
- Ý anh ra sao? 
 
- Tiền bạc không mua chuộc được tình 

cảm… Nhưng còn nhiều con đường khác 
dẫn tới trái tim, phải không? 
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Tôi thầm nghĩ: “Trong Thập Nhị Nhân Duyên, 
Ái là một trong những nguyên nhân chuyển động bánh 
xe luân hối.. Tứ Ái phát sanh ra Thủ, cố bám lấy vật 
ham muốn. Từ Thủ phát sanh ra cái biến biệt, khiến ta 
chìm đắm trong biển trầm luân.” 

Anh bạn muốn tự tạo qua sự lựa chọn con 
đường mới. Liệu con đường này có đưa anh ra Huế 
ngắm sao trời không?  Có khiến anh quên mình để 
nhập bước vào những công tác xã hội không? Hay sẽ 
dồn anh tới quyết định từ bỏ người hôn phối tại 
Thượng Hải?   

Bản chất của anh bạn là phấn đấu. Cho dù 
phấn đấu có đưa đến đau thương, dầy vò, cũng vẫn 
phấn đấu.  

Âu cũng là cái nghiệp, là cái giá mắc mà anh 
bạn phải trả! 
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XIII 
 

 

Trên chuyến bay từ Hà Nội về Thành Phố Hồ 
Chí Minh, tôi chợt ngộ rằng những người bạn trai của 
Đan Hà cũng không khác những anh mù đi xem voi, 
trong câu truyện cổ xưa. Người sờ đuôi, người nắm 
vòi, người ôm chân, để rồi hình dung ra con vật theo 
cảm nhận riêng rẽ của mỗi cá nhân.   

Qua lăng kính phân tích của John, Đan Hà là 
cô sinh viên thông minh, lãng mạn, song đỏng đảnh. 
Dưới nhãn quan của Nam, nàng hiện hình như một 
người bạn trực tính, không hám lợi, và có lòng vị tha.  
Với Trung, cô đã đội lốt người tri kỷ âm thầm phản 
kháng định mệnh, để dần chuyển dạng thành người 
tình viễn ly. 

Ý niệm về sự thật và sự thật không hẳn là một! 

Về phần Đan Hà, vì đảm nhận vai trò chính -
vai con voi (dĩ nhiên một con voi thon thả hơn những 
con voi thường!) - nên đã có tầm nhìn toàn diện nhất. 
Song khi mở lòng tâm sự, khi tả lại vai trò mình đóng, 
liệu cô đã đủ thành thật để diễn đạt những điều mắt 
thấy, tai nghe một cách trung thực hay không?  Con 
người luôn luôn bôi hồng, bôi đỏ nét vẽ, mỗi khi phác 
hoạ cuộc đời mình, để phù hợp với ý niệm sẵn có, 
hoặc mong muốn về bản thân. Và ý niệm và thực tế 
không luôn luôn giống nhau. 
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Đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi 
nhận được điên thoại anh bạn John,  Anh cho biết 
mấy ngày qua, bị mất máy, không liên lạc với ai được, 
hôm nay mới kiếm thấy. Sau đó anh rủ tôi ra quán 
phở… 

*** 

Trước tô phở nghi ngút khói, John kể lại câu 
chuyện mấy ngày trước.  

- Đan Hà có liên lạc lại với tôi, sau chuyến đi 
Đà Nẵng. Tôi mời nàng đi uống cà phê, và 
nàng nhận lời liền. Khi gặp lại tôi, nàng tỏ 
ra rất vui mừng.   

John ngưng lời, lấy muỗng xúc bánh phở đưa 
lên miệng nhai, với nét khoan khoái trên mặt… Nuốt 
đồ ăn xong , anh tiếp: 

- Trước đây, tôi có ý đặt vấn đề rõ ràng với 
nàng khi gặp lại. Cho dứt điểm!  Nhưng rồi 
tôi suy đi tính lại, phân tách cặn kẽ, thấy 
hành động như vậy không ổn. 
 

- Tôi cũng mừng cho anh đã biết phân tích 
phải trái ra lẽ! 

John cười xòa: 

- Người Việt có câu: “Thiên thời, Điạ Lợi, 
Nhân Hoà” thì việc gì cũng xong.  Tôi nghĩ 
trong ba yếu tố trên, tôi chỉ đạt được yếu tố 
“Nhân Hoà” thôi. Về “Thiên Thời” coi như 
không có, vì thời gian tại đây quá eo hẹp, 
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về “Địa Lợi” thì tôi và nàng xa nhau cả một 
đại dương. 

John ngưng lời, nhìn tôi, gằn từng chữ một:  

- Vì vậy muốn tính chuyện lâu dài, phải kiên 
nhẫn, hội đủ ba yếu tố trên. 
 

- Anh tính hội cả ba yếu tố như thế nào? 
 
- Tôi đi uống cà phê với nàng. Tôi kiên nhẫn 

ngồi chờ nàng kể hết chuyện này tới 
chuyện kia… Rồi dần chuyển cuộc đối 
thoại qua đề tài du học nước ngoài.  

 
- Rồi sao nữa? 
 
- Tôi khuyên nàng qua Mỹ tiếp tục con 

đường học vấn. Tôi cho biết ngoài công 
việc tại văn phòng luật sư, tôi cũng đi dậy 
thêm tại Đại Học Maryland, và có thể giúp 
nàng…  

 
- Ý nàng ra sao? 
 
- Lúc đầu, nàng không có phản ứng gì.  Tôi 

trổ hết tài hùng biện, ráng thuyết phục 
nàng… Sau cùng, nàng cho biết cũng 
thích, nhưng không đủ phương tiện. 

John ngưng lời, lại lấy muỗng xúc bánh phở 
đưa lên miệng nhai, một cách ngon lành… Rồì anh 
tiếp: 
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- Tôi vội cầm tay nàng… 

 Tôi nhướng mày: 

- Thế sao? 

John phớt lờ phản ứng của người đối thoại, 
thủng thẳng nói: 

- Sau đó tôi hứa sẽ xoay sở kiếm học bổng 
cho nàng…  
 

- Rồi sao nữa? 
 
- Về chỗ ở, tôi sẽ dành một căn phòng trong 

nhà tôi cho nàng mướn…. với giá rất 
tượng trưng, một đô la mỗi tháng. 

Thấy tôi  phì cười, John vội giải thích: 

- Xin đừng hiểu lầm, căn phòng cho thuê có 
lối ra vô biệt lập, không ăn thông với các 
phòng khác trong nhà. 
 

- Như vậy cũng tốt!  
 

- Sau đó, tôi cũng hứa sẽ tình nguyện nấu 
cơm cho nàng, đủ ba bữa mổi ngày! Dĩ 
nhiên, toàn các món ăn Việt Nam thôi. 

Tôi thầm nghĩ: “Bên Mỹ, đàn ông nấu cơm cho 
vợ hay bạn gái, là điều tất nhiên, cần gì phải tình 
nguyện?”, rồi hỏi anh bạn: 

- Nàng bằng lòng không? 



Theo Dòng Thời Gian 
 

147 
 

John nở nụ cười rất tươi: 

- Nàng tỏ vẻ cảm động…  Nàng ngồi trầm 
ngâm một hồi lâu, rồi nói: “Đây là một 
quyết định quan trọng, em cần thời gian 
suy nghĩ, rồi sẽ trả lời anh sau”. 
 

- Như vậy anh cũng có hy vọng. 

Đôi mắt John đầy vẻ mơ mộng: 

- Một khi nàng qua Mỹ, thì tôi sẽ hội đủ ba 
yếu tố “Thiên, Điạ, Nhân”. 

Anh bạn nhìn tôi, mỉm cười: 

- Đan Hà qua Mỹ, rồi sẽ trở thành một công 
dân gương mẫu!  
 

- Anh nói vậy là sao. Tôi không hiểu. 
 
- Thì như “you” rõ… Không biết khi ở Việt 

Nam thì ra sao, nhưng đã  đặt chân tới Mỹ, 
người Việt gặp môi trường tốt, nên tạo 
được thành quả khiến mọi người đều thán 
phục. 

Tôi chợt nghĩ anh bạn hơi tự hào về xứ sở  
mình. Câu chuyện anh kể cũng tương tự chuyện quả 
quýt của ông Án Anh thời Đông Châu, khi trồng tại 
Giang Bắc thì chua,rồi đem qua trồng tại Giang Nam 
thì trở nên ngọt  Tôi ngập ngừng hỏi: 
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- Đó là ý niệm anh có về người Việt tại Mỹ 
à? 
 

- Đúng! Đó không những là ý niệm của chính 
bản thân tôi, mà đọc báo chí tại Mỹ cũng 
thấy rõ điều này.  

John dứt lời, tiếp tục bữa cơm. 

Tôi cũng xúc phở đưa lên miệng, trong lòng rất 
vui về ý niệm tốt  dân Mỹ đã có về người mình. 

 Tuy nhiên, ý niệm và thực tế cũng có cách 
biệt! 

*** 

Không ai có thể phủ nhận được rằng sau mấy 
chục năm tạo dựng cuộc sống mới nơi xứ người, 
cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có những thành quả 
rất đáng kể. 

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu về cộng 
đồng người Mỹ (American Community Survey - ACS) 
do chính phủ Mỹ thực hiện năm 2005, với sự tham dự 
của khoảng ba triệu đơn vị gia đình, đã phác họa một 
thực tế không đơn giản. 

Theo thống kê ACS, người Việt đang sống tại 
Hoa Kỳ chiếm khoảng 10,5% tổng số người Mỹ gốc 
châu Á, là cộng đồng lớn thứ tư sau người Trung 
Quốc, Ấn Độ, Philippines; đông hơn các cộng đồng 
Nhật Bản, Lào, Pakistan, Campuchia, Thái Lan, Hàn 
Quốc , Đài Loan, vv... Trong tổng số gần 1,3 triệu 
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người Việt đang sống tại Mỹ thì hơn 50% nhập cư sau 
năm 1990. 

Cũng theo thống kê  ACS, so với các công 
đồng Á Châu khác tại Mỹ, cộng đồng Việt Nam cũng 
còn nhiều điều thua kém. Về trình độ học vấn và khả 
năng Anh ngữ, cộng động người Việt đứng chót bảng. 
Tỷ lệ gia đình ly hôn cao nhất trong cộng đồng người 
châu Á. Tỷ lệ phụ nữ độc thân sinh con gấp đôi trung 
bình. Tỷ lệ gia đình nghèo cao hạng nhì trong cộng 
đồng người châu Á . 

*** 

Lẽ tất nhiên, tôi không  chia sẻ những số liệu  
ACS với anh bạn John.  Với thời gian, mọi con số rồi 
cũng sẽ thay đổi… 

John dùng xong bát phở, kêu tiếp viên ra 
thanh toán tiền ăn. Sau đó chúng tôi rời quán.  Tôi 
cám ơn anh đã đãi bữa ăn. Anh lại cám ơn tôi đã tư 
vấn tình cảm cho anh.  Lúc sắp chia tay, chợt nhớ tới 
câu “Victory” của anh, tôi tò mò hỏi: 

- Uống cà phê xong, hai người đi đâu?     
 

- Sau đó, chúng tôi đi ăn cơm. 
 
- Rồi sao nữa? 
 
- Rồi chúng tôi đi nghe nhạc. 
 
- Rồi sao nữa? 
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- Sau đó, đi hóng mát tại bến tàu. 
 
- Rồi sao nữa? 

Câu hỏi rất đơn giản, nhưng anh bạn lại không 
chịu trả lời cặn kẽ! 

*** 

Lúc trời xẩm tối, đoàn thiện nguyện y tế từ Cần 
Thơ trở về Thành Phố. Sau đó, hai vợ chồng tôi ra 
chợ Bến Thành đi ăn cơm tối.  

Chúng tôi chọn một quán nhỏ bên lề đường, 
thưởng thức những món ăn bình dân.  Lâu ngày 
không gặp, nên vợ chồng chuyện trò vui như pháo 
Tết.  

Trong bữa cơm, tôi gắp miếng bánh xèo nóng 
hổi, sắp sửa đưa vô miệng… Nàng chợt hỏi: 

- Thế mấy ngày qua, anh có “phá rào” 
không? 

Câu hỏi thật đơn giản, nhưng câu trả lời lại 
hoá khó!  

Chi bằng cứ nói sự thật!  Hay đúng hơn, ý 
niệm về sự thật… 

Tôi đặt lại miếng bánh vô bát, từ tốn đáp: 

- À,  thì mấy bữa trước có anh bạn lâu ngày 
không gặp, rủ đi ăn cơm tối…. 
 

- Anh nào vậy, em có biết không? 



Theo Dòng Thời Gian 
 

151 
 

 
- À, anh bạn học cũ đó… Anh ấy có qua Mỹ 

thăm mình mấy năm trước…. Em gặp rồi, 
nhớ không? Cái anh đeo kính cận thị, em 
nói đạo mạo như ông giáo làng đó mà! 
 

- Đúng, em nhớ ra rồi. Anh ấy vẫn được 
khoẻ chứ? 

 
- Anh ấy mọi chuyện đều tốt!  Kỳ này biết 

anh qua đây, anh ta mời đi ăn, sau đó ra 
quán, uống trà, uống rượu cho tiêu cơm. 
Khi tới quán lại làm quen với một số bạn 
trẻ…  Sau đó cả đám ngồi bàn luận về ngữ 
học, thời gian “co giãn”, qua nhanh, cho tới 
tảng sáng mới về.  

 
- Gớm, đề tài gì mà hấp dẫn vậy? 
 
- Này nhé, tiếng Việt đã có chữ “i” ngắn, lại 

thêm “y” dài. “i” và “y”  đều là mẫu âm, 
người Mỹ gọi là “vowel”… còn chữ “c”, “đ”, 
“g”, “s”, “t”    vân vân, là phụ từ, Mỹ nó kêu 
bằng “consonant”. Riêng về hai chữ “i” và 
“y”, thì biết lúc nào dùng “i” ngắn, lúc nào 
dùng “y” dài? Có quy ước là phải dựa trên 
sự khác biệt lúc phát âm giữa âm ngắn và 
nhẹ của nguyên âm “i” và âm dài và mạnh 
của  nguyên âm “y”  trong trương hợp 
được ghép với phụ âm khác để tạo ra “vần 
ghép” hoặc ra “vần biến dạng”;  hoặc trong 
trương hợp khi mẫu âm “i” hay “y” đứng 
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sau một phụ âm đầu từ…  Trước nhất,  khi 
“i” hoặc “y’ đứng một mình trong một từ, 
trong trường hợp này, nên dùng “y”. Tỷ dụ 
như: y, ỷ, ý… Sau đó, khi “i” hay “y” là một 
bán nguyên âm - semi vowel - trong mẫu 
âm ghép, nên dùng “i” khi mẫu âm ghép 
phát âm nhẹ, và dùng “y” khi đứng trrước 
mẫu âm ghép phát âm mạnh. Cuối cùng 
khi “i” và “y” đi với một phụ từ  - consonant 
- đứng ở đầu từ.  Nếu phụ âm đầu từ là 
K,L, H dùng “y”, các trường hợp khác dùng 
“i”. Sở dĩ như vậy vì khi phụ âm đầu từ có 
điểm phát âm phía sau khẩu cái như K, L, 
H.  Còn các phụ âm khác ít dùng hơi sức 
từ họng hay cuống lưỡi đẩy ra nên ít mạnh 
hơn, không có diểm phát âm sau khẩu cái. 
Ví dụ như G, GH ngữ học Pháp gọi là 
“consonne occlusive vélaire”, ngữ học Anh 
gọi là “the sound of a velar stop”. Goị là 
“vélaire” hay “velar” do biến thể của tiếng 
La-tinh “velum”, có nghiã27… 

Nghe tới đấy, nàng vội ngắt lời: 

- Kià anh, dùng bánh xèo đi, để lâu nó nguội 
hết! 

*** 

Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường về Mỹ. 
Ngồi trên máy bay, tôi suy nghĩ tới chặng đường nước 
Việt đã qua, trong hai thập niên gần đây. 

                                                             
27 “ Tiếng Việt Tuyệt Vời” – 2000 -   Đỗ Quang Vinh. 
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Không ai có thể phủ nhận được rằng sau mấy 
chục năm, nền kinh tế Việt Nam đã có những thành 
quả rất đáng kể. 

Tuy nhiên, câu hỏi  là làm sao giữ mức tăng 
trưởng GDP một cách lâu dài, bền bỉ?   

Câu hỏi đơn giản, nhưng câu trả lời cũng phức 
tạp! 

Nhìn lại con đường phát triển của những nước 
trong vùng cho chúng ta thấy những mô hình đa dạng. 
Đài Loan và Malaysia là hai trường hợp điển hình. 

Trong quá khứ, Đài Loan chủ trương dùng 
thành phần kinh tế tư nhân - đặc biệt là các doanh 
nghiệp tầm cỡ trung và nhỏ - làm chủ lực cho công 
cuộc phát triển.  

 Sách lược phát triển của Đài Loan dựa vào cơ 
chế thị trường và thành phần kinh tế tư nhân đã mở 
đường cho Đài Loan trở thành một con “tiểu long” vào 
giữa thập niên 1980. 

Trong trường hợp Malaysia, từ một nước 
nghèo, sản xuất và xuất khẩu cao su và thiếc trước 
thập niên 1980, quốc gia này đả phát triển nhanh 
chóng, với GDP bình quân trên đầu người trên 5.000 
đô la tại thời điểm hiện tại. 

Chính phủ Malaysia đã giữ vai trò chủ động 
trong việc phát triển kinh tế, vừa kiểm soát, vừa 
hướng dẩn sản xuất. Malaysia tiếp nhận đầu tư nước 
ngoài vào kỹ nghệ chế biến, và nhờ vậy, ngành điện 
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tử phát triển mau chóng, với kết quả là ngày nay 
Malaysia sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử, máy 
video và truyền hình, vv.   

Mỗi quốc gia đều có một chính sách, một con 
đường phát triển đặc thù, tùy theo môi trường điạ 
phương.  Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa hai mô 
hình trên là cả Đài Loan lẫn Malaysia đã đặt trọng tâm 
vào lãnh vực giáo dục, đào tạo, và đầu tư nhiều vào 
ngành Nghiên Cứu và Phát triển (Research & 
Development). 

Lời đáp cho câu hỏi “làm sao giữ mức tăng 
trưởng GDP của Việt Nam một cách lâu dài, bền bỉ?”  
không đơn giản, nhưng sẽ bao gồm việc nâng cao 
ngành giáo dục xứ nhà. 

Giải xong bài toán trên, lại phải trả lời câu hỏi 
kế tiếp: “GDP tăng trưởng, nhưng làm sao  giảm 
khoảng cách giữa “giàu” và “nghèo”, và hạn chế ô 
nhiễm môi trường?” 

Dĩ nhiên những câu hỏi này không phải một 
sớm một chiều mà có lời giải đáp. Thành công hay 
không, cũng đòi hỏi có thời gian… 

*** 

Sau 24 tiếng bay, khi con tàu gần đáp xuống 
phi trường Dulles tại ngoại ô thành phố Washington 
DC, tôi bỗng nghĩ tới Đan Hà. 

Đứng trước ngã ba dòng đời, nàng sẽ chọn 
con đường nào: quá khứ, tương lai, hay hiện tại? 
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Liệu nàng đã dứt đoạn với ràng buộc quá khứ 
chưa? Hay còn hoài niệm tới những chuỗi ngày vui đã 
qua?  

Nàng còn vọng niệm tới tương lai bên xứ Mỹ, 
hay đã hết tưởng tới vùng đất hứa này?  

Hay nàng đã ý niệm được rằng hạnh phúc 
đang trong tầm tay với. Ngay trong hiện tại… 

Câu hỏi không đơn giản.  Và chỉ có thời gian 
mới trả lời được. 
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PHỤ LỤC 

 

GDP/GNP/GNI/NI/PI. 

“Tổng sản phẩm quốc nội” hay GDP (viết tắt của 
Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất 
cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra 
trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất 
định, thường là một năm.  

Trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia (tỷ dụ Việt 
Nam), các hàng hoá và dịch vụ có thễ được sản xuất 
bởi công dân (hay công ty) của quốc gia này, cũng 
như bởi công dân (hay công ty) của một quốc gia 
khác (tỷ dụ Mỹ) đã đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. 
Vì muốn phân biệt điểm này nên có thêm chỉ số GNP 
tức “Tổng sản phẩm quốc dân”.  

Tổng sản phẩm quốc dân” hay GNP  (Gross National 
Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hoá và 
dịch vụ cuối cùng được sản xuất bởi  công dân hay 
công ty của một quốc gia cư ngụ  trong và ngoài phạm 
vi lãnh thổ quốc gia. (Nếu một công dân Mỹ đầu tư 
vào một nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam, giá  trị 
sản phẩm của  nhà máy này sẽ  được tính vào GDP 
của Việt Nam, vì ở trên lãnh thổ Việt  Tuy nhiên lợi 
nhuận ròng thu được (sau khi trừ thuế phải nộp) cũng 
như lương của các công nhân Mỹ đang làm việc trong 
nhà máy sẽ  được tính trong GNP của Mỹ. 

 “Tổng thu nhập quốc dân” hay GNI (Gross National 
Income) là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập. Lấy 
tổng sản phẩm quốc dân (GNP), trừ đi khoản  thuế 
gián thu sẽ tính ra GNI 
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Lấy GNI trừ đi những khoảng tiền dùng để chiết cựu 
thiết bị hư hại trong quá trình sản xuất, sẽ tính ra “Thu 
Nhập quốc dân Ròng” hay “Net National Income”  
(NNI ) 

Sau đó “Thu nhập cá nhân” hay “Personal Income” 
(PI) được tính từ NNI,  sau khi trừ đi những khoản 
thuế trực tiếp, và chi phí đóng góp phúc lợi, an sinh xã 
hội  do khu vực sản xuất phải nộp,  cộng với thu nhập 
ròng nhận được từ bên ngoài (như kiều hối, lãi vay và 
cổ tức).  

Lấy “Personal Income”  trừ đi  khoản Thuế thu nhập 
sẽ tính ra “Disposable Income” (DI). 

 

GDP theo tỷ giá hối đoái / GDP theo mãi lực tương 
đương 

Vào năm 2008, GDP bình quân trên đầu người tại Việt 
Nam được ước lượng khoảng 1.000 đô la, theo tỷ giá 
hối đoái, và  khoảng 2.800 đô la  theo “mãi lực tương 
đương”. 

Trước nhất, GDP có thể tính theo tỷ giá hối đoái: 
chuyển GDP tính bằng tiền “đồng” qua đơn vị ngoại 
tệ, như đô la chẳng hạn.   

Sau đó, GDP cũng có thể tính theo “mãi lực tương 
đương”. Chỉ số này phản ảnh khác biệt giữa mức 
sống (giá cả) nội điạ và quốc tế. Giả dụ, 1 đô la tại Mỹ 
có mãi lực thấp (tỷ dụ chỉ  mua được 1 tờ báo), nhưng 
tại Việt Nam, lại có mãi lực lớn hơn (mua đươc 4, hay 
5 tờ báo). Như vậy, mãi lực của 1.000 đô la (tính theo 
tỷ giá hối đoái) tương đương với mãi lực của 2.800 đô 
la, vì mức sống tại Việt Nam thấp hơn nước ngoài.  
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Thuyết “Lợi Thế Tương Đối”. 
 
Theo thuyết “Lợi Thế Tương Đối” (Comparative 
Advantage), Toàn Cầu Hoá thương mại sẽ đem lại 
hiệu quả tốt trong quá trình phân phối tài nguyên trên 
thế giới. Tự do thương mại cung cấp cho nhà sản 
xuất một thị trường tiêu thụ rộng lớn dẫn đến lợi 
nhuận cao hơn. Đồng thời, sự cạnh tranh giữa nguồn 
nhân công trên toàn thế giới sẽ giúp nhà sản xuất  hạ 
giá thành, mang lại  lợi ích cho  người tiêu thụ. 
 
 
 
Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài và biến chuyển 
đột ngột cho nền kinh tế.  
 
Trong đoản kỳ, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài cũng 
có thể gấy biến chuyển đột ngột cho nền kinh tế, nếu 
nước tiếp nhận không ứng xử đúng cách.  Sau khi 
Việt Nam gia nhập định chế WTO, các nhà đầu tư 
nước ngoài càng tin tưởng vào đường hướng  đổi mới 
của chính phủ, và đã dồn nguồn tài chánh vào Việt 
Nam. Trong hai năm 2007 và 2008, số vốn đầu tư trực 
tiếp (FDI) đạt kỷ lục với mức  60-70 tỷ đô la mỗi năm, 
và đã đóng phần vào tệ nạn “bong bóng” điạ ốc, lạm 
phát, cán cân thương mại thặng chi,vv... Những vấn 
đề trên, sau cũng đã được giải quyết  bởi những biện 
pháp tiền tệ  (monetary policy measures) thỏa đáng.  
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