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CN TÂN NIÊN 

TIN MỪNG 
 Mt 6,25-34  
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ 
rằng: “Thầy bảo cho anh em biết : đừng 
lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng 
đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. 
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và 
thân thể chẳng trọng hơn áo mặc 
sao? Hãy xem chim trời: chúng không 
gieo, không gặt, không thu tích vào kho 
; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi 
chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn 
chúng sao ? Hỏi có ai trong anh em, 
nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm 
được dù chỉ một gang tay? 

tiếp theo trang 2 

 



 2

TIN MỪNG 
Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài 
đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo 
sợi ; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa 
tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài 
đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như 
thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất 
cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh 
em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 
đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm 
cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. 
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
LẠC QUAN   
Có một chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, 
không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê 
của anh bèn hỏi : 
- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à? 
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. 
Chàng trai buồn bã nói. 
- Nghèo ư, cháu là một người giàu đó chứ ? 
- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo. 
- Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng cháu có 
đồng ý không? 
- Không ạ. 
- Giả như ta chặt một bàn tay của cháu, ta trả 30 đồng tiền vàng, cháu có 
chịu không? 
- Không bao giờ. 
- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng tiền vàng, cháu 
thấy thế nào? 
- Cũng không được. 
- Vậy ta trả cháu 3000 đồng tiền vàng để cháu trở thành ông lão như ta, già 
cả, lú lẫn được không? 
- Đương nhiên là không. 
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30,000 đồng tiền vàng để lấy đi 
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mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào? 
- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có. 

Ở đời người ta thường: "đứng núi này trông núi kia". Có nhiều người được 
sống rất hạnh phúc nhưng họ lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Họ thường 
than vãn, thường than thân trách phận. Đó là những con người bi quan yếm 
thế. Họ sẽ không làm được chuyện lớn, đôi khi vì sự phiền muộn, bi quan 
của họ làm cản trở công việc người khác và làm cho những người thân càng 
khổ sở hơn vì sự bi quan của họ. 

Là người Kito hữu chúng ta tin vào sự quan phòng của Chúa. Chúa luôn làm 
những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Thiên Chúa, Ngài là Đấng quyền năng 
và đầy lòng thương xót. Ngài cho mưa thuận gió hoà trên kẻ lành người dữ. 
Ngài thi ân giáng phúc cho mọi loài. Kể cả hoa cỏ đồng nội, cùng chim trời 
và muôn thú Ngài đều chăm sóc hết thảy, Thế nên, chúng ta hãy tín thác vào 
Chúa. Hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Hãy để cho Chúa 
bồng ẵm chúng ta đi qua những thăng trầm của dòng đời. Đồng thời hãy 
theo gương Ngài để chuyên tâm làm việc. Chính Chúa Giê-su đã nói: "Cha 
Ta hằng làm việc liên lỉ và ta cũng vậy". Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy ra 
công làm việc. Con người là hoạ ảnh của Chúa, hãy diễn tả đời sống thần 
linh của mình bằng việc có trách nhiệm với bổn phận của mình. Biết chăm 
chỉ làm việc, biết phụng sự Chúa qua việc giúp đỡ tha nhân. Vì vinh quang 
của Thiên Chúa là con người được sống. Hãy cố công gieo vãi và để Thiên 
Chúa cho đơm hoa kết trái. Hãy kiên tâm xây dựng để Chúa hoàn tất trong 
tình yêu thương của Chúa. Đừng than thân trách phận, đừng kêu khổ than 
mệt. Hãy chuyên tâm làm việc. Hãy chu toàn bổn phận của mình bằng 
những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban. Hãy làm cho nén bạc đời mình sinh 
lợi thêm cho Chúa và để cuộc sống của chúng ta thực sự có ích cho tha 
nhân. 
Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành và thánh hoá công việc của chúng ta được 
mọi sự như ý. Xin Chúa hoàn tất công việc của chúng ta trong tình yêu của 
Ngài. Amen 

Lm.Jos Tạ duy Tuyền 

SỐNG ĐẠO 
Đạo công giáo thay đổi cuộc đời tôi 
... Anh Stephane Mauriac là tín hữu tân tòng người Pháp. Là tín hữu tân tòng 
nhưng anh lại chào đời trong một gia đình Công Giáo. Lý do là vì Cha Mẹ 
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không muốn rửa tội khi con còn nhỏ. Hoàn cảnh không thuận lợi cho việc 
lãnh nhận Đức Tin nhưng THIÊN CHÚA Quan Phòng đã dẫn dắt và giúp 
anh tiến đến bí tích Rửa Tội. Xin nhường lời cho anh Stephane Mauriac. 
Tôi sinh ra và lớn lên tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sống ở Paris nên tôi 
thường đến kính viếng nhà nguyện của các Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn 
Phaolô ở số 140 đường du Bac, nơi Đức Mẹ MARIA hiện ra với thánh nữ 
Catherine de Labouré (1806-1876) vào năm 1830. Có lẽ ơn gọi tín hữu Công 
Giáo nẩy sinh từ đó. Thỉnh thoảng tôi đem vấn đề rửa tội ra trình bày với 
Cha Mẹ nhưng ông bà gạt đi và nói: 
- Để thủng thẳng rồi tính, đợi khi nào con bước vào tuổi trưởng thành hẳn 
hay! 
Phản ứng của Ba Má tôi là thế. Đối với bạn bè lại càng tệ hơn. Nơi học 
đường và trong môi trường làm việc, chúng tôi không bao giờ đề cập đến 
vấn đề tôn giáo và chúng tôi trốn tránh danh xưng "Kitô hữu"! 
Năm 1988 tôi rời thủ đô Paris và chuyển về sống tại miền quê. Nơi đây, sau 
nhiều biến cố dồn dập xảy ra, tôi quyết định đến gặp Cha Sở. Tôi xin theo 
lớp giáo lý tân tòng để chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội. Rủi thay, trong giáo xứ 
không có lớp giáo lý cho người lớn nhưng chỉ có các lớp giáo lý dành cho 
trẻ em. Tôi đành kiên nhẫn chờ đợi. 
Bốn năm trôi qua và vào năm 1992, có hai thanh niên khác cũng muốn xin 
gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi làm thành một lớp giáo lý gồm 3 
người. Chúng tôi họp nhau mỗi tháng một lần. Ban đầu Cha Sở trao cho 
chúng tôi cuốn giáo lý nhỏ. Sau đó, chúng tôi học hỏi, bàn thảo và đào sâu 
giáo lý Công Giáo bắt đầu từ cuốn Phúc Âm. Riêng tôi, tôi may mắn được 
đôi vợ chồng trẻ hướng dẫn và đồng hành trên con đường tiến đến Đức Tin 
Công Giáo. 
Trước khi lãnh phép Rửa Tội, tôi vẫn có thói quen cầu nguyện. Rồi tôi cùng 
đi lễ Chúa Nhật với Cha Mẹ đỡ đầu. Giờ đây, sau khi được Rửa Tội, cầu 
nguyện trở thành cần thiết như hít thở. Tôi rất thích cầu nguyện và hoàn toàn 
bám chặt vào cầu nguyện. Tôi chỉ gặp chút vấn đề khi đọc kinh LẠY CHA 
tới câu "Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". 
Tôi thích đổi câu này thành: "Và tha nợ chúng con, như chúng con cố gắng 
tha kẻ có nợ chúng con". Đôi lúc tôi không hiểu tại sao khi đi lễ Chúa Nhật, 
các tín hữu Công Giáo âu yếm mỉm cười với nhau lúc bắt tay trao đổi bình 
an, nhưng rồi sau đó, trong cuộc sống hàng ngày lại không tiếc lời chửi rủa 
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và thóa mạ nhau! 
Nơi miền quê, tôi nhận thấy người dân sống gần Đức Chúa GIÊSU KITÔ 
hơn là tín hữu Công Giáo sống ở thành thị hoặc thủ đô! Đối với dân làng 
cũng như đối với tôi, đi nhà thờ có nghĩa là đi dự cuộc họp giữa những 
người cùng tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ và cùng tìm kiếm một giải đáp 
cho các vấn đề của cuộc sống con người. 
Bí tích Rửa Tội trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống tôi. Tôi đã 
vượt qua một giai đoạn và tôi cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Giờ 
đây, nếu có ai xin tôi đồng hành với các tân tòng thì tôi sẵn sàng chấp nhận. 
Bởi lẽ, đã có người sẵn sàng giúp tôi thì sao tôi lại không sẵn sàng giúp đỡ 
người khác? Trở thành tín hữu Công Giáo đã thay đổi hẳn cuộc đời tôi. Tôi 
cảm thấy cởi mở hơn đối với tha nhân, điều mà trước đó tôi không làm 
được. Trước kia, chỉ cần ai đó làm phật ý, tức khắc tôi loại trừ người ấy khỏi 
mối quan hệ với tôi! 
Giờ đây tôi có thể nói như thánh Phaolô tông đồ, sau khi lãnh bí tích Rửa 
Tội rằng: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ sống trong tôi!" 
... "Tôi quỳ gối trước mặt THIÊN CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc 
trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin THIÊN CHÚA CHA, thể theo sự phong 
phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh 
mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được 
vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa GIÊSU KITÔ 
ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững 
chắc trên Đức Ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu 
mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ 
được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có 
thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều 
chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và 
nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. Amen" (Êphêsô 
3,14-21). 

("Annales d'Issoudun", Janvier/1996, trang 15) 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha chúc các dân tộc mừng Tết Nguyên Đán một năm đầy 
công lý và hòa bình 
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Như thường lệ, trưa Chúa nhật 22-1-2012, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ 
phòng làm việc của ngài để đọc kinh Truyền tin chung với hàng chục ngàn 
tín hữu và du khách hành hương năm châu. 

Nhân dịp Tân Xuân Nhâm Thìn Đức Thánh Cha đã chúc Tết các dân tộc 
Viễn Đông như sau: 

Anh chị em thân mến, trong những ngày này, nhiều dân tộc Viễn Đông tươi 
vui mừng Năm Mới Âm Lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội 
hiện nay, tôi cầu chúc tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu 
công lý và hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau; tôi đặc biệt cầu 
chúc cho các bạn trẻ, với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng, có thể 
cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. 
Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục nên thánh 
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi huấn luyện các chủng sinh để họ trở 
thành những linh mục thánh thiện, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn 
bao giờ hết. 
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26-1-2012 dành 
cho ban Giám đốc và các chủng sinh thuộc 3 đại chủng viện miền ở Italia, 
nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Đó là các đại chủng viện miền 
Campania, Umbria, Calabria. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có một số GM 
thuộc các giáo phận liên hệ. 
Trong bối cảnh trên đây, ĐTC nhắc nhở cho các chủng sinh rằng việc học 
thần học phải luôn gắn liền mật thiết với đời sống cầu nguyện, làm sao để 
trong đời sống hoạt động như linh mục sau này, ”luôn có sự hội nhập hòa 
hợp giữa sứ vụ với bao nhiêu hoạt động đa diện và đời sống thiêng liêng... 
Đối với linh mục là người sẽ phải tháp tùng người khác suốt trong dòng đời 
và cho đến cánh cửa sự chết, điều quan trọng là chính linh mục phải thiết lập 
sự quân bình giữa con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, 
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và thực sự là 'liêm chính' xét về mặt con người (Thư gửi các chủng sinh, 6). 
ĐTC nói thêm rằng ”Ai muốn trở thành linh mục, thì trước tiên phải là một 
người của Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã mô tả (1 Tm 6,11).. Vì thế điều 
quan trọng nhất trong hành trình tiến đến chức linh mục và trong suốt cuộc 
đời linh mục là quan hệ bản thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu 
Kitô” (idem 1). 
ĐTC cũng nhắc lại huấn dụ của Đức Chân Phước Gioan 23 khi tiếp ban 
giám đốc và các chủng sinh đại chủng viện miền Campania nhân kỷ niệm 50 
năm thành lập rằng: ”Thế giới đang mong đợi các vị thánh... Họ muốn các 
linh mục thánh thiện và là người thánh hóa, trước khi là những linh mục 
thông thái, hùng biện, được cập nhật đổi mới”. 
Và ĐTC nhận xét rằng: ”Những lời này vẫn còn vang dội rất thời sự, vì ngày 
nay trong toàn thể Giáo Hội, và đặc biệt tại các miền của anh em, đang cần 
có những người thợ của Tin Mừng, những chứng nhân đáng tin cậy và 
những người thăng tiến sự thánh thiện bằng chính đời sống của mình. Ước 
gì mỗi người trong anh em có thể đáp lại tiếng gọi ấy” (SD 26-1-2012) 

G. Trần Đức Anh OP 
Thống kê Giáo hội Công giáo 2011 

 
WHĐ (24.10.2011) / Fides – Hằng năm, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, 
hãng tin Fides đều đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội 
Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của 
Giáo Hội trong các lĩnh vực mục vụ, y tế, giáo dục và viện trợ được Fides 
lập thành bảng biểu, dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo 
hội (31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để 
trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) 
nghĩa là không thay đổi. 

Năm nay 2011, Ngày Thế giới Truyền giáo là Chúa nhật 23 tháng Mười. 

Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo 
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Châu lục Dân số Tín hữu Công giáo Tỉ lệ 
Châu Phi 993.400.000 (+19.983.000) 179.480.000 (+6.530.000)  18,06 

% (+0,3) 
Châu Mỹ 921.924.000 (+8.744.000) 583.012.000 (+5.863.000) 63,23 

% (+0,04) 
Châu Á 4.114.586.000 (+47.702.000) 125.860.000 (+1.814.000) 3,06 % (+ 

0,01) 
Châu Âu 710.959.000 (+1.850.000) 284.030.000 (+597.000)  39,95 % (-

0,02) 
Châu Đại 
dương 

35.830.000 (+967.000) 9.283.000 (+147,000)  25,91 % (-
0,3 ) 

TỔNG 
CỘNG 

6.777.599.000(+79.246.000) 1.180.665.000(+14,951,000)  17,42% (+ 
0,02) 

Mặc dù thời tiết xấu, 400 ngàn người tuần hành cho Sự Sống tại DC 

 
Vào thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2012, cuộc tuần hành cho sự sống tại thủ 
đô Hoa Kỳ đã diễn ra chậm một ngày sau kỷ niệm thứ 39 Roe V. Wade. 
Hằng năm, cuộc tuần hành đã được cố ý tổ chức vào một ngày thường, bởi 
vì trong dịp cuối tuần các quan chức chính phủ thường vắng mặt khỏi thủ 
đô. 
Mặc dù trời mưa và có sương mù, con số ước lượng cho đám đông đã lên 
đến 400 ngàn người, một con số vượt trội hơn năm ngóai rất nhiều (ước 
lượng 300 ngàn). 
Những người trẻ, đa phần là giới sinh viên Đại Học, chiếm đa số, họ đến từ 
khắp mọi nơi trên đất Mỹ. 
Họ đến đây với một ý chí quyết tâm thay đổi nhận thức và thái độ của xã 
hội. 
Anh Matt Menendez, 20 tuổi, là chủ tịch nhóm Quyền Sống tại trường ĐH 
Harvard giải thích rằng mặc dù phần lớn dân Mỹ đã có khuynh hướng phò 
sự sống, nhưng những sinh viên tại Đại học Harvard mà "giám nói chuyện" 
bảo vệ sự sống chỉ là một thiểu số. 
"Chúng tôi phải chiến đấu trong một trận chiến khó khăn," anh nói, nhưng 
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cũng là "rất, rất đáng làm." 
Lý do, anh cho biết, nhóm của anh thường xuyên nhận được những lời cáo 
lỗi qua điện thọai và email "từ những người nói rằng họ sợ tên của họ bị ghi 
vào hồ sơ (prolife)". 
Anh mô tả công việc của nhóm là "chiến đấu một trận chiến trí tuệ" với hy 
vọng sẽ "giải phóng" một chủ đề được coi là "cấm kỵ" và "thường bị bỏ 
qua" tại Đại học Harvard. 
Cô Luciana Milano, một thành viên của nhóm Harvard lần đầu tiên tham gia 
cuộc tuần hành, giải thích rằng sự tham dự vào nhóm Quyền Sống đã củng 
cố quan điểm phò sự sống của cô bởi vì cô nhận được những hổ trợ khi buộc 
phải bảo vệ niềm tin của mình trước những người không đồng ý với cô. 
Mô tả cuộc tuần hành là "tuyệt vời", cô Milano cho biết cô rất có ấn tượng 
và bị "chóang" vì số lượng người như thế. 
"Ngay giây phút khi tôi thấy nhiều người như thế, tôi gần như muốn khóc," 
cô nói. 
Anh John Hughes, một sinh viên 18 tuổi tại trường Seton Hall Preparatory 
School in New Jersey, nói anh tham gia tuần hành vì "không phò sự sống là 
ngu dốt." 
"Khoa học đã chứng minh rằng cuộc sống bắt đầu từ trong bụng mẹ", anh 
lập luận rằng những người ủng hộ phá thai là "thiếu trách nhiệm" khi nhắm 
mắt làm ngơ các dữ kiện của khoa học về sự phát triển của thai nhi. 
Hughes nói rằng anh đặt hy vọng "một trăm phần trăm" về tương lai của 
phong trào phò sự sống, trong các nỗ lực lập pháp và cắt đứt ngân khỏan cho 
Planned Parenthood (cơ sở phá thai). 
"Đây là một phong trào của thanh niên chúng tôi" anh nói. 
Cô Kari Boyd, sinh viên Đại học Michigan, tin rằng nạn phá thai đã làm tổn 
thương người phụ nữ. 
Cô giải thích rằng tổ chức Planned Parenthood và các tổ chức phá thai khác 
"không nói cho phụ nữ sự thật" khi họ nói rằng một em bé chưa ra đời là 
một "khối tế bào" và giấu nhẹm đi các sự kiện khoa học chứng minh một 
bào thai là "một con người khác." 
Quyền của người phụ nữ không phải là "quyền được giết một đứa trẻ vô tội 
chưa sinh", cô Boyd nói. "Phụ nữ không có quyền giết người." 
Thứ bảy trứơc đó, ở khắp nơi trên nước Mỹ người ta cũng đã tổ chức các 
cuộc tuần hành. 
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Nhiều cuộc tuần hành đã có số tham dự gia tăng. 
Tại San Francisco, hơn 40.000 người đã tham gia cuộc "Đi Bộ" cho chủ đề 
"Phụ nữ xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn là phá thai!". Số tham 
dự tương đương với năm ngóai. 
Dân chúng đã tụ tập tại Civic Center Plaza phía trước City Hall để dự một 
cuộc "Hội chợ Thông tin," với âm nhạc, và các hoạt động cho trẻ em. Sau đó 
cuộc Tuấn hành bắt đầu vào buổi chiều, di chuyển từ Market Street tới 
Justin Herman Plaza tại khỏang Embarcadero, người đi chật kín cà chiếu dài 
và rộng của đường phố. 
Cũng vậy tại Dallas, nơi vụ kiện Roe V. Wade khởi đầu, khỏang 10 ngàn 
người đã tham gia cuộc diễn hành hằng năm mặc dù thời tiết trở lạnh và có 
gió. 
Tuy các tín đồ của nhà thờ Tin lành First Baptist Church không cùng đi diễn 
hành như năm ngóai, nhưng họ đã dồn nỗ lực để tổ chức một cuộc hội chợ 
"Phò Sự Sống" ngay sau buổi diễn hành, các mục sư Tin lành cũng là diễn 
giả của cuộc mít tinh trước tòa án liên bang Earle Cabell Federal 
Courthouse. 
Cũng trong danh sách diễn giả, có bà Norma L. McCorvey, là nhân vật Roe 
trong "Roe V. Wade". Bà McCorvey đã từ bỏ lối sống đồng tính và đã trở 
thành một tín đồ Công Giáo từ năm 1994. Ngày nay bà hoạt động cho phong 
trào Phò Sự Sống để tìm cách lật đổ phán quyết mà bà đã gây ra. 
Cách riêng, các cộng đồng người Việt trong vùng Dallas-Fort Worth đã 
tham gia với một số lượng đáng kể, một số rất đông đến từ Giáo Xứ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp do các cha DCCT cai quản. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể, 
đi chung với các chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế, đã nổi bật trên đám diễn 
hành nhờ vào những bộ đồng phục và khăn quàng màu sắc. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thành Kính Phân Ưu 
Cụ ông Inhaxio Vũ Long Mão, thân phụ của anh chị Thu-Oanh và anh chị 
Khôi-Tuyết đã được Chúa gọi về Nhà Cha ngày 21/01/2012 vào lúc 10:00 
pm tại Gardern Grove, CA. 
CĐ Đức Mẹ La Vang thành kính phân ưu cùng anh chị Thu-Oanh và anh chị 
Khôi-Tuyết. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ ông Inhaxio vào 
hưởng nước thiên đàng vĩnh phúc. 
Thành Kính Phân Ưu   
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CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester thành kính phân ưu cùng anh chị Ngọc-
Liên về sự ra đi của cụ ông Đôminicô Lương Văn Lân. Nguyện xin Chúa 
đón nhận linh hồn Đôminicô vào hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh phúc. 
ĐGM Gerald Barnes thăm Giáo Xứ 

 
Ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật 11 & 12 tháng 2 năm 2012 ĐGM Gerald Barnes, 
Giáo Phận San Bernadino sẽ đến thăm Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta, 
cử hành Thánh Lễ và gặp gỡ giáo dân. 
Chủ Nhật 12/2/2012: 
_ 12:30 – 2:30 PM: ĐGM sẽ gặp gỡ và nói chuyện với Cộng Đoàn dân Chúa 
Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta. 
_ 3:00 – 4:00 PM: ĐGM sẽ đồng tế với cha Quản Nhiệm trong Thánh Lễ 
tiếng Việt.  
Đề nghị quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến nghe ngài nói chuyện 
và tham dự Thánh Lễ trong tinh thần hiệp nhất với giáo xứ và cũng để cho 
ngài thấy sự lớn mạnh của CĐ Đức Mẹ La Vang chúng ta. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bài ca của người du tử  
Tôi đậu cử nhân Luật năm 1971. Ít lâu sau thì xin được vào tập sự tại văn 
phòng của một vị luật sư khá nổi tiếng bạn thân với bố vợ tôi. Làm luật sư 
tập sự thì nhàn, đồng lương tương đối cũng khá. Hàng tuần, đi làm về tôi 
thường tới Trung tâm văn hóa Nhật ở đường Phan Ðình Phùng học thêm 
tiếng Nhật. Học cho biết vậy thôi, nghề luật sư không đòi hỏi phải biết tiếng 
Nhật. Sau ba năm tập sự, tôi thi đậu và được Luật sư đoàn công nhận luật sư 
chính thức, cho phép treo bảng đồng, lập văn phòng riêng.  
Chưa đầy một năm sau thì tôi thôi không làm luật sư nữa mà cũng thôi 
không đi học tiếng Nhật, bởi vì các trung tâm ngoại ngữ đã đóng cửa. Tôi 
trông nom con cái cho vợ tôi đi dạy, thỉnh thoảng cũng kiếm ăn được chút 
đỉnh do liên lạc với các trung tâm dịch vụ pháp lý. Người ta đưa các đơn từ, 
giấy má tiếng Nhật hoặc tiếng Anh đến, chúng tôi dịch phụ. Tiền bạc trung 
tâm tính toán rất tốt nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.  
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May sao thời kỳ mở cửa, nhờ chút ngoại ngữ tôi nộp đơn xin được vào làm 
trong một khách sạn kiêm nhà hàng sang trọng. Tôi giữ chân tiếp đón khách, 
mời họ ngồi vào bàn, ghi những món họ muốn dùng, báo cho nhà bếp biết 
rồi các cô tiếp viên bưng ra. Tiền lương đỡ lắm, đã vậy mà mỗi cuối tháng 
chúng tôi còn được thưởng thêm, vợ tôi có vẻ yên tâm lắm.  
Một hôm ông giám đốc khách sạn cho người gọi tôi lên văn phòng ở trên 
lầu. Ông chỉ chiếc ghế trước mặt trong căn phòng lạnh bảo tôi ngồi rồi cầm 
gói thuốc ba số năm trên bàn mời tôi hút:  
- Anh quản lý nói anh biết nói tiếng Nhật ?  
- Vâng. Thưa ông giám đốc, ngày trước tôi có học tại trung tâm Nhật ngữ 

vài năm, giao dịch cũng đỡ nhưng bỏ lâu không xài nên đã quên nhiều.  
- Bây giờ còn sử dụng được chứ ?  
- Vâng, có lẽ tạm được.  
- Vậy thì tốt. Công việc tôi cần nhờ anh là thế này anh Trình ạ...  

Ông ngắt ngang câu chuyện, với tay lên chiếc giá ở phía bên cạnh lấy hai 
chiếc cốc cao cẳng bằng pha lê rồi mở một chai Champagne của Pháp, rót 
ra hai ly, đặt trước mặt tôi một ly: Mời anh !  

- Xin cám ơn ông giám đốc.  
- Cứ uống đi mà. Chúng ta làm hết chai này, vừa uống vừa nói chuyện...  
Ông này là tay sành sỏi, điệu nghệ. Bây giờ ông mới mở cái món bài tủ là 
rút trong ngăn kéo ra một gói Dunhill "black label" mới tinh còn nguyên xi 
chưa bóc giấy bóng, gỡ giấy kiếng, bảo tôi dụi điếu thuốc "ba số" vào chiếc 
gạt tàn rồi lịch sự cầm cả gói chìa về phía tôi, mời tôi hút.  
- Champagne Pháp phải đi đôi với thuốc Ăng-lê mới tốt ! 
- Vâng, thưa ông giám đốc.  
- Nào, mời anh !  
- Không dám, mời ông giám đốc.  
Chúng tôi nâng ly. Khốn khổ, rượu Champagne dù loại "chính hiệu" của 
Pháp hoặc thuốc lá Dunhill "black label" đi nữa đối với một luật sư như tôi 
cũng đâu có lạ. Vậy mà bây giờ sao tôi thấy nó ngon thế, cứ mát cả ruột! 
Nhưng cũng sờ sợ, phải có chuyện gì ông giám đốc mới "ưu ái" với tôi đến 
thế !  
- Bên công ty du lịch họ báo cho chúng ta biết khách sạn chúng ta sắp đón 
một vị khách quan trọng. Ông này người Nhật, muốn đích thân sang xem 
xét, ký kết hợp đồng về các máy móc điện tử hay chế tạo linh kiện điện tử gì 
đó tôi không biết rõ. Họ nhờ chúng ta... Nói thật ra là họ chỉ thị chúng ta 
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phải biệt đãi với khách. Phải dùng mọi cách làm thế nào khách được vừa 
lòng.  
- Thưa ông giám đốc, chúng tôi vẫn tiếp đãi hết sức lịch sự vói mọi khách 
hàng.  
- Ðúng thế, tôi hiểu. Nhưng theo tôi biết, ông giám đốc này hình như hơi già 
nên rất khó tính. Ví dụ trên công ty họ báo ông ta chỉ dùng tiếng Nhật, 
không dùng bất cứ một thứ tiếng nào khác. Ngoài ra, có lẽ cũng vì tuổi tác, 
tính nết ông ta cố chấp, khắc khổ, không thích giao thiệp với mọi người.  
Xương sống lưng tôi lạnh toát. Tôi hiểu ông giám đốc khách sạn đang muốn 
đề cập chuyện gì. Quả nhiên, ông ta kết luận: - Tôi đã bàn tính với ông quản 
lý. Trường hợp này ta phải dùng tới một người tương đối lớn tuổi, có căn 
bản học vấn - nghĩa là dùng người trí thức đàng hoàng chứ không thể đưa ra 
mấy cô chiêu đãi viên trẻ đẹp hoặc vài nhân viên thông dịch tiếng Anh tiếng 
Nhật bình thường. Anh đồng ý với tôi chứ ?  
Ðồng ý cái khỉ khô! Tôi là anh bồi khách sạn chứ là cái quái gì mà đồng ý 
với không đồng ý.  
- Thưa ông giám đốc, tôi nghĩ cũng đúng.  
- Xét trong khách sạn, anh phù hợp với các điều kiện đó. Tôi chỉ định cho 
anh làm công tác mới giúp đỡ khách sạn. Nếu anh tranh thủ được cảm tình 
của ông ta, chẳng những khách sạn có hoa hồng riêng cho anh mà bên đầu tư 
cũng có phần thưởng. Họ hứa như vậy. Còn nếu không tranh thủ được...  
Ông ta bỏ lửng song tôi hiểu. Có thưởng thì phải có phạt. Nếu tôi loạng 
quạng, không làm nên cơm cháo sẽ bị mất việc, ở nhà nấu cho vợ dễ như 
chơi. Tình hình như vậy, biết nói cách nào bây giờ ?  
- Thưa ông giám đốc, tôi không giám nghĩ tới việc được thưởng nhưng sợ 
tiếng Nhật lâu không xài, tôi quên mất nhiều...  
- Ðược, nhớ tới đâu dùng tới đó. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân trông coi 
việc này và sẵn sàng cung cấp cho anh mọi phương tiện, kể cả tài xế và nhân 
viên khuân vác hành lý cho khách nếu cần. Dứt khoác chúng ta phải tranh 
thủ bằng được cảm tình của ông ta.  
- Vâng, thưa ông giám đốc, tôi sẽ cố gắng.  
Tôi dợm đứng dậy. Ông giám đốc ngăn lại, lục các giấy tờ trên bàn: - À này, 
họ cho tôi biết tên ông ta là Kwann Tae Palms... Quái, cái giấy tôi bỏ đâu 
mất rồi?.. À đây…Anh nhớ cho rõ, chỗ nào tôi cũng ghim sẵn người của ta, 
sẵn sàng hậu thuẫn cho anh một cách tốt đẹp. Anh đã có đồ vét, cravát... 
chưa nhỉ ?  
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- Thưa có.  
- Vậy thì tốt. Anh cầm giấy này xuống phòng kế toán bảo cô thủ quỹ tôi 
quyết định ứng trước cho anh hai tháng lương. Ðây, giấy tạm ứng đây. Nếu 
công việc tốt đẹp sẽ tính vào tiền thưởng.  
- Vâng, cám ơn ông giám đốc.  
Tôi đi, tay cầm mảnh giấy.Kỳ lạ, tại sao ông ta lại tên Kwann Tae Palms, 
chẳng giống với Nhật chẳng giống với Tàu? - Riêng cái họ - Palms - thì 
giống với Mỹ. Theo tôi hiểu, người Nhật tên họ thường là Watanabe, 
Saburo, Yamamoto, Fuda, Fudo, Honda, Yamaha, Suzuki .v.v... Ngay đến 
cái tên cũng khó hiểu thế chẳng trách ông ta già, khó tính, lẩm cẩm, cố chấp, 
chỉ nói tiếng Nhật, không thèm nói tiếng Anh tiếng Pháp. Ôi, tôi mất việc dễ 
như chơi!  

* 
Hôm sau, tôi và anh phụ tá được chiếc xe du lịch màu trắng mới tinh gắn 
máy lạnh đưa ra phi cảng, đón ông giám đốc Nhật tận chân cầu thang máy 
bay. Ðây là ngoại lệ. Theo tôi hiểu, đáng lẽ chúng tôi chỉ được đón ở phía 
trong, sau khi ông ta đã làm thủ tục, khám xét, trình các giấy tờ.  
Sau cái liếc mắt "ra hiệu ngầm" của cô tiếp viên phi cảng, tôi sửng sốt: ông 
giám đốc Nhật trông còn trẻ, chỉ trạc ngoài bốn mươi ngang với tuổi tôi, nét 
mặt già dặn có thể nói là rất có duyên, nước da ngăm ngăm đen, mắt hai mí 
trông nhanh nhẹn tháo vát chứ không "một mí" như mắt người Nhật hay 
người Ðại Hàn. Ðặc biệt, ông ta ăn mặc theo kiểu khách du lịch, áo sơ mi ca 
rô sọc chìm, quần jean, áo bỏ trong quần với sợi dây xanh tuya to bản bằng 
da cá sấu, giầy Adidas màu trắng. Chà chà, tôi thấy ông ta đẹp trai quá, 
không già lão, "khó tính" một chút nào hết.  
Anh phụ tá đỡ giùm chiếc va ly trong khi tôi cúi đầu thật thấp theo kiểu 
người Nhật, nghĩa là cứng đong đong như khúc gỗ bị bẻ gẫy, chắp tay trước 
ngực và cố "nặn" ra từng tiếng Nhật:- Kôn ni chi wa, y ô ku i ras shai ma shi 
ta. Hi ji ma shi te ? (Xin kính chào ngài, chúng tôi rất vui mừng được tiếp 
đón ngài. Thưa ngài đi đường bình an chứ ạ?)  
Ông ta ngớ người nhìn tôi, nhíu mày suy nghĩ như cố nhớ lại điều gì. Sau đó 
ông ta nhún vai, quyết định trao chiếc cặp Xăm-xô-nai cho cô tiếp viên xách 
giúp, rồi cũng chắp tay, cúi đầu thật thấp chào lại: - Kônnichiwa! Yôku 
irasshaimashita! (Xin kính chào ông! Tôi rất vui mừng được gặp gỡ ông!)  
Giọng ông ta nhanh và mạnh, tất nhiên thông thạo như... tiếng mẹ đẻ chứ 
không ỳ ạch như tôi. Tôi đoán rằng tôi nói "hay" quá nên thấy ánh mắt 
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ông ta có gì vui vẻ, tinh nghịch pha lẫn nụ cười. Tôi lại hăng hái "nặn" tiếp 
và tự giới thiệu: - Wa ta shi wa Trinh de su, ho te ru Y... y a dô zo yo ro shi 
ku! (Thưa ngài, tôi tên là Trình, nhân viên khách sạn Y... rất sung sướng 
được cử đến đây đón tiếp ngài !)  
Nét mặt ông giám đốc Nhật vui hẳn lên, ông mỉm cười nhìn tôi sau đó cũng 
tự giới thiệu:Watashi wa "Kwann" desu, dôzoyoroshiku! (Thưa ông tôi tên 
là Kwann, rất sung sướng được cử đến đây gặp ông)  
Tiếng Nhật dùng ý giống như tiếng Việt hay tiếng Tàu, nhân xưng đại danh 
từ "tôi" và "chúng tôi" nhiều khi dùng chung với nhau, những tiếng như 
"irasshaimashita" và "yoroshiku" vừa có nghĩa là đón tiếp lại vừa có nghĩa là 
gặp gỡ, tùy câu sử dụng. Hừ, lạ thật, tôi là anh bồi khách sạn chứ có phải là 
một VIP nào đâu mà ông ta nói rất sung sướng được "cử" đến đây "gặp" tôi? 
Ngoài ra tôi để ý thấy những câu ông ta dùng đều... bắt chước tôi y chang 
nhưng thu gọn lại, nhanh và thông thạo hơn. Tại sao ông ta chọc ghẹo tôi 
với ánh mắt hóm hỉnh như vậy? Tôi nói tiếng Nhật có gì sai sót chăng?  
Kiểm tra và làm thủ tục tại khu hải quan tương đối đơn giản do có "người 
của ta" xong, chúng tôi ra xe.Ông giám đốc Nhật đi lầm lối khác,tôi đưa tay 
lễphép: Kô chi ra e dô zô! (Xin mời ngài đi lối này!) Ông khách giật mình 
ngửng lên, vui vẻ: - Arigatô, zogaimasu! (Vâng, xin cám ơn)  
A, bây giờ thì ông ta không "bắt chước" tôi nữa. Tôi thấy có cảm tình với 
ông ta. Rõ ràng là ông ta mau mắn, lịch duyệt, không già nua, khắc khổ như 
ông giám đốc khách sạn đã cho biết.  
Anh tài xế đã đợi sẵn bên cạnh chiếc xe, vội vàng mở rộng các cửa mời mọi 
người lên và xếp va ly vào phía đằng sau. Ông giám đốc ra hiệu cho tôi ngồi 
bên cạnh ông ta, anh phụ tá ngồi bên trên với tài xế, sau đó xe chuyển bánh 
lướt êm, máy lạnh mát rượi.  
Xe chạy qua cổng Phi Long, vị khách luôn luôn nhíu mày nhìn những tấm 
bảng quảng cáo "vĩ đại" có vẻ suy nghĩ.. Cặp mắt ông ta đăm chiêu, tò mò 
nhìn từng gốc cây, từng ngôi nhà lớn hiện đang xây cất ở hai bên đường 
Nam kỳ khởi nghĩa tức Công Lý cũ, không hiểu ông ta thấy nó thế nào so 
với bên Nhật.  
Tôi nhẹ nhàng lấy gói ba số 5 và chiếc hộp quẹt ga mới tinh mang dấu hiệu 
Công ty du lịch Việt Nam, lễ độ mời khách:- Ip pon i ka ga de su ka ? (Xin 
kính mời ngài hút thuốc ?)  
Ông ta giựt mình quay lại, nhíu mày khe khẽ lắc đầu:- Kekhô desu, arigatô! 
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(Không, tôi không muốn hút, xin cám ơn!) Ðoạn, không hiểu nghĩ sao, ông 
ta cầm gói thuốc, ngắm nghía hồi lâu rồi bỗng ngửng lên nhìn tôi:- Do you 
usually smoke this kind of Three Fives cigarette?  
Ôi chao, vậy thì ông ta cũng nói tiếng Anh chứ đâu phải chỉ dùng tiếng Nhật 
một cách cố chấp? Tôi sung sướng quá bèn khẽ lắc đầu, buột miệng nói như 
cái máy: - Oh no, sir, we don't.  
Ông ta hỏi tại sao, tôi đáp"because..."rồi cũng chẳng biết because...như thế 
nào nữa, bèn trả lời thành thật:- Because this kind of cigarette is more and 
more expensive than our salary, out of our ability.  
Vị khách bật cười, rồi tự nhiên ông ta cười lớn khẽ vỗ vai tôi thân mật như 
một người bạn. Tiếng Anh ông ta dùng còn thông thạo hơn cả tiếng Nhật mẹ 
đẻ của ông ta: "Ồ, ông bạn thân mến, ông bạn nghèo lắm phải không?". Tôi 
lắc đầu: "Không, tôi không quá nghèo nhưng cũng không nghĩ rằng tôi giàu. 
Chúng tôi tiết kiệm tiền bạc". Vị khách trẻ gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, tôi 
hiểu. Tôi cũng có một vài người bạn Việt Nam ở hoàn cảnh của ông. Thỉnh 
thoảng tôi có gửi quà sang tặng họ". Chà, tay này được quá, người Nhật mà 
biết hoàn cảnh của người Việt Nam, thỉnh thoảng gửi tiền sang tặng, thật 
đúng kẻ có lòng.  
Xe chạy ngang qua cửa Nhà khách Thống Nhất, bên trái là Nhà thờ Ðức Bà. 
Vị khách ngắm nghía ngôi nhà thờ lớn nhất miền Nam, gật đầu có vẻ vừa 
lòng. Sau đó tự nhiên ông ta hỏi tôi: "Tôi đoán trước năm bảy lăm ông bạn 
là một luật sư?". Tôi giật mình kinh ngạc: "Vâng, trước đây tôi theo ngành 
luật. Nhưng tại sao ngài lại biết điều đó?". Ông ta cười trả lời: "Tôi biết 
những điều người khác không biết".  
Xe về tới đường Ðồng Khởi và từ từ táp vào lề trước khách sạn. Các cô tiếp 
viên ra đón, xách giùm va ly cho khách. Ðích thân ông giám đốc cùng nhiều 
người khác dẫn vị quý khách lên lầu, giới thiệu từng ưu điểm của căn phòng 
hạng nhất, sang trọng.  
Lúc tôi xuống, ông giám đốc đứng nán lại chờ ở chân cầu thang, thân mật vỗ 
vai tôi: - Khá quá, cậu được việc quá. Tôi đã nghe báo cáo đầy đủ. Từ nay 
tôi cử cậu đặc trách bám sát ông ta. Công việc đâu đấy xong xuôi, tốt đẹp tôi 
sẽ trích số tiền hoa hồng thưởng cho cậu và cả bên công ty đầu tư nữa. Tôi 
không quên đâu.  
- Vâng, xin cám ơn ông giám đốc.  
Kể từ hôm ấy,  tôi luôn luôn đi kèm với vị khách Nhật. Hình như đối với 
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tôi,  ông ta cũng có chút biệt đãi. Mỗi lần tới công ty đầu tư hoặc thăm các 
cơ sở, máy móc thiết bị của người Nhật, gặp gỡ ban giám đốc các cơ quan, 
lẽ ra tôi phải ngồi phía sau lưng như một thông dịch viên, ông ta giới thiệu 
tôi là một người bạn luật sư, bảo tôi ngồi bên cạnh và luôn luôn xem xét, 
bàn bạc với tôi. Người nước ngoài họ khôn lắm, dưới con mắt của một luật 
sư,  tôi thấy rõ có những điều mới nhìn mình tưởng họ dại, sự thực họ 
nhường một bước để nhảy một trăm bước. Trong khi đó, về phía bên mình,  
tôi không nói rằng họ dại nhưng tôi nói họ lanh. Lanh một cách khôn ngoan 
vặt, tiến một bước theo kiểu "thắng lợi tinh thần" trong A.Q. Chính Truyện 
của Lỗ Tấn, sau này sẽ thiệt một trăm bước hay nhiều hơn. Toàn những ông 
thầy dùi cấp dưới,  láu cá vặt mà cứ tưởng mình thông minh làm "cố vấn" 
mà thôi. Quan hệ quốc tế không thể dùng  các bộ óc láu cá vặt.  Phải có kiến 
thức,  phải có trí tuệ. Nếu không, được lợi về sợi dây thong  thì sẽ mất cả 
con trâu. Gặp trường hợp đó tôi chỉ im lặng.  Tôi không có quyền được góp 
ý kiến. Tất cả đều biết tôi chỉ là anh bồi khách sạn,  nể khách nên họ cho tôi 
được ngồi cùng bàn một cách khiêm tốn, tất nhiên không được quyền góp ý 
kiến.  
Một lần thấy họ "khôn ngoan" quá, tôi kể cho vị khách nghe một đoạn trong 
Tam Quốc Chí - một tác phẩm cổ điển lớn của Trung Quốc rất quen thuộc 
với người Việt Nam: Tào Tháo dàn gần một triệu quân trên sông Trường 
Giang định chiếm Ðông Ngô. Chu Du, đại tướng Ðông Ngô muốn dùng hỏa 
công để phá quân Tào nhưng lại sợ các chiến thuyền Tào rời rạc, chạy kịp, 
đốt không hết được; bèn nhờ Bàng Thống xúi cho thuyền Tào kết lại với 
nhau. Giữa lúc ấy, quân Tào không quen thủy thổ, say sóng. Tào Tháo hỏi 
kế. Bàng Thống "xúi khôn" là nên dùng vòng sắt kết các thuyền lại từng 
mảng,  lót ván bên trên người ngựa đi được, quân sẽ hết bệnh. Tháo mừng 
lắm, nghe lời. Ra tới bờ sông, Thống bị một người nắm áo giữ lại: "À anh 
này gớm thật, dám xúi Tào Tháo kết thuyền cho Chu Du đốt! Tháo nó ngu, 
bộ anh tưởng chúng ta hết người không ai biết mưu kế của anh hay sao?" 
Bàng Thống giựt mình nhìn lên,  thấy đó là Từ Thứ. Rồi tôi kết luận: - Ðất 
nào cũng có kẻ sĩ. nước nào cũng có kẻ sĩ. Chẳng qua chúng tôi không được 
sử dụng phù hợp khả năng như bên các ông.  Xin ông đừng nghĩ chúng tôi 
hết người.  
Ông ta nhíu mày:Có, tôi hiểu. Và tôi nghĩ đó là một trong những điều đáng 
buồn.Chúng tôi muốn làm ăn một cách cân xứng,không muốn"đốt" ai cả. 
Nhưng quy luật làm ăn, nếu họ tự đốt thì họ phải chịu.  
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Vị khách lâu nay gần như chỉ nói tiếng Anh, không nói tiếng Nhật.  
Một lần khác, ông ta mua tặng tôi một chiếc đồng hồ Seiko five giá bốn 
mươi lăm đô,  tức gần năm trăm ngàn đồng Việt Nam. Tôi cười nói đùa: - 
Ðây là "phần thưởng" cho sự im lặng của tôi?  
Ông ta cũng cười, lắc đầu: - Không đúng. Dù không thưởng thì các ông vẫn 
đứng ngoài rìa, giữ vai trò của người im lặng, không cần phải thưởng.  
- Vậy thì tôi đã có đồng hồ của tôi rồi.  
- Nó đã cũ, nên dùng đồng hồ mới. Hãy tặng chiếc cũ cho một người bạn 
nào nghèo của ông nếu họ cần tới.  
- Vâng, xin cám ơn, tôi sẽ làm như vậy.  
Công việc ký kết hợp đồng tiến triển tốt đẹp. Tôi nhận được phong bì "ứng 
trước" do ông giám đốc khách sạn trao. Ông bảo tiền hoa hồng dành cho tôi 
khá hơn, tính theo ngoại tệ, ông ứng trước một phần để tôi xây xài. Trên 
nguyên tắc, nếu chúng tôi giới thiệu được khách cho khách sạn thì được 
hưởng năm phần trăm, kêu là tiền huê hồng, tính theo tổng số tiền phòng các 
ngày khách đã ở trong khách sạn. Ðằng này tôi không giới thiệu nhưng ông 
giám đốc cũng tính theo tỷ lệ đó, coi như tiền thưởng. Làm ở những chỗ có 
đô la ra vô thì sướng thế đấy, toàn những món bất ngờ mà mình được hưởng 
chứ tôi có công gì đâu. Ðồng thời ông cũng cho tôi, biết còn hai ngày nữa, 
tức sáng thứ Hai, ông khách sẽ lên máy bay về nước.  
Hôm đó là chiều thứ Bảy, một buổi chiều thành phố thật đẹp.  Mọi việc đã 
xong xuôi, vị khách Nhật hình như hơi rảnh. Ông nhìn qua khung cửa kính, 
có vẻ suy nghĩ và bảo tôi: - Ông bạn luật sư thân mến - ông vẫn nói tiếng 
Anh, không dùng tiếng Nhật - Tôi sắp về nước. Tôi nghe nói người Việt 
Nam có món "thịt cầy" (dog meat) ngon lắm. Nếu ông bạn vui lòng hướng 
dẫn tôi đi thưởng thức được thì tôi rất lấy làm sung sướng.  
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt: - Dog meat? Theo.. theo ý ông nói, đó...đó là 
món.."Thịt của con chó ?"  
Ông ta mỉm cười:- Ðúng vậy, "thịt của con chó", nếu tôi không lầm.  
Ðoạn, ông ta nói tiếp: - Theo tôi hiểu, nhà văn Trung Quốc Lin Yuyang 
(Lâm Ngữ Ðường) có lẽ cũng thích món "thịt của con chó" nên ông ta viết 
một truyện ngắn rất nổi tiếng lấy tên "Tướng Quân Thịt Chó", tôi có đọc 
qua.  
Ối giời ơi, thế này thì chết. Tôi như từ trên trời rơi xuống đất. Mặc dầu gốc 
dân Thái bình Thái lọ, rất khoái cái món "nai đồng quê" nhưng tôi giải thích 
cho ông khách oái oăm biết rằng thường thường các quán "nai đồng 
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quê" không phải là những nhà hàng sang trọng, nếu chúng tôi dẫn khách đến 
đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ bị cho nghỉ việc.  
- Tất nhiên, ngoài món "dog meat", chúng tôi còn có các đặc sản khác như 
ếch chiên bơ, cua rang muối, rắn xào lăn v.v... rất ngon, chúng ta nên đến 
đấy thì tốt hơn.  
Ông ta gật đầu: - Cũng được. Nhưng chỉ có ông với tôi đi thôi. Và tôi lái xe.  
Ối giời đất ơi, lại nguy hiểm nữa. Tôi báo cáo với ban giám đốc. Ông quản 
lý lắc đầu lè lưỡi: - Chết, ông ấy có biết đường đâu mà lái ? Người nước 
ngoài mà lái xe trên đường phố Sài Gòn thì coi như tiêu luôn sinh mạng. 
Thôi, ông Trình cố nói kheo khéo giành lấy tay lái.  
Tôi lái xe. Ông giám đốc Nhật ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười vì nghe tôi kể 
lại những lời của ông quản lý. Chúng tôi tới quán Thanh Sơn ở đường 
Nguyễn Cư Trinh. Ðây là hậu thân của quán Ba Thừa ở đường Bùi Viện 
ngày trước. Thanh Hải, Ba Thừa trước đây thường rất nổi tiếng với món la-
de đặc - la-de ướp lạnh đến mức tự nó đông lại, phải vỗ vỗ đáy chai cho 
chảy ra, không phải bỏ đá - và những món đặc biệt miền Nam như cua rang 
muối, ếch chiên bơ như đã kể trên.  
Chúng tôi đang ăn, ông khách Nhật luôn luôn gật đầu tấm tắc khen ngon thì 
bọn trẻ bán thuốc lá, bán vé số nghe tiếng nước ngoài bèn bu lại mời mua. 
Ông ta lấy một gói "ba số" và đưa tờ năm đô la.  
- Nô, nô, cái này năm chục ngàn, cái này có mười mấy ngàn, hổng đủ tiền 
thối !  
Ông ra hiệu cho cả, tụi nó mừng rỡ "thánh kiu" rối rít rồi kéo nhau đi. Một 
đứa khác tới trễ không được chia phần bèn để cả xấp vé trước mặt ông, tý 
tay như nằm nửa người trên bàn mời mua bằng được. Ông lắc đầu.  
- Ông này sắp về nước không mua vé số đâu em ạ.  
Cậu thanh niên chạy bàn hình như con trai ông bà chủ tiệm đi ngang bèn 
"bợp" nhẹ cho nó một cái, đuổi nó ra ngoài. Ối cha, lúc nó đứng dậy, khuỷu 
tay loạng quạng thế nào đụng phải đĩa lươn um, hất ráo xuống quần tôi. 
Nóng thì không nóng nhưng bẩn.  Nhòe nhoẹt. Tôi bực quá đâm gắt:- Thấy 
mẹ người ta..Ðã bảo mà ! Làm thế nào bây giờ ?  
Nhà hàng đem thau nước ra lau giùm. Xong,  ông khách mỉm cười, im lặng 
ngồi hút thuốc lá. Cái mặt tôi lúc đó chắc"dễ thương"quá. Ông hỏi: - Bạn 
vừa mới nói "th-ay me" (thấy mẹ). Vậy "th-ay me" là gì ? Một tiếng lóng 
hay một câu chửi ?  
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Trời đất, đang bực,  đến bố tôi cũng không biết "thấy mẹ" là một tiếng lóng 
hay một câu chửi. Tôi trả lời đại "thấy mẹ" là... "see mother !  
Ông ta lắc đầu: - No, it isn't. In Vietnamese, "thấy mẹ", it means...  
Tôi giật mình. Hai tiếng "thấy mẹ"ông ta phát âm tiếng Việt rất chuẩn... y 
như người Việt. Tôi ngạc nhiên: - Do you understand Vietnamese ?  
Ông ta mỉm cười, gật đầu: - Yes, I know very well. Because...  
Rồi như không nín cười được nữa, ông ta bỗng cười sằng sặc và... tuôn ra 
một tràng tiếng Việt pha lẫn tiếng chửi: - Bởi vì tao là một thằng người Việt 
trăm phần trăm không có tí ti máu nước ngoài nào hết. Cái thằng ngốc ! Tao 
với mày học với nhau hằng bao nhiêu năm ở Chu Văn An mà máy không 
nhận ra tao. Rõ thật !...  
Một tia sáng chợt thoáng qua trong óc tôi: - Cậu... cậu là thằng Quân đen ?  
- Chứ còn đứa nào vào đây nữa!  
- Hèn chi...  
- Hèn chi cái gì ?  
- Tớhơi ngờ ngợ, trông cậu quen quá, ngay từ lúc đầu mới gặp cậu ở chân 
cầu thang máy bay.Thì ra...  
- Thì ra "cố nhơn" phải không? Còn tớ,  vừa trông thấy cậu tớ nhận được 
liền.  
- Xin lỗi, tại tớ yên trí cậu là một tay giám đốc người Nhật. Hơn nữa cậu lấy 
tên Kwann Tae Palms...  
- Dễ lắm, cậu nhớ tên tớ là gì không ? - Phạm Thế Quân. Lúc nhập quốc tịch 
Mỹ tớ đùa nghịch đổi cái tên Quân Thế Phạm thành Kwann Tae Palms chơi 
chơi cho vui, chỉ có vậy thôi không có gì khó.  
- Cậu quốc tịch Mỹ, không phải quốc tịch Nhật ?  
- Ừ. Vợ tớ người Nhật.  
Quân kể cho tôi nghe: Hồi đó học xong Kỹ sư Phú Thọ, hắn được bổ đi làm 
kỹ sư công chánh tại một tỉnh miền Trung xa lắc. Ngày 30 tháng 4, gặp tàu, 
hắn nhảy sang Mỹ, vừa đi làm vừa cố gắng học về ngành điện tử. Trong 
trường hắn học có một cô nữ sinh viên người Nhật, hai bên quen nhau, 
thương nhau, sau khi tốt nghiệp bèn làm đám cưới. Hắn leo dần lên được 
chức phó giám đốc của một công ty Mỹ. Vợ chồng hắn có đứa con gái đầu 
lòng, bố mẹ vợ hắn viết thư giục thu xếp đem con về chơi bên Nhật. Té ra 
bố vợ hắn là một nhà tư bản, tổng giám đốc một công ty lớn có nhiều chi 
nhánh ở Nhật cũng chuyên về điện tử. Bây giờ vợ chồng hắn đã có đứa con 
thứ hai - con trai - rất xinh và hiện hắn đang làm giám đốc một công ty chi 
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nhánh cũng nằm dưới quyền ông già...  
- Ông bố vợ tớ lớn tuổi nên cẩn thận lắm cậu ạ. Cử tớ sang Việt Nam nhưng 
lại sợ tớ người Việt, phía bên này sẽ ỷ y, bởi vậy ông ra lệnh cho tớ phải nói 
toàn tiếng Nhật và đánh tiếng rằng "ông giám đốc" đã già nên rất khó tánh.  
- Tớ hiểu. Người nước ngoài họ vẫn thận trọng như vậy.  
Hắn cười hề hề:- Tiếng Nhật thì tớ cũng tà tà như cậu vậy thôi, do vợ tớ dạy. 
Sang bên này gặp cậu, tớ mừng lắm. Không ngờ sau bao nhiêu năm, hai 
thằng chó chết tụi mình gặp nhau...  
- Cậu tạo sự nghiệp bằng hai bàn tay, không phải là một thằng chó chết.  
- Chó chết chứ sao lại không chó chết ? Một đời du tử...  
Gương mặt hắn hơi buồn. Hắn khẽ thở dài:Tớ xin lỗi cậu vềviệclàm mặt xa 
lạ, bữa naymớibày chuyện "dog meat"để gặp riêngcậu.Từ hôm gặp cậu tớ rất 
mừng,đinh ninh thếnào cũng sẽ nhờ cậu một việc...  
- Chuyện gì ? Tớ sẵn lòng.  
- Như cậu biết đấy, tớ còn một bà mẹ già. Năm nay bà cụ tớ đã tám mươi 

mốt tuổi, đôi mắt đã lòa, ở với ông anh cả tớ ở Nam Ðịnh ngoài Bắc. Tớ 
thương mẹ tớ lắm. 

- Có, tớ hiểu. Làm con thì ai cũng thương cha mẹ.  
- Cám ơn cậu. Ngày trước gia đình tớ cũng nghèo như gia đình cậu. Bà cụ tớ 
thắt lưng buộc bụng, lai xai lưới xưới buôn bán mấy trái cam trái quýt với 
đứa em gái tớ ở chợ Bà Chiểu, nuôi tớ ăn học. Tớ mới tốt nghiệp, có thể nói 
là chưa báo hiếu gì được, đến lúc hữu sự thì lại nhảy đi sống lấy một mình 
không biết gì đến mẹ. Ðiều đó tớ rất ân hận. Cách đây mấy năm tớ có viết 
thư về quê liên lạc được với ông anh cả tớ. Từ đấy tớ luôn gửi quà và tiền về 
để gia đình ông anh có phương tiện phụng dưỡng mẹ tớ. Nhưng tiền bạc là 
một chuyện mà tình cảm gia đình lại là một chuyện khác.  
- Cậu nghĩ rất đúng. Rồi sao nữa ?  
- Tớ định nhờ cậu đem một món tiền khá lớn ra Bắc đưa cho ông anh tớ, 
giúp đỡ ý kiến ông ấy sửa sang nhà cửa, xây lại ngôi từ đường khang trang 
đẹp đẽ theo ý muốn của bà cụ, và nói với cụ rằng tớ hứa nội trong năm tới 
thế nào cũng thu xếp đem vợ con về Việt Nam thăm mẹ.  
- Ðược.  
- Tớ đã nói với tay giám đốc khách sạn là nhờ cậu ra Hà Nội xem xét giùm 
tớ tình hình giấy tờ ngoài ấy ra sao, có cần gì sửa chữa không. Tay giám đốc 
rất đồng ý. Việc đó rất dễ,  với con mắt một luật sư cậu chỉ liếc qua là biết 
liền có khi còn hơn tớ nữa. Rồi cậu sẽ liên lạc với tớ sau. Nhưng chuyện 
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chính là về Nam Ðịnh,  tớ giữ kín không cho ai biết. Khoảng chín giờ sáng 
mai tớ đem tiền đến nhà cậu, ở chơi một ngày,  tụi mình chuyện trò thật kỹ. 
Cậu nắm vững mọi việc rồi là sáng thứ Hai tớ lên máy bay về Nhật. Bà cụ 
cậu vẫn khỏe chứ ?  
- Cám ơn cậu, bà cụ tớ còn nhưng năm nay đã bảy mươi chín, kém bà cụ cậu 
hai tuổi, không được khỏe lắm. Thỉnh thoảng cụ vẫn nhắc cậu Quân không 
biết bây giờ ở đâu, tớ nói có lẽ bên Mỹ.  
- Thế này nhé, lát về cậu đưa tớ ghé vào chào cụ một chút rồi mai tớ đến. 
Cậu vẫn ở Tân Ðịnh?  
- Ừ.  
Hôm sau hắn tới. Buổi chiều, ăn cơm xong, hắn ngồi một mình ngoài hiên 
trên lầu bên thành lan can. Nhà tôi vắt hai ly cam tươi bưng ra. Hắn mỉm 
cười nhìn tôi, khe khẽ lắc đầu: - Chị cẩn thận giống hệt nhà tôi ở bên Nhật... 
À này, Trình, cậu còn nhớ bài "Du tử ngâm" của Mạnh Giao ngày trước cụ 
Tú Anh dạy tụi mình hồi lớp Ðệ thất Ðệ lục ở Chu Văn An không nhỉ ?  
Tôi cười: - Nhớ chứ ! Không thuộc, không viết ra chữ, cụ mắng muốn chết. 
Ðứa nào mà chẳng nhớ...  
Tay hắn đang cầm cây que. Hắn gõ nhè nhẹ lên chiếc song sắt trên thành lan 
can và đọc khe khẽ:  
Từ mẫu thủ trung tuyến  
Du tử thân thượng y  
Lâm hành mật mật phùng  
Ý khủng trì trì quy  
Thùy ngôn thốn thảo tâm  
Báo đắc tam xuân huy  
(Sợi chỉ trong tay mẹ hiền  
May thành chiếc áo trên thân người con du tử  
Lúc con ra đi mẹ khâu thật kỹ  
Vì sợ lâu ngày con chậm trở về  
Nào ai dám nói một tấc lòng của cỏ  
Có thể báo đáp được ánh dương của ba tháng xuân ?)  
- Mỗi lần nhớ tới bài thơ ấy tớ lại ứa nước mắt, cậu ạ.  
- Chuyện, thơ Ðường. Ngay đến cụ Nguyễn Du cũng còn phải mượn ý viết 
thành câu thơ trong truyện Kiều: "Dám đem tấc cỏ báo đền ba xuân" huống 
chi tụi mình ! 
Hắn thở dài: - Ở bên Nhật, hễ bận thì thôi, cứ lúc nào rảnh đầu óc tớ lại miên 
man nghĩ tới hình ảnh ba mẹ con tớ lúc mới di cư vào Nam. Ông cụ tớ mất 
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sớm hồi gia đình còn ở ngoài Bắc. Mẹ tớ một thân một mình tần tảo nuôi tớ 
ăn học. Con Chi, em gái tớ( chắc cậu đã biết), lúc ấy hãy còn nhỏ mới lên 
bốn; còn tớ lên sáu. Khổ lắm. Mẹ tớ trước bán bánh cuốn, sau bán trái cây ở 
chợ Bà Chiểu. Lúc tớ thi đậu vào lớp đệ thất trường Chu Văn An là lúc mẹ 
tớ đã dành dụm được chút đỉnh, không phải bữa đói bữa no vậy mà như cậu 
thấy, trong túi tụi mình hàng ngày đi học chẳng có đứa nào có lấy một xu. 
Thỉnh thoảng bà cụ tớ hay bà cụ cậu cho một đồng thì hai đứa mình chia 
nhau uống chung một ly nước mía. Bà cụ tớ quý cậu lắm. Nay hai mắt cụ đã 
lòa...  
- Có, tớ biết. Hôm ông anh cả vào chơi đón cụ ra Bắc, tớ có đi tiễn. Ông anh 
mua vé tàu hỏa Thống Nhất, ghế ngồi, bảo sẽ xuống ga Nam Ðịnh. Thấy 
đông người quá, trong tàu chật như nêm cối, ghế cứng mà lại phải ngồi ba 
ngày ba đêm không được nhúc nhích, tớ chảy nước mắt. Cụ cũng khóc, đưa 
hai tay quờ quạng sờ mặt tớ và nói sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại...  
Quân chớp mắt, hắn cúi mặt như cố che giấu một cái gì đó đang dâng lên 
trong cổ họng, sau khẽ thở dài nói nhỏ với tôi: - Tớ chỉ lo mẹ tớ mất trước 
khi tớ về, cậu ạ. Ra ngoài ấy cậu nhớ lạy mẹ tớ một lạy, xin cụ tha thứ cho 
tớ và nói, năm tới thế nào tớ cũng về thăm mẹ, càng sớm càng tốt.  
- Ðược, cậu cứ yên tâm.  
- Ðược ngồi ăn cơm với cụ và vợ chồng cậu tớ cảm động lắm. Tớ mong 
được tự tay xé thịt gà để riêng ra đĩa, tiếp vào bát cho bà cụ tớ cũng giống 
như cậu. Mẹ tớ hai mắt đã lòa...  

- Thế rồi sáng thứ Hai, hắn lên máy bay về Nhật thì sáng thứ Ba tôi ra Hà 
Nội. Tôi đi xe lửa, vé nằm, loại tàu nhanh hai ngày hai đêm, không đi 
máy bay vì tính tôi quen tiết kiệm. Những lúc ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh 
núi non hùng vĩ của vùng đèo Ngang, đèo Hải Vân, đầu óc tôi cứ vương 
mang nghĩ tới hình ảnh lúc hắn lên máy bay. Chúng tôi đưa tiễn, hắn giơ 
tay chào tạm biệt "Sayônara !". Rồi trong lúc mọi người không để ý, hắn 
kín đáo chắp tay lạy về phía tôi một lạy. Tôi hiểu ý nghĩa của cái lạy đó 
nên chỉ gật đầu cho hắn yên tâm và giơ tay chào tạm biệt: "Sayônara!". 
Bây giờ tôi có bổn phận đem cái lạy đó ra Bắc,  cùng với lời dặn hắn sẽ 
trở về. Và đầu óc tôi cứ miên man nghĩ đến bài ca của người du tử:  

Từ mẫu thủ trung tuyến  
Du tử thân thượng y...  
Người con nào thì cũng thương mẹ. Tôi yêu bài thơ đó lắm. 

Thái Phương. 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
   951-672-4900                                              951-302-6900   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0532  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

Free Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.  

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 


