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Một ngày thường ở Kuala Lumpur.          

(Mã Lai-phần 3) 

Riêng tặng P, T&L, T&N.                                        Bùi Ngọc Vũ, JJR 64  
 

Tôi chợt thức giấc sau cái trở mình và tự động đưa tay lên nhìn đồng hồ. Phải chăm chú nhìn mới ra 6g vì trời 

còn lờ mờ chưa sáng tỏ. Đúng là ‘tuổi già’ nên chẳng ngủ lâu được, cũng như chẳng cần giầc dài như xưa. Đó là 

còn để cửa sổ đóng, chứ nếu để mở thì sẽ bị tiếng cầu kinh đánh thức đều đặn vào lúc 5g30. Nhà gần cái 

mosquee và xứ đạo hồi mà. 

Thức giấc sớm cũng có cái hay. Vì giờ cách biệt với Pháp là 7 tiếng nên lúc đó gọi điện thoại cho các con cũng 

tiện. Còn không thì cũng ra soát i-mên, đọc báo trên mạng. Sao cũng là một lối bắt đầu ngày rất ư thú vị. Rồi là 

lên ngả người trên ghế ‘khoái lạc’, chọn 

chương trình đấm bóp ‘morning’ cho 

người hoàn toàn tỉnh táo, tiếp sau là 

chương trình ‘full body’ cho chắc ăn.  

Một chốc là thấy bà vợ thức dậy loay 

hoay pha café và sửa soạn hoa quả. Và 

đây mới là một điểm đặc biệt của lối 

sống ở Kuala Lumpur. 

Bữa ăn sáng hoàn toàn chỉ có trái cây. 

Chắc ăn sáng kiểu này phải tốt cho sức 

khỏe. Ít nhất thì bao giờ cũng có đu đủ 

và chuối. Ngon nhất thì là loại đu đủ 

nhỏ, cũng như chuối nhỏ mà ta gọi là 

chuối ngự. Có hôm ăn hết cả nải như 

không. Hôm nào là ngày sau ngày đi 

chợ thì hay có thêm nào là dứa (tiếng 

Nam khóm), nào là sòai, nào là dưa hấu 

hoặc mãng cầu xiêm. Kèm thêm là một ly nước cam vắt. Mọi trái cây của bản xứ đều rất rẻ. Nhưng Mã Lai cũng 

nhập cảng nhiều loại trái, ngay cả các trái vùng nhiệt đới như cam, nhãn, vải,  mãng cầu (na). Vì nhập cảng nên 

giá cao hơn, nhưng nếu so ra Euros thì vẫn phải chăng. Chỉ riêng na thì một quả lớn từ Úc sang phải trả đến 1.2 

Euros. Dừa uống nước, và nhiều giống soài cũng đến từ Thái. Chưa kể đến lê, đào, táo, cerise, nho thì sang từ 

Tàu, Úc và Tân Tây Lan. Chẳng thiếu loại nào. 

Ăn sáng xong là đến mục sinh hoạt thường xuyên, sắp xếp đồ nghề để đi chơi golf. Vì mới nhập club nên chưa 

có chỗ cất đồ, xe hơi lại chưa mua, nên ngày nào anh bạn quí không đón (chuyện rất hiếm) thì hơi lích kích. Tuy 

nhiên, xuống đường đón taxi đi thì chỉ tốn 1E và 15 phút sau là đã đến sân golf. Những lần anh bạn quí đón thì 

điện thoại mới reo báo ‘đi đây’ thì phải quýnh lên, mau mau xuống nhà vì chỉ năm phút sau là xe anh đã chờ ở 

trước lobby. 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   7 juin 2009   ©DR Bùi Ngọc Vủ 2 

Để tiện so sánh với Paris thì phải đặt Royal Selangor Golf Club vào phía bên kia peripherique trong Bois de 

Vincennes. Đây là điều thúc đẩy chúng tôi xin nhập vào club theo chân anh bạn, mặc dù phí tổn khá cao. Lại còn 

thêm vài điểm thuận lợi khác. Club này không chủ trương dùng xe chơi golf nên thích hợp với ai muốn đi bộ làm 

thể thao. Tuy nhiên trời nóng mà đi bộ hết 18 lỗ thì cũng chết. Nghĩ vậy rồi thì mới thấy  RSGC là tiện vì là chỗ 

duy nhất để có thể, sáng sớm trời mát, chơi 9 lỗ, xong ăn trưa, đi nghỉ, chờ gần chiều, nếu thích, trở lại chơi 

thêm 9 lỗ. Nếu đi đi, về về mà mỗi lần hơn nửa giờ thì chắc chẳng sao làm được. 

Ăn trưa ở club thì rất tiện mà lại rẻ. Rõ ràng 

là họ chủ trương phục vụ hội viên hơn là lợi 

dụng tình trạng độc quyền để moi túi khách. 

Cụ thể thì ăn một tô tựa như phở bò viên, 

uống nước một quả dừa thì phải trả 2,5E. 

Ngồi phòng lạnh, có khăn mặt mát chùi mặt, 

trước mắt là thảm cỏ xanh rờn trải dài và 

rộng, chao ôi sao mà hớp nước dừa, vừa 

thơm, vừa ngọt, vừa bùi, vừa mát, lại có thể 

ngon như vậy được, sau khi  đã vã mồ hôi 

như tắm trên sân cỏ.  

Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi lúc 

nào cũng ăn trưa tại đó. Từ Club thì chỉ năm 

phút xe là đã đến được một chỗ tên gọi là 

‘chinese village’. Thật ra thì đâu cũng là phố tàu khi người Tàu chiếm đến một phần ba dân số. Ở đó có hơn cả 

chục quầy ăn. Một món tôi ưa thích và thường mua, tên ‘Ipoh mee’. Bên này chữ mì là một tên chung cho đủ các 

loại mì. Sợi to, sợi nhỏ, sợi tròn, sợi dẹp, mầu vàng, mầu trắng. Ngay cả miến cũng được gọi là glass mee. 

Nhưng Ipoh mee  của tôi là phải lấy bánh trắng, sợi dẹp, ăn khá giống bánh phở và ăn với thịt gà luộc. Xem ra 

thì cũng khá giống phở gà. Thịt gà bên Mã thì khỏi chê và tôi thường chê thịt gà trắng bên Pháp bở bờ bờ, dù là 

từ gà fermier hảo hạng, nên chẳng bao giờ ăn. Phải nói 

là thịt gà trắng ở Mã mới đáng dùng để làm món gà xé 

phay tuyệt vời của mình. Ra chợ Mã, có chỗ bạn còn 

chọn được gà còn sống để họ làm tại chỗ nên thịt rất 

thơm và tươi.   

Tôi cũng có thói quen gọi thêm ở quầy khác một đĩa 

chân gà để nhậu lai rai. Lần đầu mua không ngờ lại thấy 

mang đến gần cả hai chục cái. Sau mới hiểu ra, với giá 

của một món ăn thường là 1E, mà chân gà thì rẻ nên họ 

cho nhiều ăn không hết được. Biết thế rồi, về sau tôi chỉ 

đòi mua 1 RM  chân gà (0.20E), mỗi lần nhậu một mình. 

Bữa cơm thường được kèm với một ly nước trái cây, 

nếu không là ly ‘cát chày xí mụi’ đã trở thành cái must thì 

tôi hay gọi một ly nước dưa hấu thơm mát. Đến phần tráng miệng thì phải ra quầy mua trái cây đã được cắt sẵn, 

chỉ, trỏ vào soài, đu đủ, thơm, mã thầy, ổi, v.v. đày một đĩa lớn cho 4 người ăn thì sẽ phải trả 2E. 

Trưa ở đây tấp nập người đến người đi, trong bầu không khí bon-enfant. Bàn và ghế chắc phải đủ cho hơn hai 

trăm chỗ, thế mà cũng đầy khách trong khoảng 12g30-13g. Ngồi đó tôi hoàn toàn thoải mái, tìm thấy một khung 

cảnh phù hợp với bản chất bình dân của chính mình và lý thú khi không hề cảm thấy khác biệt với người chung 

quanh. 
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Đời sống hưu trí thần tiên ở điểm mình không còn ràng buộc, tự do chọn lựa sinh hoạt mình ưa thích. Ăn trưa 

xong nếu buồn ngủ thì ngủ trưa, thích đọc sách thì đọc sách, thích xem truyền hình thì bật TV. Thường xuyên là 

có sẵn 1 đài thể thao,1 đài đá banh, 1 đài golf cùng 3 đài chiếu phim tây phương. Chỉ hơi mệt mình gốc Pháp 

nên nghe anh ngữ còn lõm bõm, tuy sau 5 tháng thì đã có khá hơn nhiều.  

Thế là đã sang đến cuối chiều. Chắc hẳn nếu có xe thi đã lái đến club, mất 10 phút là có thể chơi 9 lỗ được. 

Thay vì thế thì chúng tôi lấy thang máy xuống lầu 9 để đi bơi. Đấy, phải chờ đến lúc về hưu mới có thì giờ để 

nghĩ đến việc chăm sóc thể xác. Bây giờ thì tôi đã bơi đều đặn được 500 thước mỗi ngày, nhờ thế lại có thêm 

appétit để ăn tối. Thảo nào sau 5 tháng là có lên được 2 ký, trong khi suốt 45 năm ở Pháp chẳng thêm được vài 

grammes. 

Bữa ăn tối, nếu trời không mưa, thì chúng tôi xuống nhà, đi bộ hoặc lấy bus hoặc lấy monorail hoặc lấy metro tùy 

theo nơi ăn đã chọn.  

Đi bộ hay bus là để đến ‘food court’ 

của KLCC, tòa nhà nổi tiếng thế giới 

qua film ‘Haute voltige‘ (Entrapment) 

với Catherine Zeta-Jones và Sean 

Connery trong hai vai chính. Ở đó 

thì đủ loại thức ăn nhưng tôi ưa 

thích một món Mã ‘curry laksa’, làm 

mình liên tưởng đến mì Quảng.  

Lấy monorail ở trạm Bukit Nanas, 

ngay dưới chân nhà, có thể là nơi 

hai nhân vật nói trên đã chia tay 

nhau vào lúc cuối film. Đi hai trạm là 

đến Bukit Bintang, ngay tại đó và 

trong một vòng đi bộ 5 phút thì có 

vô số tiệm ăn. Đặc biệt là Jalan 

(đường) Alor nơi các tiệm ăn nối sát 

nhau, thu hút rất đông du khách. 

Không biết phải bao lâu mới ăn thử 

được hết các tiệm ở đó. 

Lấy metro cạnh nhà, trạm tên Dang Wangi, thì đi được đến Jalan Petaling, được xem là khu phố Tàu chính của 

KL. Ở đó đáng kể thêm là có hai chỗ để ăn bò viên tuyệt hảo. Đúng hệt hương vị của bò viên Cao Thắng xưa 

kia, lại có cả tô ‘đủ thứ’ nữa. Bò viên ở đây đối với tôi không khác gì cái bánh madeleine của ông Marcel Proust. 

Nói chung thì phải mât’ từ 15 phút cho đến gần nửa giờ để đi ăn. Nếu có xe thì đi được những chỗ xa hơn song 

lại sẽ mất ít thì giờ hơn. Đầy rẫy chỗ ăn ngon, mà rồi đi lại, đậu xe lại dễ dàng. Rõ là chuyện ăn uống không phải 

là một vấn đề. Nhất là khi sau này chúng tôi tìm được một bà Tàu, một tuần một lần, đến nhà, lau dọn và nấu 

cơm. Thành ra khi nào lười đi ra ngoài hoặc trời mưa là ăn tối ở nhà, giản dị. Bà vợ cũng công nhận là từ khi 

sang đây ít phải lo đến chuyện cơm nước hơn hẳn. Đúng hơn thì nước phải lo hơn chút ít, lúc đầu, vì ở Pháp 

chúng tôi thường uống nước thẳng từ vòi nước. Bên này thì hoặc là gắn một máy lọc vào vòi nước hoặc là đặt 

mua nước lọc sẵn thì sẽ có người giao đến tận nhà, mỗi  bình chứa đến 30l. Có điều là nước này thường được 

lọc theo lối RO (reverse osmosis) nên chẳng còn mùi vị gì. Muốn có vị thì phải chịu khó đi khuân về mấy chai 

nước suối. 

Nói về ăn tối, phải kể đến mấy dịp đi ăn đặc biệt vì nó diễn tả được một khía cạnh của đời sống ở đây. Được 

mời đi ăn, thường ra thì chẳng có điều gì đáng nói. Đây thě người mời là một bà Tàu, người đã lo liệu và làm 
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cho chúng tôi, một cách hoàn toàn chu đáo, tất cả các màn che trong nhà. Chỉ vì chúng tôi hỏi bà có biết những 

chỗ nào ăn ngon không, thế là bà ta sốt sắng, hẹn ngay ngày để mang xe đến đón, đưa đi ăn. Xét qua số tiền 

chúng tôi trả cho các màn che thì chắc hẳn bà ta 

không kiếm được hơn 3-400E một tháng. Đương 

nhiên chúng tôi đâu để cho bà trả tiền và rất quý 

mến lối cư xử đầy tinh người, luôn luôn sẵn sàng 

giúp người khác của bà. Điều đáng nói thêm là bà 

ta không phải là người duy nhất như vậy. Chúng tôi 

cũng đã nghiệm thế với người bán đèn, người bán 

giường, người lo cho thuê nhà của bạn. Phải chăng 

đây là dấu hiệu của một xã hội thực sự văn minh? 

Và làm sao thì mới ra như vậy? 

Sau bữa ăn chiều thì một ngày thường của chúng 

tôi xem như hết. Sinh hoạt về tối lúc này thì chỉ là 

sinh hoạt thường, ở đâu cũng thế: Chúng tôi chưa 

có dịp và nhu cầu để tìm hiểu thêm về cuộc sống 

ban đêm ở đây. 

                                                                                      *   *   * 

Có người hỏi sống thường ngày ở KL có buồn 

không vì xa cách bạn bè quen thuộc. Sư thật thì 

chỉ trong vòng 5 tháng mà chúng tôi đã có dip 

sống gần với nhiều người thân, cộng lại thời gian 

đến hơn cả 5-6 tuần. Đó là không kể đến người 

bạn chí thân gần như thường xuyên có mặt. Lúc 

sống ở Paris thì nhiều người thân, có khi mỗi năm 

cũng chỉ gặp được đôi ba lần. Làm gì mà trong 

khoảng thời gian trở về Paris sống mà chẳng đạt 

được chỉ số đó.  

Trên đây là mấy chuyện mọn vặt trong một ngày 

thường ở KL, mong là không làm phiền quý bạn. 

Chỉ vì anh bạn Georges, người bị kéo đại, hai bài 

trước đây, vào cuộc phiêu du đất Mã, đã mang câu 

‘jamais deux sans trois’ để bắt phạt tôi. Tôi đâm ra luống cuống vì chỉ còn mấy chuyện tàm phào của 5 tháng trên 

đất Mã và chưa đủ ở lâu dài để thấy đủ những cái đặc biệt hay hoặc dở, đáng để mà kể. Nhưng sau cũng xong, 

vậy hay là sau ‘trois’ sẽ lại có ‘quatre’? Rồi là lúc về lại Pháp lại thấy nhiều chuyện ở đây cũng đáng nói đến. 

Như vậy là chưa hẳn hết chuyện, xem chừng trong trường hợp nổi cơn hứng bậy, lại quay ra ngồi viết ẩu nữa. 
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