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Nghề Sửa Tủ Lạnh, Máy Lạnh 
 

 

Trong chuyến đi vừa rồi, tôi đã dự định chắc mình cần phải học thêm một thứ gì, biết thêm một 

năng khiếu thực dụng nào đó, chứ chẳng lẽ tháng ngày chỉ lêu bêu, rong chơi mãi cũng chán. 

Tính ghi danh học lớp tự bảo trì và sửa xe gắn máy, vì nhỡ đi dọc đường xe có bị hư thì ít ra 

mình cũng còn biết đường để tự xoay sở nếu không còn cách nào khác. Nhưng vì thời biểu của 

khóa học lại không thuận tiện, thấy lớp dậy sửa tủ lạnh, máy lạnh - mà học phí lại rẻ, chỉ 

$900,000 cho khóa học một tháng, và nhân tiện vì phải nấn ná ở lại Sàigòn trong cùng khoảng 

thời gian,  cho nên tôi vội ghi danh; bụng dạ chỉ mong biết được chút đỉnh để sau này nhỡ có kêu 

thợ đến sửa, mình cũng biết là họ có vẽ rồng, vẽ rắn để kiếm chác thêm hay không. Chứ một 

khứa lão tuổi trên 60 như tôi thì hơi sức đâu mà khiêng vác cái tủ lạnh - cho dù là cái nhỏ nhất - 

hay leo trèo lên nóc nhà, cao ốc để sửa máy lạnh cho mình hay cho thiên hạ. Đại khái là biết 

thêm chút nào hay chút nấy, "có còn hơn không, có còn hơn không" là bản nhạc cũ tôi tự hát 

trong lòng một buổi sáng trên con đường lái xe từ Phú Nhuận đến trường Trung Cấp Nghề Kỹ 

Thuật Công Nghệ Hùng Vương, ở tận mãi  con đường Nguyễn Chí Thanh khu quận 5. Đấy là 

một trường dậy nghề chuyên nghiệp do nhà nước và Quân Đội bảo trợ, để giúp đỡ các học sinh 

bậc Trung Học mà không được tuyển chọn vào Đại Học, hay những quân nhân trẻ được giải ngũ, 

và cho những ai muốn học nghề để kiếm sống. Chắc có lẽ vì thế mà học phí cũng khá thấp, giúp 

cho nhiều người dân có thể kham nổi học phí để tự học nghề. 

 

 
 

Ngày đầu tiên cầm cuốn sổ tay vào lớp, khi ông thầy gọi điểm danh và hỏi lý lịch từng học viên, 

đến lúc gọi đến tên cúng cơm của mình, tôi rất lấy ư là hổ hỡi, lên giọng thật lớn và lòng đầy hào 

hứng "Có mặt!". Chừng khi ông hỏi đến tuổi tác. Tôi cho biết tuổi thật của mình, đúng y chang 

như trên giấy Hộ Chiếu. Ông thầy vừa nghe xong liền ngưng bút viết, buông một câu: 

 

- Anh Đ. tuổi bằng với ông anh cả của tôi, mà trông anh tôi tưởng chừng trên bốn muơi.  

   Vậy chứ anh đăng ký đi học nghề này làm gì, anh đã về hưu chưa? 

 

- Thưa thầy, tôi còn hơn một năm nữa mới được ăn hưu trí, ở nhà bị vợ sai vặt hoài  

  nên kiếm cớ trốn ra khỏi nhà có vậy thôi ! 

 

Cả lớp cười ầm lên, toàn là bọn con trai chừng 9, 10 đứa - khoảng từ 20 tuổi trở lên, trong đó đứa 

trông có vẻ cũng khá già dặn. Một thằng ngồi phía sau lưng nói: 

 

- Vậy là anh T. phải nhường chức "đại ca" cho anh Đ. rồi ! 

 

Người mà tôi đoán lớn tuổi nhất có lẽ là hắn, mặt vẫn tỉnh tuồng, bảo: 

- Thì Nhị Ca cũng đâu có gì là tệ, miễn là tụi bay chịu khó nghe lời cũng ổn cả. 

 

- Thôi, để tôi giữ chức "lão ca", còn anh thì cứ vẫn là đại ca cho dễ gọi. 

 Tôi cười cười, đánh một câu để tránh né đi sự hiểu lầm chuyện "chức vụ" lãnh đạo. 
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Trong lớp này, có một nhóc tì mặt mày cũng gọi là khá bảnh tỏng, sáng sủa nhất trong đám, nghe 

nó nói giọng Bắc nên tôi đoán chắc hẳn là con, cháu của đám "Bắc kỳ 75". Nó ngồi bàn ngay 

phía trước mặt, quay người lại phán cho một câu: 

 

- Ông nội của em chắc cũng chỉ hơn anh 1, 2 tuổi là cùng, vậy mà anh trông có  

  vẻ còn phong độ hơn nhiều... 

 

 

Buổi điểm danh sáng hôm đó xẩy ra nhanh chóng, nhưng phần hỏi thăm về lý lịch của tôi thì kéo 

dài thêm vài phút, vì mọi người chưa từng thấy một "lão già" còn dám phóng xe gắn máy giữa 

đường phố Sàgòn, và còn chịu khó học cái nghề mà ai cũng nghĩ không chừng đầu óc tôi chắc có 

"vấn đề", nên ai cũng tò mò hỏi dăm ba câu trước khi ông thầy phải hắng giọng, lên  tiếng tuyên 

bố mở màn khóa học sửa điện lạnh, khóa cuối cùng của năm 2016. 

 

 

 
(từ trái) ông thầy, đại ca T. và 2 tên học nghề 

 

 

 

Việc đầu tiên trước khi khai giảng, ông thầy bảo mọi người sang lớp học ở cuối dẫy hành lang, 

khiêng về mấy bộ phận của máy lạnh, tủ lạnh đã được ông tháo gở, chuẩn bị trước -  đem về lớp 

để giải thích cho khóa sinh nhận biết từng phần của dàn máy lạnh mà chỉ có 3 bộ phận chính: 

máy nén, quạt và phần làm đông lạnh. Người "đại ca" tên T. vội lên tiếng trước khi tôi kịp đứng 

dậy: 
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- Anh khỏi cần đi đâu hết, mình là đại ca thì đó là nhiệm vụ của tụi nhỏ. 

 

Quả thật, mấy tên học viên khác cũng vui vẻ, lục tục kéo nhau đi và chia nhau khiêng về những 

thứ mà ông thầy đã dặn. Nói chuyện với đại ca T. tôi mới biết là khóa học thực sự đã bắt đầu từ 

tuần trước, nhưng vì chưa đủ số người cho nên ông thầy mới nấn ná chờ có thêm tôi ghi danh, 

cho nên hôm nay mới thực thụ giảng dậy. Tuần trước, mấy đứa học viên kể chuyện vì lý do nào 

mà họ chọn nghề này, có người còn đang làm thợ phụ, ngay cả thợ chính – nhưng muốn biết và 

hiểu rõ hơn về mặt lý thuyết cho tường tận. Đại ca T. thì hiện đang làm chủ một hãng sửa tủ 

lạnh, máy lạnh; muốn đi học để được cấp một cái bằng, chứng chỉ của nhà nước, để sau này nếu 

được xuất ngoại cũng dễ tính chuyện mở hãng làm ăn. Đó là cái lý do mà tại sao họ đều quen 

biết nhau chút đỉnh trước khi sự có mặt của tôi. 

 

 

 
 

Họa đồ của những bộ phận điện lạnh 
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Những buổi học kế tiếp cũng vui nhộn, không kém phần hào hứng. Có điều là buổi sáng sớm, 

ngay sau ngày đầu tiên, trong lúc chờ những học viên khác đến cho đông đủ, ông thầy nhắc lại sự 

ngạc nhiên của mình ngày hôm trước - khi biết tuổi thật của tôi đã trên 60. 

 

- Nhìn anh khó mà đoán được tuổi thật, tôi cứ tưởng anh vừa trên 50 là cùng ! 

 

Trời đất! mới sau chỉ một đêm mà tôi bị mất xuống đi 10 tuổi, hôm qua đây "tưởng chừng trên 

bốn muơi " mà hôm nay đã trở thành "vừa trên 50". Tôi 

không ngờ mình lại già đi một cách nhanh chóng đến như 

thế ! Chưa hết, thằng nhóc Bắc kỳ sau này cũng tại sao 

bỗng dưng lại nổi hứng, bắt đầu gọi tôi bằng "ông ngoại"; 

nhưng nói chung, đứa nào cũng lễ phép và luôn tỏ vẻ 

"kính lão đắc thọ", cho nên tôi và đại ca T. đều chẳng phải 

làm việc gì nặng nhọc; ngoài ra - đúng là tuổi trẻ học đâu 

nhớ đấy, chả bù như cái tuổi già xế bóng - học trước quên 

sau - trong lúc thực tập thỉnh thoảng cũng nhắc nhở tôi 

điều thiếu xót, nhưng cũng may là không bị "sự cố" như 

một đứa gắn lộn giây điện, khiến mạch điện bị cháy nám. 

Một bài học, kinh nghiệm quý báu cho mọi người rút tỉa. 

Cứ mỗi một tiếng rưỡi học và thực tập, ông thầy cho mọi 

người nghỉ giải lao mười, mười lăm phút. Tôi ghé xuống 

căng-tin mua cho thầy - trẻ hơn tôi những 17 tuổi - một 

chai nước hay lon CocaCola để thầy thêm hăng hái, có 

giọng để thuyết trình. Một cử chỉ mà tôi muốn làm để 

muốn đề cao lòng kính sư, trọng thầy mà xã hội bây giờ 

đang bị thiếu xót, chứ chẳng phải sợ họ giấu nghề , hay 

cho dù có như thế, cũng sẽ khiến họ đổi ý, tự trọng nghề 

nghiệp của họ hơn. 

 
trong giờ thực tập 

 

*** 

 
Trong lúc thực tập, trò chuyện, một học viên kể lại là có người leo nóc nhà để sửa máy lạnh, bị té 

gẫy xương cho nên bị bại liệt một chân, nhưng chẳng được bồi thường hay giúp đỡ gì cả, ngoài  

ít tiền do người chủ cho gọi là để bồi dưỡng. Bây giờ người đó chỉ còn cách đi bán vé số, phụ 

giúp vào cho gia đình. Đây là một điểm thiếu xót lớn của nhiều nước chậm tiến, khi chính phủ 

không biết thiết lập một màng lưới cuối cùng để bảo vệ cho những người đi làm lao động chân 

tay bị tai nạn như thế. Lẽ ra, nếu  bắt người chủ lẫn người đi làm, chỉ cần đóng 1% số tiền lương 

- mà cả chủ lẫn nhân công đều phải đóng góp như nhau  - vào quỹ bảo hiểm, để ít ra khi bị tai 

nạn không còn làm được công việc hiện tại, ít ra nạn nhân cũng sẽ có đuợc một số vốn khác để 

làm lại cuộc đời, gia đình không bị xáo trộn, sa cơ  một cách trầm trọng. 

 



5 
 

 

 

 

 
Hệ thống & cơ cấu của máy nén 

 

 

 

 

Một trong những khả năng mà tôi muốn học hỏi, biết cách làm đó là chuyện sử dụng mỏ hàn một 

cách chuyên nghiệp; mà chỉ cần tường tận, thành thạo về cái năng khiếu này cũng đủ giá trị cho 

cả khóa học, vì nhiều gió quá cũng dễ bị tắt, bị nổ, mà ít quá và oxy lại lớn thì công dụng của nó 

lại trở thành cắt kim loại chứ chẳng còn gọi là hàn, v.v... Tôi phải mất gần nửa tiếng mới canh 

được cả sức gió lẫn mức Oxy đến mức thật chuẩn cho việc hàn lại bình nén đã bị hở, trong lúc 

tụi trẻ - như thằng nhóc con Bắc kỳ - chỉ cần sau vài phút là nó đã làm y chang như thầy dậy. 

Chuyện ! nó đã từng đi theo làm thợ phụ , thực hành cả mấy tháng làm sao tôi có thể so bì được. 

Có điều là trong lúc thấy tôi loay hoay canh, đo mức gió, oxy cho chuẩn thì cu cậu đứng kế bên 

cứ trêu chọc: 

 

- Ông ngoại tại vì bồng bế cháu, hay lo bế mấy cô chân dài, sao mà mấy ngón tay 

   của Ô.  ngoại cứng ngắc vậy ta ? 

 

Tôi làm bộ trợn mắt, lòng rủa thầm "tổ cha mày!", nhưng cũng thừa biết câu "tre già măng mọc", 

mình thua nó thì đã có sao đâu. Thằng nhỏ lần đầu thấy món đồ nghề đa năng, đa dụng (multi-

tools) mà tôi luôn đeo theo ở thắt lưng, dùng để vừa cắt giây điện, tuộc-nơ-vít để mở ốc, kìm để 

kẹp...hắn thích mượn để táy máy, nghịch ngợm. Lúc đó, tôi ước gì mang theo thêm vài cái cho 

mỗi đứa, để có món đồ nghề tiện dụng trong lúc đi làm sau này. Riêng trong lúc trò chuyện với 

ông thầy, tình cờ lúc nói về chuyện nợ nần, khi nghe ông ta bảo rằng đang còn nợ nhà băng 4 cây 

vàng, tôi khuyên là với tiền lời bây giờ rất thấp - chỉ 7%, 8% - trong lúc giá vàng lại hạ (chừng 

$35 triệu một lượng), tại sao không mượn tiền mua vàng để trả, nhỡ khi giá vàng tăng nhanh thì 
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không thể nào trả nổi. Mấy hôm sau ông thầy rối rít cám ơn, bảo rằng nhờ tôi đưa ý kiến, ông 

mượn hơn $100 triệu, mua được 3 cây vàng, trả nợ 2 cây và giữ phòng hờ lượng vàng còn lại. 

Khi gần cuối khóa học, nay thấy giá vàng càng lúc càng tăng, cho nên vẻ mặt ông tươi tỉnh hơn, 

không giống như bị "táo bón" trong những ngày đầu khóa. 

 

 

 
Nhóc tì Bắc kỳ với món đồ nghề của tôi 
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Trông dễ nhưng không dễ à nha! cắm lộn giây điện là...nổ! 

 
 

Khóa học hơn 1 tháng thấm thoát vậy mà cũng qua nhanh, hay tại vì khi tuổi mình đang ở lúc 

cuối thu, lập đông cho nên tôi cảm tưởng như là bóng câu qua cửa sổ ?  Khi ông thầy bảo thứ hai 

tuần tới sẽ bắt đầu cho khóa kế tiếp - mà phải qua tất cả là 3 khóa mới được cấp chứng chỉ tốt 

nghiệp, có đứa thì rất vui vì  thấy mình đã đi hết 1/3 đoạn đường, đứa thì lo âu vì phải kiếm  

thêm tiền để đóng học phí. Riêng đại ca T. lẫn cả ông thầy hơi luyến tiếc khi nghe tôi cười cười, 

bảo mình "bụng đã căng đầy một bồ chữ ",  mà sự thật thì tôi phải lên Đà Lạt hơn 1 tháng để lo 

công chuyện sửa sang cái căn hộ trên đó, rồi đưa mẹ tôi về Mỹ Tho chơi mấy tuần, sau đó lại 

phải trở xuống đón về Sàigòn trước khi  đưa mẹ tôi về lại Mỹ. Năm ngoái, em tôi cũng ghi danh 

học được một khóa sửa máy điện thoại di động, nó bảo để kiếm tiền cắc lai rai trong những lúc 

nhàn rỗi, mà chẳng biết nó đã kiếm được xu teng nào hay  chăng, mà ngày đưa mẹ tôi từ Mỹ Tho 

về, đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn mặt đứa em lần cuối.  

 

Riêng tôi, chuyện ghi danh học nghề  trong chuyến đi vừa rồi, không những tôi đã thu thập thêm 

một năng khiếu, nhưng quan trọng hơn là tạo thêm và nuôi dưỡng những giao lưu, tình thân đã 

được hình thành từ những chuyến đi trước. Tôi vẫn thường hay tưởng tượng (và biện hộ) cho 

chính mình rằng thay vì mỗi năm làm một chuyến về Việt-Nam, tôi đi những nơi nào là Ba Lê, 
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Luân Đôn, Thụy Sĩ, Ý, Đức,  Hongkong, Singapore...nghĩa là khắp thế giới, nhưng  cuối cùng tôi 

sẽ có những gì ? ngoại trừ tất cả cũng chỉ là những cảnh đẹp, kỷ niệm ăn chơi, tiêu tiền và  mua 

sắm mà chẳng có chút tình thân nào để lại trong ký ức. 

 

Hồi còn trai trẻ, đọc thân - tôi thích được đi khắp nơi trên thế giới. Sau này, tôi biết mình đã có 

quá nhiều may mắn mà nhiều khi chẳng cần phải làm gì nặng nhọc hay vất vả; nghe nhiều người 

từng đi chơi khắp Âu Châu kể lại sự thật về cái kém "văn minh"  - là muốn tìm một chỗ đi vệ 

sinh cũng không dễ, nhất là cho phụ nữ và những người lớn tuổi; nào là chuyện hay  "đạp mìn" 

của chó để lại rải rác nơi kinh đô hoa lệ Paris, trộm cắp, móc túi ở Ý và bây giờ ngày càng xẩy ra 

vụ khủng bố trong vòng 10 năm trở lại. Nhiều người hay tiếc rẻ cho vợ tôi, có một ông chồng 

hình như gàn bướng nhất thế giới, chẳng thích đi đâu ngoài về Việt-Nam. Nếu tôi thuộc loại "già 

dê" như những người đàn ông khác thì đương nhiên sẽ bị gom chung vào một nhóm đàn ông ham 

về vì lắm gái đẹp. Họ đâu biết là ngay ở nước Mỹ này, tôi cũng đã được vài cô, vài bà tán tỉnh 

mình ngay trước mặt vợ. Tôi chỉ cười trừ đánh trống lảng, đợi gì phải tốn vé bay về Việt Nam để 

tìm kiếm. Đối với tôi, chỉ "một lần là trăm năm" cũng đã là quá đủ. Tội vạ gì phải đi tìm và tự 

đeo thêm gông vào cổ, trong khi bao nhiêu kẻ khác chỉ cần một câu chào hỏi, cho họ một nụ 

cười, một chén cơm hay ổ bánh mì...để thấy cuộc đời cũng không đến nỗi nào cạn kiệt, chỉ còn 

những cái xác sống không hồn, chạy theo vật chất. Nói đến chuyện vật chất, em tôi những tưởng 

rằng để dành được một số tiền khá lớn, đem về Việt-Nam để sống một cuộc đời nghỉ hưu, nhàn 

hạ. Hôm kia là ngày thứ 49th của nó, tôi không biết rằng em tôi có còn luyến tiếc gì những gì 

chưa được hưởng, chẳng được nếm mùi ? 
 

Tôi chỉ mong sao là đến giây phút, hơi thở cuối cùng của mình, tôi sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc 

- mà có lẽ chỉ còn là ân hận cho những gì mình đã  sai lầm, hoặc chưa làm được ? Đời người, 

theo thiển ý của tôi, chẳng qua cũng chỉ là những "khóa học"  của nhiều kiếp người, mà như 

những lần phải ở lại lớp như tôi khi xưa, thì những lầm lỗi, thiếu xót đó sẽ càng giảm đi, để rồi 

đến một lúc nào đó, con người chẳng còn gì để muốn học hỏi - mà chỉ muốn trở về ở cạnh với 

thuợng đế, với thiên chúa như câu nói của Chúa Jesus đã từng nói "Cái gì của Caesar trả lại cho 

Caesar, cái gì của Chúa trả lại cho Chúa", "Render unto Caesar the things that are Caesar's, 

and unto God the things that are God's" - Mathew 22:21 -  có thể mang ý nghĩa là thân xác từ cát 

bụi sẽ trở về với cát bụi, còn linh hồn là của thiên chúa sẽ trở về với thiên chúa. Miễn là đừng để 

"mắc nợ" quá nhiều với một  hay nhiều người, chỉ sợ Chúa sẽ cười ruồi, khuyên thôi ráng chịu 

khó xuống trần gian để hết trả nợ cho ngưòi ta (chắc có lẽ vì đó nên mới có câu "duyên nợ" ?), 

mà đã là giống người thì chuyện "Hỉ, Nộ, Ái, Ố"  - bố ai mà né tránh được cho hết ? Thôi chịu, 

thế là đành phải Bí ! 
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