
 
HỒI KÝ CALIF. 
 
Chuyến đi Calif.  nào cũng thế,  trước khi đi hay trên đường bay xuống thung lũng Hoa 
Vàng - hay thẳng xuống OC - tôi đều hồi tưởng lại hai bản nhạc thịnh hành của một 
thời Hippy, đó là bài "California Dreaming" của  Mama & Papas và bản "San Francisco 
của  Scott Mckenzie. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=N-aK6JnyFmk 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mJ_WG3d3GL8 
Thưở đó nghe hai bản nhạc này, tôi mơ sẽ có một ngày mình đến cái tiểu bang mà 
thiên hạ đồn rằng đường phố lót vàng, hay chỉ cần vác cuốc xẻng vào rừng tìm mỏ 
vàng, chả mấy chốc cũng trở thành triệu phú. Vậy mà giấc mơ đi ngoại quốc khi không 
bỗng thành sự thật, tất cả cũng nhờ đám “cháu yêu” của cụ Hồ cuối tháng 4 năm 75 - 
khi họ tính làm chơi mà ăn thiệt, cộng với sự tiếp tay của Mỹ và đám ngụy quyền đầu 
cơ bán nước - chứ không thì giờ này chắc tôi vẫn đang ở Việt Nam  ươm mơ,  vì còn 
được đủ sống là may lắm rồi , ở đó mà mơ được đi Mỹ, đi California. 
 

 
 
 
Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng, mỗi người một vali, một túi sách tay, tàn tàn đi bộ 
băng qua đường được một đoạn là đến trạm xe buýt, nhẩy lên xe và chỉ hơn nửa tiếng 
đồng hồ là đến phi trường. Lúc về cũng thế, dễ ợt và khỏe re, chả cần ai phải đưa đón 
gì ráo. Đây là một trong những lý do mà tôi đã chọn mua căn hộ ở ngay phố Bellevue; 
cái gì cũng gần nhà chỉ cần đi bộ 5, 10 phút là đến - vừa tập thể dục vừa khỏi tốn tiền 

http://www.youtube.com/watch?v=N-aK6JnyFmk
http://www.youtube.com/watch?v=mJ_WG3d3GL8


xăng, mà khổ nhất là tìm chỗ đậu xe ngày càng khó vì đất đai ngày càng đắt đỏ.  
Trong tấm hình trên, nhìn hai vợ chồng trẻ người Ấn Độ mang theo hai vali to tổ bố và 
một cái vali còn to hơn cái của mình; tôi  thấy họ còn trẻ, còn đa mang được nhiều 
gánh nặng, chứ cỡ mình sắp  xụm bà 
chè, buông bớt được càng nhiều càng 
tốt, tội vạ ôm đồm, mang nặng chi cho 
nhiều. 
 
Dù sao đi chăng nữa, vù một cái mà đã 
đến San Jose, gặp lại ông bà cụ trông 
tuy già...hơn xưa,  nhưng ít ra vẫn còn 
khỏe hơn lúc nghe qua trong điện 
thoại. Tưởng xuống đây trốn cái giá rét 
của xứ Seattle, ai dè ở San Jose cũng 
lạnh bỏ xừ không kém, chỉ ấm hơn 6, 7 
độ F thì nhằm nhò gì. Chương trình "du 
hí" cho ngày mai sẽ là đưa ông bà cụ đi 
khám bác sĩ, rồi nếu cả hai còn phong 
độ thì sẽ đi dạo Costco mua sắm ít đồ 
dự trữ, sau đó thì về nhà nấu nướng, 
ăn uống và vô số chuyện để nói. Mỗi 
lần nhìn bố, tôi biết cái dung nhan về 
chiều của mình mai sau sẽ giống như 
thế nào - vì ai nhìn cũng bảo tôi giống 
bố như tạc. Nghĩ mà không biết nên vui 
hay nên  buồn. Thôi ! tới đâu hay đến 
đó... 
 
Đến phòng mạch bác sĩ trong lúc chờ đợi hai người già vào bên trong càm ràm về bệnh 
tình với bác sĩ, tôi lấy vài tờ báo Việt ngữ ra đọc mặc dù vẫn biết là tin tức luôn chạy 
theo đuôi, dịch lại của người ta, nhưng đọc để biết cái thế thái nhân tình ở đây như thế 
nào, nhất là cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ  người ta nay gọi là "ngôn ngữ vi-xi" mà ngay cả 
đến những tờ báo có tên tuổi nhất cũng dùng một cách bừa bãi, vô tội vạ. Chẳng hạn 
như xưa chỉ cần nói "hàng bán rau quả" cũng đủ để nói ngoài rau, quả còn có thể thêm 
vài món tương tự như những loại củ, loại rễ , vân vân...sau 75 nó trở thành "hàng rau 
củ quả", sao không thêm cha nó cái chữ "rễ" nữa cho đủ bộ!  
 
Thúy-Hoa ngồi làm quen, bắt chuyện với một nguời đàn bà trạc tuổi bị tai biến máu não 
khiến cho nửa người như bị bại liệt. Nghe hai người  nói chuyện với nhau lý sự rằng ở 
nơi nào cũng thế, cũng có cái hay và cái mình không thích, tôi ngồi nghe mà nghĩ bụng 
- nếu gặp một hội viên hội Sơ-Vơ nào đó, chắc hắn sẽ rủa thầm trong đầu "Ở đâu mà 
có vợ cũng chả thích tí ông cụ, chỗ nào cũng đều khổ cả!". Rồi cô thư ký văn phòng 
đem chồng báo in mới ra phát cho từng người , vừa đi vừa vui vẻ thông báo tin giật 



gân, rằng hôm qua có hai người, một người ở SJ  trúng vé số hơn 600 triệu. Tôi ngưng 
đọc báo nhìn cô nàng, cười cười: 
 
- Nè, đừng nhìn tui nha! tui mới xuống tức thì mới hôm qua... 
 
Vậy mà cũng làm vài tiếng cười trong một buổi sáng trời còn lạnh lẽo. Cũng cái tật 
khoái chòng ghẹo thiên hạ, nhiều khi tôi biết mình cũng có khi nói hớ, vô tình sẽ đụng 
chạm, nhưng thây kệ - miễn là mình chỉ muốn góp vui cho qua đi trong giây lát, ai có 
tật thì giật mình ráng chịu.  Nhìn những bệnh nhân ngồi chờ ở phòng khám, tôi bâng 
khuâng nghĩ đến lúc khi tới phiên mình chắc rồi cũng chỉ bấy nhiêu thôi. 
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Calif đi dễ khó về 
trai đi có vợ, gái về có con. 
 
 
Đó là hai câu ca dao, ví von đất California có nhiều cám dỗ - nhất là cho những người 
còn độc thân vui tánh, chứ cỡ vừa già đầu ho hem và khó tánh như tôi thì chả ăn nhậu 
gì, đó là chưa nói rằng mình đã có vợ, dại gì vác thêm một cái nợ nữa chi cho thêm 
mệt  :). Nhưng có điều "khó về" là vì những tình thân  mới nẩy mầm - mà vợ chồng tôi 
phải trước hết xin cám ơn anh chị Sơn-Cung đã mở rộng cửa và tấm lòng hiếu khách, 
rất tốt với bạn học cũ - tuy không cùng lớp nhưng cùng mái trường, sau đó là với 
những món ăn món nhậu thật quả xứng đáng là con gái hay cháu, họ hàng của chủ 
tiệm Bắc Hương. Uổng là tôi không uống được nhiều bia, rượu - chứ không thì tối hôm 
đó được cụng vài chai với anh Sơn thì quả đã điếu - vì đồ nhắm đã ngon thì nhất định 
phải có vài chai bia đi kèm, khỉ một cái là trước đó tại tánh tôi hay nói đùa, làm chị 
Cung tưởng lầm tôi uống rượu rất "chiến", khiến anh Sơn phải khệ nệ khiêng mấy két 
bia về để trong kho, nghĩ bụng thấy mà tiếc hùi hụi, phen này chị Cung phải làm món 
nhậu dài dài cho anh Sơn thanh toán số lượng bia còn lại :) 



 
Sanh - Trần Liên - Sơn - Châu - Quốc Lăng 
Thúy-Hoa, Kim-Hiền, Cung, Mùi & Minh-Trang 
 
 
 
Ngoài anh chị Sơn-Cung, tụi này còn gặp chị Kim-Hiền, không ngờ đâm ra lại hợp rơ với 
Thúy-Hoa cho nên hai người  nói chuyện rất tương đắc từ đầu chí cuối, thậm chí còn 
ngồi gần nhau trong bàn tiệc, để mình tôi "bơ vơ" ngồi giữa anh Trần Liên và Trần 
Quốc Lăng - coi như là nguyên một băng họ Trần Trùi Trụi , sát ghế với anh Phước & 
Minh-Trang, và cặp "Châu Nhuận Phát" & Mùi. Nhờ có bữa tiệc họp mặt này, tôi nghĩ 
mình cũng nên chia sẻ với mọi người cái cảm nghĩ của tôi về anh Sơn - tuy có lớn tuổi 
hơn, nhưng chắc chắn không "đen" như Sen đơn của trường mình, và anh Sơn nói 
chuyện rất vui nếu không nói rằng nặng máu tếu lâm - chắc có lẽ nhờ vậy mà trông 
anh trẻ hơn tuổi thật. Ở đời này có hai loại người đàn ông thường hay càm ràm, than 
phiền về người vợ của mình; nhóm thứ nhất là những người gần như hoàn toàn thất 
vọng với người vợ của mình về một khía cạnh hay vài tánh xấu nào đó, trong khi đó 
nhóm thứ hai tuy bề ngoài chê bai vợ của mình - nhưng đừng tưởng thật vì "nói vậy 
chứ không phải vậy". Anh Sơn thuộc nhóm thứ hai, mà cũng phải thôi, ai mà dại gì càm 
ràm một người biết nấu ăn ngon, chiều mình tới nóc :) , ngoài ra Mùi còn kể chuyện 



ngày xưa anh Sơn ở trọ nhà gia đình của chị Cung, tôi không chắc mình nhớ lầm hay 
không, nhưng hình như rằng vì nợ tiền nhà và với một mưu kế rất thần sầu, anh Sơn 
nhà mình cua luôn cô con gái chủ nhà - thế là được vợ ngoan & đẹp mà còn xù nợ 
ngon lành.  Gớm thật! lol 
 

 
Trần Liên - Sơn - Quốc Lăng - Sanh  
Thúy-Hoa, Kim-Hiền, Cung 
 



 
 
Trước khi ra về, Thúy-Hoa yêu cầu Quốc Lăng  hát một bản, mà anh đã chọn bài Đưa 
Em Tìm Động Hoa Vàng và chả cần đàn trống gì cả, giọng của Quốc Lăng nghe quả hay 
và truyền cảm chả thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Chuyện! nếu bạn đã từng biết Quốc 
Lăng từng hát hai bài Hẹn Hò và Mộng Dưới Hoa ở rạp Hòa Bình để quyên tiền cho nạn 
nhân bão lụt miền Trung năm 68 - lúc đó "chàng ca sĩ" này mới vừa được 10 tuổi. Trời 
ơi! 10 tuổi mà hát hai bài này thì quả là tuyệt chiêu! 
 

 
Quốc Lăng & anh Sơn 



Ngũ Long công chúa... Mùi, Minh-Trang, Cung, Kim-Hiền, Thúy-Hoa.
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Tối hôm qua ham vui, về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm - quá cái giờ gà phải vào 
chuồng, nhất là con gà tồ này sáng hôm nay phải lái xe xuống Quận Cam - cho nên 
hơn 8 giờ sáng mới giật mình dậy, vội vàng cuốn gói, sách vali dông ngay kẻo trễ, sợ 
tới nơi vào lúc giờ tan sở kẹt xe thì hơi phiền. Cũng may, xuống đến nơi tuy vài nơi bị 
gián đoạn lưu thông - nhưng cũng đến OC khi trời vừa nhá nhem tối. Hai vợ chồng ghé 
vào tiệm Tam Biên gọi hai tô cháo lòng ăn dằn bụng - bù lại cho tối hôm qua, ăn no 
bụng và vui đã điếu.  
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Sáng Chủ Nhật thay vì đi lễ nhà thờ, hai vợ chồng tôi theo anh chị họ lên chùa Phật Tổ 
ở Long Beach. Ông anh họ muốn tôi vui nên bảo rằng trên đường đi,  một khuôn viên 
có tượng Đức Mẹ mà nhiều người thường hay đến cầu nguyện, vì nghe nói rất linh 
thiêng, cầu xin gì được nấy, tôi bảo: 



 
- Thôi anh ơi, trễ rồi vì tuần trước đã có hai người chia nhau trúng hơn 600 triệu, bây 
giờ bắt đầu trở lại lô 1 triệu thì nhằm nhò gì ! 
 
- Chà  ngon dữ hén! bạc triệu mà còn chê ta ơi... 
 
- Ối giời! ở đó mà còn bạc triệu, sau thuế má may lắm còn vài trăm ngàn dằn túi, rồi ai 
cũng tưởng mình vẫn là triệu phú mà mèo nheo. Mệt! 
 
  

 
  
 
Ông anh họ tôi cười lớn, vì vốn biết tánh tôi chúa hay giỡn, khoái nổ cho thiên hạ cười -
không biết, ai cũng tưởng tôi thích "nổ" thật, phải nhanh ý hay quen nhau sau một thời 
gian rồi mới hiểu, tôi hay đùa vì "đời vốn buồn chuốc thêm sầu chẳng lẽ?", nổ chọc 
thiên hạ cho vui chứ cố ý nổ làm gì làm cho người ta ganh tỵ đâm ra mình vô tình lại 
mang thêm tội. Nhưng đời vốn thế, chả bao giờ làm cho tất cả mọi người vừa lòng biết 
làm sao đây. Đến chùa Phật Tổ nhằm ngày Chủ Nhật nên có bữa cơm chay cho mọi 
người ăn trưa, thành thử bá tánh đến đông vô số kể, có cả vài trăm người, hơi đâu 
đếm cho xuể ! Tôi đi dạo quanh chùa chụp hình trong lúc anh chị họ vào chánh đường  



nghe giảng pháp lý. Phía sau chùa có tới ba nhóm từ con nít lớp Mẫu Giáo cho đến học 
sinh bậc trung học, quây quần học 
tiếng Việt và dậy kèm bài vở - ở 
trường cho đem về nhà - bởi 
những thanh-niên, thiếu nữ trong 
gia đình Hướng Đạo Phật tử. Ngoài 
ra trong số những người đi lễ chùa 
ngày hôm qua, tôi thấy nhiều thiếu 
nữ hơn là thanh niên đến chùa 
dâng lễ - chắc mấy chàng thanh 
niên khoái ở nhà coi football hơn là 
đi nghe giảng đạo, có lẽ đợi cho 
đến khi nào va đầu lúc đó mới biết 
đời đá vàng, chừng ấy sẽ tính sau. 
Ít người biết rằng vào nhà thờ hay 
đi chùa để kiếm vợ là nơi lý tưởng 
nhất, miễn là đừng dụ dỗ ma soeur 
hay ni cô là ok tuốt :) 
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Từ OC quay trở về San Jose,  hôm sau lại đưa mẹ tôi đi chợ mua chút đồ ăn, sắm chút 
đồ dùng. Tôi có thói quen dùng cái GPS khi đến những nơi không quen thuộc để khỏi 
phải lạc đường, và cho dù mẹ tôi bảo sẽ chỉ chỗ đến, tôi vẫn cẩn thận cho vào máy cái 
địa chỉ nơi muốn đi, sợ ngộ nhỡ mẹ tôi quên đường đi nước bước nữa thì khốn! Bởi vậy 
trên đường lái xe, tôi nghe cả hai cái "GPS" - cái nói tiếng Anh, cái  nói bằng tiếng Việt 
nheo nhéo bên tai! Tôi buồn cười nghĩ lại chuyện hôm nọ ở SJ, đi chơi với người quen. 
Ông bạn tôi lái xe mà bà vợ ngồi phía sau cứ phải nhắc nhở hoài, làm như ông chồng 
của mình đã quên hết đường đi lối về, nơi mà cả hai đã từng ở đây gần 40 chục năm! 
Vậy mà lúc về đến nhà, họ bảo - có khi cả ngày chả ai nói với ai một câu. Thế mới lạ! 
Cứ mỗi chuyến đi chơi xa về, tôi học hỏi thêm chút ít về con người, về cuộc đời - rằng 
ai cũng có cái sơ hở, khiếm khuyết - nhưng quan trọng hơn hết là mình đã học được 
những gì từ đó và thế nào là định mệnh của mỗi cuộc hôn nhân, mà người đời thường 
ví von rằng vợ chồng như "cái nồi với cái nắp"; vứt cái nắp (hay cái nồi đi) cũng không 
sao, có điều là đi tìm cái "nắp" hoặc cái "nồi" khác rốt cục cũng thế, có khi cái nắp mới 



còn to hoặc nhỏ hơn cái nồi, tuy nhìn thoáng qua thấy nó mới hơn, ngon lành hơn - nói 
một cách ví von - nhiều khi trông càng dị hụ, càng nhiều nhức đầu hơn nếu còn giữ cái 
cũ (ngoại trừ cái cũ đã hoàn toàn "hư hỏng" không thuốc chữa!). 
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Ngày cuối cùng của chuyến đi - trước khi trở về với mái nhà quen thuộc, cùng với 
những cơn mưa kéo dài và cái lạnh của vùng Tây Bắc, từ ngày đi đến giờ - hôm nay 
mới chính thật là ngày đi chơi riêng tư của hai vợ chồng tôi . Có lẽ những cặp vợ chồng 
bình thường khác sẽ cho rằng đi như thế thì có quái gì mà gọi là đi chơi, đi nghỉ hè ! 
Điều nhận xét này quả đúng - như tôi đã bảo - cho những người bình thường, vì trên 
đời chắc chả mấy ai "bất bình thường" như tôi, người vốn có nhiều triết lý quèn cho đủ 
mọi chuyện  
 
Trên con đường đi đến Point Of Lobos, nơi nghe nói có nhiều cảnh đẹp để chụp hình, 
một thú vui (hobby) giả trí có từ lâu của tôi. Lúc đi ngang thành phố Monterey, nơi có 
một địa danh nghe rất tình tứ và lãng mạn, nó mang tên "Lover Point" - một điểm hẹn 
hò của tình nhân, thấy một cặp ngồi ôm nhau trên phiến đá trông rất là tình tứ, không 
biết cả hai đã có thề non hẹn biển với nhau như thế nào hay không, trong đầu tôi nghĩ 
đến hai câu thơ vừa chớm hiện lên trong đầu có lẽ nhờ cảm hứng bởi cái hình ảnh lãng 
mạn: 
 

Mai sau dù biển cạn 
vẫn ngàn năm yêu em 

 



 
 
Khi đến chỗ Point Of Lobos thì không những bên trong Lâm Viên không còn chỗ đậu xe, 
người ta đậu tràn lan ở ngoài lề đường đến cả cây số! Gớm, ngày lễ mà dân ở đâu đến 
đông như thế nữa không biết! Tôi nổi máu lười, cóc muốn phải cuốc bộ mà lúc đó bụng 
cũng đã đói meo, cho nên hai chúng tôi lái xe lòng vòng thêm một đoạn lên đèo, đến 
một khách sạn có nhà hàng ngon nổi tiếng, nhất là với một phong cảnh vĩ đại, ngồi ăn 
vừa nhìn ra biển Thái Bình Dương. 
 

 



 
Điểm đáng chú ý của lần đi chơi này là đi đâu cũng thấy người Tầu, chỗ nào cũng nghe 
nói người Tầu muốn sang đây mua lại địa ốc, nhà cửa ở Mỹ. 
Sự thật thì chả phải mới mẻ gì, thay vì ôm cái đống giấy nợ và tiền đô la mà trước sau 
gì nó cũng sẽ mất giá - trước đây cả chục năm người Trung Quốc đã bỏ tiền ra mua 
những tổ hợp, công ty lớn  và đất đai, vườn làm rượu không những ở Âu Châu mà còn 
ở Mỹ, điển hình nhất là họ đã mua lại cái công nghệ sản xuất máy laptop ThinkPad của 
IBM, rồi gần đây họ mới mua Smithfield Foods - tổ hợp sản xuất thịt - ở Mỹ với giá 4.7 
tỷ đô la hồ tháng 5, 2013. Trong lúc ngồi ăn tôi thấy ít nhất có 3 gia đình, hay đúng 
hơn một gia đình và hai cặp vợ chồng trẻ, nói tiếng Tầu - vừa ăn vừa sử dụng loại 
Iphone mới nhất, ăn mặc cũng thuộc loại kẻng và đắt tiền. Họ sống và được hưởng như 
thế vì sau hơn hai thập niên  công ăn việc làm ở bên Mỹ đã được chuyển sang nước họ, 
trong khi giới trung lưu ở đây ngày càng thu hẹp, càng gần gữi với giới gọi là cùng đinh 
mà chỉ cần một người thất nghiệp là coi như mọi thứ sắm sửa, để dành bấy lâu sẽ 
nhanh chóng đội nón ra đi. 
 
 
 
12/ 28th 
 

 
Chuyến bay về lại Seattle lúc 6 giờ 25 chiều ngày 28th, mà ngày hôm trước tôi canh 
đúng ngay chóc lúc 6:25 PM để vào mạng, ghi danh mong được giữ hai ghế ngồi những 
dẫy hàng đầu - phần cánh máy bay là nơi an toàn nhất, đỡ phải bị ngồi cuối đuôi máy 
bay dễ bị nhồi khi gặp không khí loãng, thế mà cũng bị hãng Southwest cắc cớ tự động 
xếp vào dẫy B02-B03, nghĩa là đã có ít nhất 60 người đã vào giữ chổ trước mình! Trong 
lúc ngồi chờ ở phi trường, người soát vé “trân trọng” báo tin rằng nếu ai muốn được 



vào trước - hạng từ A01 đến A05 - thì sẽ tốn thêm $40 cho mỗi vé. Nhưng chả ai thèm 
đếm xỉa đến cái lối moi thêm tiền mới phát minh của hãng hàng không, nên lúc xếp 
hàng để lên tầu, khoảng A01 đến A05 vẫn bỏ trống chả ai đứng ở đó, mà rốt cục rồi 
máy bay cũng chất đầy nhóc người! Xui một điều là lúc máy bay sắp sửa cất cánh thì 
một hành khách, không biết vì nguyên do gì mà phải cùng gia đình - hai vợ chồng một 
đứa con - phải hủy bỏ chuyến bay, khiến mọi việc phải trễ thêm một tiếng đồng hồ, và 
khi tôi về đến nhà thì cũng gần 10 giờ tối, trời lạnh cóng nhưng ít ra cũng là một mái 
nhà yên ấm - home sweet home - một câu nói thông dụng của người Mỹ sau bất cứ 
một chuyến viễn du nào. 
 
 

 
 

Quả thật, tôi đã  và sẽ đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, nhưng cho dù có vui đến đâu đi 
chăng nữa, niềm vui ấy cũng qua mau và cuối cùng thân xác cũng phải mỏi mệt, vì lạ 
nhà lạ chốn - tuy là người dễ ngủ, nhưng vẫn thấy không đâu bằng cái giường quen 
thuộc, căn phòng êm ấm của mình. Có lẽ kiếp người cũng thế, cuối cùng rồi ai cũng sẽ 
được trở về chốn nguyên thủy, không còn những lo toan, muộn phiền mỏi mệt qua một 
cuộc hành trình trong kiếp làm người.  Trong lúc ngồi chờ lên máy bay, tôi thấy có cô 
gái đi một mình, ngồi dựa cột và đàn hát ngêu ngao coi mọi chuyện xung quanh như vô 
hình, như chẳng hiện hữu. Nếu còn trẻ, tôi cũng cóc dám làm như thế, tuy trong lòng 
cũng thích cái tánh bơ đời, coi chuyện thế thái nhân tình như củ khoai, nhưng đời vốn  
chẳng như thế; như ở San Jose ngày 24 vừa qua, thấy bản tin một ông chồng bắn vợ 
rồi quay sang tự sát, để lại hai đứa con tuổi 11 và 17. Ngay ở thành phố Garden Grove, 



California, cảnh sát đang điều tra vụ một người chồng giết vợ rồi tự sát vào sáng sớm 
thứ Năm, khiến hai đứa con 4 và 1 tuổi phải chịu mồ côi cả cha lẫn mẹ.  
 
 Ở Mỹ này mỗi năm cứ vào dịp lễ lớn là bao nhiêu chuyện đau lòng thường xẩy ra. Đó 
là chưa kể những chuyện giận hờn, xích mích chỉ vì ai đó quên mua quà tặng Giáng 
Sinh, hay mua những món người được tặng không thích, rồi bao nhiêu công trình bận 
rộn chen lấn nhau đi mua sắm... Càng ngày, người ta càng thương mại hóa những dịp 
lễ, họ nhắm vào đó để buôn bán hơn là theo cái phong tục thuần túy của ngày lễ - kiểu 
buôn thần bán thánh như người Việt hay nói. Trong sở cứ hễ ai hỏi "Sao, mày đã sắm 
quà (sinh nhật, Noel, kỷ niệm, tết nhất...) gì chưa?". Tôi chỉ cười cười trả lời "Rồi, đã 
xong từ khuya lắc, khuya lơ!", mà vài người sau khi biết tôi nói chưa hề bao giờ, họ bật 
ngửa vì ngạc nhiên - vì đối với họ, nội cái vụ quên quà hay ít ra một bông hồng ngày 
Motherday cho vợ, chắn chắn sẽ bị hắt hủi cả tuần lễ hay cả tháng! Họ không biết tôi 
có dùng bùa phép gì mà đi đâu vẫn ỏn ẻn với vợ hơn 38 năm trời, chưa được xuống 
"suối vàng" hay ly dị  :)  
 
Tôi biết trước từ xưa cho nên chả bao giờ mua quà cáp gì cho ai vào những dịp lễ như 
thế này, cũng chẳng có quà sinh nhật hay kỷ niệm ngày thành hôn gì ráo. Tôi đã "hủ 
hóa", biến Thúy-Hoa thành như một "ma soeur" từ ngày hai đứa còn quen nhau với cái 
quan niệm "sống đơn giản cho người khác còn hy vọng để có một đời sống bình 
thường" - nôm na theo tiếng Anh là "have a simple life so others can simply just to 
live". Mấy thằng con, tôi  biết chắc là tụi nó nghĩ bố mình thật là "quái dị", nhưng kệ tía 
! tôi không cấm tụi nó tổ chức mừng sinh nhật hay mua quà lẫn cho nhau, nhưng đừng 
mong gì quà của bố - vì chúng nó biết thế nào là đủ ? quên rằng chúng nó còn may 
mắn hơn hàng vạn, bao nhiêu triệu người khác. Những thứ vật chất ấy sẽ làm vui được 
bao lâu rồi lại chóng quên? Quên mua quà hay sang năm mà cho món quà kém hơn là 
có chuyện. Dẹp ngay từ căn nguyên, từ đầu là khỏe re. Hồi xưa, mẹ tôi thường nói câu 
"người ăn thì còn, con ăn thì hết", cho nên tôi cứ thế mà làm, mình qua đây với hai bàn 
tay trắng và chữ nghĩa đủ đong lon gạo, vậy mà mình có chết đói đâu huống gì là 
chúng nó được sinh ra ở đây, có bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ. Chính vì thế mà mùa 
Giáng Sinh này, thay vì gia đình hội họp ăn uống, trao đổi quà cáp và tha hồ...xả rác, 
hai vợ chồng tôi đi thăm gia đình, họ hàng và bạn bè  ở xa, quan trọng nhất là kết thân 
thêm những người cùng chí hướng cho việc mai sau, tôi thấy chuyến đi tuy ngắn ngủi 
nhưng lại đầy ắp những chân tình mình đã để lại và mang theo được trong lòng. Ngoài 
ra, chuyến đi chơi nào cũng thế, thời giờ dành cho mọi người thì giới hạn, ngay đến 
giấc ngủ cũng không đủ, nhưng chuyện ăn uống thì...ông địa ơi, ai cũng mời đi ăn 
uống,  ép ăn đến nỗi có lẽ nay mai phải tập thể dục lại, chứ lười thì nếu không nở bề 
ngang, tràn bề dọc thì cũng cơ thể cũng sẽ theo đó mà phì nhiêu, bành trướng! Thôi, 
tạm gác bút để ra tập hít đất vài cái cho oai, chứ không thì chả biết bao giờ mới nhấc 
mông ra khỏi cái ghế ngồi, viết toàn chuyện bù khú ! 
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