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TÂM TÌNH CHỦ CHĂN 

 
Cung Chúc Tân Xuân 

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi.”  Đúng 
thật!  Đầu tháng ăn mừng Tết Tây, cuối 
tháng Tết ta.  Đặc biệt năm nay Cộng đoàn 
Đức Mẹ La Vang không chỉ tổ chức một 
ngày, mà hai Chúa nhật.   Chúng ta sẽ có 
thánh lễ Tất Niên,  tạ ơn Thiên Chúa và 
kính nhớ Tổ tiên,  vào ngày Chúa Nhật này 
(ngày 30 Tết) và Thánh lễ Tân Niên, mừng 
năm mới Nhâm Thìn, vào ngày Chúa Nhật 
tới (mồng 8).  Trong ngày này chúng ta sẽ 
hái lộc Lời Chúa, được lì xì, và sẽ mổ bò 
ăn mừng Xuân mới.   Chắc sẽ vui hơn mọi 
năm.  Tuần trước Cha có dịp xuống  Quận 
Cam chứng kiến người Việt chúng ta tấp 
nập mua xắm và nhộn nhịp thưởng ngoạn 
những gian hàng hoa Tết.   Thấy mọi người 
cưới nói vui vẻ với những khuôn mặt tươi 
rói làm sao không  thể rạo rực với không 
khí Xuân cho được chứ? 

tiếp theo trang 2 
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TÂM TÌNH CHỦ CHĂN  

Dù già hay trẻ là người Việt Nam chúng ta đón chờ Xuân đến để được ăn 
mừng, để được hoan hỉ, để được chia sẻ, để được đón nhận,  để được yêu 
thương,  và để được gần nhau hơn trong cùng một giòng máu da vàng.  Là 
người Kito hữu,  mỗi người là một Mùa Xuân cho người và cho chính ta.   Hãy 
mang mùa Xuân đến với mọi người, đến với những ai chúng ta gặp hàng ngày, 
đến với người nghèo, đến với những người bất hạnh,  đến với  những người neo 
đơn,  đến với những người bệnh hoạn, đến với tù nhân, và đến với kẻ thù.   Hãy 
biến thế giới chúng ta đang sống thành Mùa Xuân vĩnh cữu, ai ai cũng là một 
Mùa Xuân và đương nhiên Đức Chúa Giêsu là Vua của Mùa Xuân và là Chúa 
Xuân. 

Trong năm mới Nhâm Thìn này xin chúc quý ông bà và anh chị em được tràn 
đầy hồng ân Thiên Chúa.  Xin Ngài ban bình an, hạnh phúc, và sức khỏe cho 
mỗi người chúng ta, cho gia quyến và người thân yêu của chúng ta.  Thêm một 
tuổi thì thêm khôn ngoan và thêm thánh thiện trong ơn nghĩa Thiên Chúa.      

Chúc mừng năm mới.   
LM Quản Nhiệm 
Giuse Nguyễn Trọng, SVD 

TIN MỪNG 
Ga 14,23-27 
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 
Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với 
người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe 
đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các 
điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.  Nhưng Đấng Bảo 
Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh 
em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh 
em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. 
Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng 
đừng sợ hãi. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN THỜI GIAN  
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Bạn và tôi liệu có đạt được mức sống mà phần đông mọi người vẫn chúc cho 
nhau, và mong nó cũng sẽ xảy ra cho mình, đó là “sống lâu trăm tuổi” không? 
Nhưng nếu được như vậy, tức là chúng ta sống đến 100 tuổi, thì câu hỏi sẽ là 
chúng ta sống như thế nào với ba vạn sáu ngàn ngày ấy?  

Có lẽ ai cũng muốn đời mình gặp nhiều may mắn, thành đạt, giàu có, và thăng 
tiến trên mọi lĩnh vực. Tóm lại, không ai muốn mình khổ. Cuộc đời như thế gọi 
là một cuộc đời màu hồng. Một cuộc đời hạnh phúc. Một cuộc đời không biết 
đến cái cực, cái khổ, không biết đến tiếng khóc và những giọt nước mắt. Nhưng 
theo tôi, cuộc sống như vậy không giá trị lắm, vì nó chẳng giúp gì cho chính 
mình và cũng chẳng giúp gì cho tha nhân. Bởi lẽ, con người như vậy làm sao 
hiểu được giá trị của hy sinh, của vất vả và của cố gắng. Một con người như 
vậy làm sao biết thông cảm được với người khác. Làm gì biết làm những việc 
tốt cho tha nhân?!! Và dĩ nhiên đó cũng là một cuộc đời buồn tẻ, đơn điệu và 
nhàm chán vì không có cơ hội thi thố tài năng, sức mạnh cũng như khả năng 
chịu đựng.  

Tuần trước, một người bạn tôi ghé nhà chơi. Nhờ anh là một họa sĩ nên đã cho 
tôi một cái nhìn rất ý nghĩa và lý thú về cuộc đời khi anh nhận xét về bức tranh 
tại phòng khách của tôi. Bức tranh cũng do một họa sĩ tài tử vẽ tặng để tôi ăn 
tết. Nhìn bức tranh, anh hỏi tôi ngay:  

- Ai vẽ bức tranh này?  

- Một người bạn vừa vẽ tặng. - Tôi trả lời.  

- Ông thấy bức vẽ này có gì cần thêm bớt không?  

- Không biết, vì mình không phải là hoạ sĩ.  

Nhìn tôi, anh chậm rãi nói:  

- Vẽ một cành đào với những hoa và nụ như vậy là quá đẹp. Nhưng đây là 
bức hoạ không có nét đẹp nghệ thuật. Không có chiều sâu và trơ trẽn.  

Nghe vậy, tôi đã bênh cho người bạn hoạ sĩ tài tử của mình:  

- Thì cũng chỉ là vẽ tài tử thôi, đâu có chuyên nghiệp gì như cậu.  

Rồi anh tiếp tục giải thích:  

- Toàn bức tranh không có một chấm đen nào, và cũng không có những nét 
chấm phá xanh, xám làm nền cho những bông hoa kia đứng vững, cho toàn 
bức tranh được nổi lên. Tóm lại, đây là bức tranh không có hồn.  
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Bắt đầu từ hôm đó, tôi vẫn dành giờ ra đứng trước bức hoạ xem đi, xem lại với 
hy vọng khám phá ra được cái hồn của bức tranh mà anh bạn thân đã chia sẻ. 
Từ từ tôi nhận ra được điều mà anh bạn hoạ sĩ đã chia sẻ với tôi, đó là tuy bức 
tranh đẹp nhưng nhìn hơi trơ trẽn và không sống động. Và khi so sánh với 
những bức tranh khác trong nhà, tôi càng thấy rõ điều này, đó là bức tranh nào 
cũng có những mà màu đen, đỏ, trắng, tím, vàng quyện lẫn với nhau. Màu này 
đứng bên màu kia khiến cho ngay cả những vết đen trong hình cũng có một vị 
trí và chỗ đứng của nó. Thì ra vậy, cuộc đời tôi, hay cuộc đời của bất cứ ai 
muốn được có giá trị cũng phải có những lúc này, lúc khác. Và nếu nhìn lại 
toàn bộ, nó cũng như một bức tranh mà những chấm đen kia không thể thiếu. 
Một cách triết lý thì đó là những chặng đường tôi phải đi qua bằng những thử 
thách và vất vả.  

Có lẽ câu nói của Nguyễn Thái Học, “ví thử đường đời bằng phẳng cả. Anh 
hùng hào kiệt có hơn ai!”,cũng đúng khi tôi áp dụng vào cuộc sống của mình. 
Và khi nhìn vào đời sống của những vĩ nhân, quân tử thì hầu như chẳng có ai 
thành thân, thành danh mà lại không qua những thử thách, đôi khi phải trả giá 
bằng cả đời sống và tính mạng. Nhưng sao lại nói chuyện thời gian với cái nhìn 
từ góc cạnh một bức tranh? Tại sao lại bắt đầu suy tư về đời sống bằng những 
suy nghĩ từ một khởi đầu của năm mới.  

Năm mới với nhiều hy vọng, nhiều hứa hẹn, và nhiều ước mơ. Nhưng hy vọng, 
hứa hẹn, và ước mơ ấy lại chỉ được đan dệt bằng chuỗi ngày của 365 ngày, mà 
mỗi ngày lại là những nét chấm phá với các mầu sắc đan kết với nhau.  

Cũng mới hôm qua, nhân lúc nhàn rỗi, tôi và một bạn đồng nghiệp lớn tuổi hơn 
tôi trao đổi với nhau về vài vấn đề liên quan đến tâm lý và những áp dụng của 
tâm lý thực dụng. Vì là một nhà tâm lý cao niên, nên cái nhìn của bà cũng có vẻ 
thâm trầm và dày dặn kinh nghiệm, bà nói với tôi:  

- Làm gì thì ráng mà làm đi. Lúc này còn là lúc có thể làm được chứ đợi đến 
khi về già thì dù muốn làm cũng không làm được đâu! Và sau đó bà kết luận: 
“Lúc này khi về già tôi mới biết sức khoẻ là chính. Mất tiền còn tìm ra tiền, 
mất xe còn mua được xe, mất nhà còn mua được nhà, chứ mất sứckhoẻ thì 
chịu thua. Có tiền, có xe, có nhà mới mà không có sức khoẻ thì cũng như 
không!”  

Tôi thêm vào:  

- Và có lẽ còn buồn, còn khổ nữa là khác, vì biết có đó mà không hưởng 
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được, không làm gì được.  

Câu chuyện của tôi với nhà tâm lý lão thành kết thúc ở chỗ sức khoẻ, còn 
câu chuyện của tôi với anh bạn hoạ sĩ đã kết thúc ở màu đen. Thiếu 
sức khoẻ trong cuộc đời cũng như thiếu màu đen trên bức vẽ. Ở một nghĩa nào 
đó, cuộc đời thiếu hy sinh, cố gắng là một cuộc đời không thú vị. Và điều này 
cũng giải thích tại sao có những thiếu nữ lại yêu những anh chàng tù nhân, cao 
bồi hay du đãng. Trong con mắt những thiếu nữ này, ít nhất những chàng trai 
kia cũng đem lại một hình ảnh đẹp ở những hành động ngang tàng và nhiều 
thách đố mà những người bình thường không làm được.  

Vậy phải bắt đầu như thế nào? Trong tâm lý trị liệu, khi muốn cho người nào 
đó đối diện được những thử thách và khó khăn cuộc sống, các nhà tâm lý 
thường chỉ khuyên họ và nói với họ là: “Mỗi ngày trong cuộc đời. Và mỗi thời 
khắc của hiện tại”. Điều này có nghĩa là cuộc đời của ta sẽ được đan kết bằng 
từng ngày sống. Và mỗi ngày sống lại được dệt nên bởi những giây phút hiện 
tại. Hiện tại này nối kết hiện tại kia. Hiện tại này là tương lại của hiện tại nọ, và 
là quá khứ của hiện tại kia. Do đó, nói cho cùng ta không có gì ngoài cái phút 
giây hiện tại. Đau khổ cũng chỉ là đau khổ ở phút giây hiện tại. Sung sướng 
cũng chỉ là sung sướng ở cái phút giây hiện tại. Nháy mắt một cái là đau khổ 
hay sung sướng ấy trở thành quá khứ. Và nháy mắt một cái đã vuột mất khỏi 
tầm tay để lại hướng về tương lại.  

Đem vào ứng dụng trong cuộc đời. Những ngày xuân rồi cũng qua mau. Không 
khí ngày tết sẽ dành cho những không khí sống hiện thực và con người lại phải 
đối diện với những khó khăn, những vất vả như nó đã từng đối diện. Do đó, để 
đời sống con người và từng ngày sống trở thành một mùa xuân tươi mát, hạnh 
phúc, cũng như mỗi ngày sống là một ngày vui mừng hạnh phúc của một năm 
mới, không gì hơn là ta phải sống với những giây phút hiện tại một cách ý thức, 
đầy đủ và ý nghĩa.  

Trong thực tế, nhiều người đã không áp dụng nguyên tắc sống này, nhưng đã 
sống với ảo tưởng, với những ý nghĩ yếm thế, tiêu cực. Họ là những người mà 
từ ngữ chuyên môn cho là đánh giá quá cao hoặc quá thấp cuộc sống. Kết quả 
là lúc nào cũng cằn nhằn, cũng khó chịu, cũng chê bai, cũng chán nản. Không 
gì có thể làm họ hạnh phúc. Sống bên người chồng, người vợ thương yêu họ, 
họ cũng không hạnh phúc. Sống trong hoàn cảnh gia đình tương đối sung túc 
họ cũng không hạnh phúc. Tóm lại, họ không bao giờ cảm được hai chữ hạnh 
phúc, và kết quả là họ làm cho mọi người quanh họ cũng mất hạnh phúc.  
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Ngược lại với loại người mặc cảm, tự ti và yếm thế, là loại người luôn lạc quan 
tếu, luôn sống trong ảo tưởng và thổi phồng những giá trị và kết quả họ có. Rốt 
cuộc, họ cũng là những người không bao giờ cảm được hai chữ hạnh phúc. Lý 
do vì không có một giây phút nào trong đời, họ sống thật với họ, sống thật với 
những hoàn cảnh chung quanh mình.  

Bạn và tôi ai cũng muốn mình hạnh phúc. Bạn và tôi ai cũng sợ những cái bất 
an, những cái bất hạnh, và nhất là sợ cố gắng. Nhưng bức tranh cuộc đời lại 
được tô vẽ bằng tất cả những mầu sắc pha trộn ấy. Và cái mà chúng ta có thể 
làm là nhìn vào thực tế, ngay giây phút này để cảm được cái ý nghĩa của cuộc 
đời. Mùa xuân tượng trưng cho khởi đầu cuộc sống. Những ngày xuân là tượng 
trưng cho mỗi phút giây hiện tại. Chúng ta hãy sống trọn vẹn với tất cả cố gắng, 
thiện chí, và tâm hồn của từng phút giây ấy, và kết quả sẽ làm đời sống chúng 
ta luôn thành một mùa xuân hạnh phúc. Cái hạnh phúc được dệt bằng mỗi phút 
giây hiện tại. Hãy nhớ điều này, bạn và tôi chẳng có gì, ngoài những phút giây 
hiện tại. Vậy hãy tận hưởng, và hãy sống trọn vẹn, sống nên từng phút giây 
hiện tại. 

Trần Mỹ Duyệt 

SỐNG ĐẠO 
NĂM TỐT, NĂM XẤU 

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô 

Tết đến, lại nghe nói tới may rủi hên xui, năm tốt năm xấu.  

Trong dịp Tết, ta cũng thường nghe nói đến "năm tuổi", tuổi hợp nhau hay tuổi 
xung khắc nhau. Ví dụ, người ta nói: Thân Tý Thìn là tam hạp, cũng như Mùi 
Hợi Mão là tam hạp; còn Dần Thân Tỵ Hợi là tứ hành xung, và Tý Ngọ Mão 
Dậu cũng là tứ hành xung. Nếu tuổi xung khắc nhau thì không nên kết hôn với 
nhau.  

Từ bao đời nay, đã có không biết cơ man nào là người tin rằng ai sinh vào năm 
âm lịch nào thì sẽ có những nét "tương tự" với con vật tượng trưng cho năm 
đó. Sinh vào năm Tý (chuột) và vào lúc nửa đêm thì đinh ninh là sẽ được no 
đủ, vì đó là giờ chú tý đi kiếm ăn. Nhưng nếu Tý mà gặp Mão (mèo) thì lại rất 
lo vì chuột và mèo xưa nay vốn là những kẻ thù không đội trời chung! Vì tin 
tưởng vào ngày sinh tháng đẻ như thế nên người ta đã gây ra không biết bao 
nhiêu là thảm kịch cho mình hoặc cho kẻ khác.  

Việc người xưa chọn một con vật làm tượng trưng cho một năm là việc rất 
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tương đối. Ở vùng văn hóa này là những con vật này, ở vùng văn hóa khác là 
những con vật khác. Có những con vật, ta cho là xấu, là điềm dữ, thì trong nền 
văn minh khác, người ta lại coi là tốt, là điềm lành. Ở Ai Cập xưa, mèo được 
tôn sùng bái như là một phúc thần, ai giết một con mèo, dù là vô tình ngộ sát 
cũng vẫn bị xử tử. Một con mèo chết trong nhà nào, coi như nhà ấy bị xui lớn, 
cả nhà phải cạo lông mày và cắt tóc để tang. Cũng nhờ nắm được điểm yếu 
sùng bái mèo của dân Ai Cập nên vua Ba Tư trước khi tấn công nước này, đã 
cho tập trung một đội quân mèo rất đông; đến lúc xung trận, quân Ba Tư thả 
mèo chạy đàng trước, còn mỗi chiến binh lại ôm thêm một chú mèo làm lá 
chắn theo sau. Thế là đội quân Ai Cập không dám xung trận và phải chịu thua 
(Theo Lịch Kiến Thức 1987). 

Khác với người Ai Cập, người châu Âu thời Trung đại lại coi mèo là con vật 
báo điều tang tóc bất hạnh. Thế nên người ta rất sợ mèo, kỵ mèo, ghét mèo, 
săn lùng và thiêu sống mèo... Ở Việt Nam ta, các chủ xe cũng kỵ cho hành 
khách mang theo mèo lên xe, đơn giản chỉ vì tiếng kêu meo meo của nó nghe 
như là một lời chúc dữ "nghèo nghèo". Một sự giải thích vu vơ, hoàn toàn chủ 
quan. Chẳng khác nào năm Tỵ nhiều người kiêng ăn thịt rắn để tránh điềm 
xấu, trong lúc những người thích thịt rắn thì lại quả quyết ăn thịt rắn là tốt vì 
rắn là loài tinh khôn.  

Những tin tưởng như thế nghe thật vô lý nhưng vẫn tồn tại dai dẵng. Lẽ nào số 
phận mỗi người được định đoạt bởi cái năm tuổi của họ, nghĩa là bởi một con 
vật? Thế còn gì là tự do, trách nhiệm, phẩm giá của họ? Những tin tưởng kia 
không những vô lý mà còn thường bị thực tế phủ nhận. Biết bao nhiêu người 
sinh năm Thìn mà vẫn cảm thấy số phận mình hẩm hiu, chẳng hề được "bay 
như rồng"chút nào, ngược lại có biết bao người cầm tinh con cọp hay con dê 
chẳng hạn, lại thành đạt mọi bề...  

Ðối với người Kitô hữu, năm nào cũng tốt, ngày nào giờ nào cũng tốt bởi vì 
mọi thời giờ là hồng ân của Chúa. Không thể có năm xấu bởi vì ngày giờ, năm 
tháng đều ở trong tay Chúa là Cha Nhân Lành của chúng ta. Người thương ta, 
Người ở với ta mọi nơi, mọi lúc. Người cho ta sống trên cõi đời này để ta tôn 
vinh Người bằng cách góp phần xây dựng hạnh phúc của mình, của tha nhân 
và hoàn thiện thế giới này là công trình tạo dựng của Người. Tôi không hiểu 
làm sao một người công giáo tin có Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu lại có 
thể tin tuổi "hạp", tuổi "xung" để ngăn cản một cuộc hôn nhân của con cái, 
hoặc chọn ngày chọn giờ nói là tốt để xuất hành hay khởi công, như xây nhà, 
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cưới hỏi, chôn cất. Thế thì không có những ngày nằm ngoài quyền năng Chúa 
hay sao?  

Phải nói rằng tự nó, năm nào, ngày nào cũng tốt cả. Nhưng đối với mỗi người 
chúng ta, tốt xấu cũng còn tùy thuộc nơi ta. Say rượu mà lái xe thì tai nạn xảy 
ra là cái chắc, dù anh có cẩn thận chọn này chọn giờ cũng thế thôi. Nghĩ rằng 
năm Rồng là năm tốt rồi lười biếng làm ăn, liệu có cơ may "phất" lên được 
không?  

Lại còn phải hỏi: thế nào là tốt xấu nữa. Ta thường nghĩ rằng nếu trong năm ta 
bị đau ốm, làm ăn không lên nổi hoặc có người thân qua đời thì đó là năm xấu. 
Song xét cho kỹ, một năm như thế không hẳn là năm xấu. Trái lại, nếu bề 
ngoài ta được nhiều may mắn như làm ăn phát tài, mua vé trúng số độc đắc, 
học hành đỗ đạt, nhưng ta lại không sống tốt, ta vô trách nhiệm, không cố 
gắng làm việc thiện và nên hữu ích cho người khác, hoặc vì đồng tiền mà vợ 
chồng bà con xích mích nhau, con cái hư hỏng bởi bị bỏ bê, thì cứ phải nói đó 
là năm rất xấu cho ta.  

Vậy trong lúc vẫn tuyệt đối tin tưởng, trông cậy vào Chúa, chúng ta hãy ra sức 
làm cho mỗi ngày, mỗi năm trở thành tốt cho mình bằng cách sống và hành 
động theo hết khả năng và điều kiện mình có với tinh thần trách nhiệm cao, rồi 
những gì còn lại, ta hãy phó thác quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Ðức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ 

Vatican (SD 19-1-2012) - Trong buổi tiếp kiến sáng 19 tháng 1 năm 2012, dành 
cho các Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cảnh giác về trào lưu 
văn hóa đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại nước này, và hạn chế chứng tá 
công cộng của Giáo Hội Công Giáo về luân lý. 

Ðức Thánh Cha nói đến một số trào lưu văn hóa ở Mỹ chủ trương giới hạn 
chân lý trong lãnh vực hoàn toàn là khoa học duy lý, hoặc loại bỏ sự thật luân 
lý nhân danh quyền bính chính trị hoặc qui luật của đa số.. Ngài nói: "Những 
trào lưu ấy không những là một đe dọa cho đức tin Kitô, nhưng còn cho chính 
nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng 
ta, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi một nền văn hóa toan tính hủy bỏ 
chiều kích mầu nhiệm tối hậu, và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc 
chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con 
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người và bản chất của xã hội". 

Ðức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Hoa Kỳ đẩy mạnh việc thăng tiến một 
hàng ngũ giáo dân Công Giáo dấn thân, được huấn luyện kỹ lưỡng, với một ý 
thức phê bình mạnh mẽ đối với trào lưu văn hóa đang thống trị, và có can đảm 
chống lại chủ nghĩa duy tục hóa, không cho Giáo Hội được tham gia vào cuộc 
thảo luận công cộng về những vấn đề quan trọng đối với tương lai của xã hội 
Hoa kỳ. Việc chuẩn bị những vị lãnh đạo giáo dân dấn thân và trình bày lập 
trường có sức thuyết phục về nhân sinh quan và xã hội quan Kitô giáo là một 
trách vụ hàng đầu của Giáo Hội tại đất nước anh em, như những yếu tố thiết 
yếu trong cuộc cuộc tái truyền giảng Tin Mừng. Các mối quan tâm này phải 
hình thành viễn tượng và mục tiêu của các chương trình giáo lý ở mọi cấp độ". 

Trong thời gian gần đây, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tố 
giác các đạo luật tại một số nơi ở Mỹ đe dọa hoặc kỳ thị các tín hữu Kitô, đặc 
biệt là Công Giáo, như luật buộc các tổ chức Công giáo phải trả bảo hiểm ngừa 
thai cho các nhân viện, luật công nhận hôn nhân đồng phái, buộc các tổ chức 
Công Giáo phải giúp các cặp đồng phái nhận con nuôi, nếu không sẽ không 
được tài trợ của chính phủ, v.v. Hội Ðồng Giám Mục Mỹ đã thành lập Ủy ban 
Giám Mục về tự do tôn giáo để giúp gây ý thức và động viên các thành phần 
Giáo Hội bảo vệ tự do tôn giáo. (SD 19-1-2012) 

G. Trần Ðức Anh, OP 

Nhận định về cách bắt người sai pháp luật 

Công đồng Vatican II công nhận tính trần thế và 
độc lập của sinh hoạt xã hội - chính trị. “Trong 
lĩnh vực riêng của mình, cộng đồng chính trị và 
Giáo Hội độc lập và tự trị với nhau. Tuy nhiên, 
dưới danh nghĩa khác nhau, cả hai cùng phục vụ 
con người, trong sứ mệnh cá nhân và xã hội” (GS 
76). Do đó, theo định hướng “đối thoại thẳng thắn 
và cộng tác chân thành” mà Đức Bênêđictô XVI 
đã đề nghị với Hội đồng Giám mục Việt Nam, 

chúng tôi cảm thấy cần thiết công bố nhận định này. 

Liên tục trong các thời gian khác nhau: 30/7, 3/8, 5/8, 7/8, 16/8, 27/8, 5/9, 19/9, 
24/12 và 29/12/2011, trên địa bàn các tỉnh thành Tp.HCM, Hà Nội và Nghệ An, 
chính quyền đã bắt nhiều người, đa số họ là các giáo dân thuộc Giáo phận 
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Vinh, một cách bí mật và không theo trình tự thủ tục pháp luật. 

Tất cả 17 công dân Công giáo và Tin lành đã bị bắt theo các cách thức khác 
nhau nhưng tất cả đều sai với các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kết 
luận những người này có tội hay vô tội là công việc sẽ xảy ra tại tòa án. Vấn đề 
cần làm rõ là việc bắt giữ của cơ quan an ninh đúng hay sai pháp luật hiện 
hành? 

Dư luận rất bất bình và bức xúc về việc chính quyền của một Nhà nước pháp 
quyền mà tùy tiện bắt công dân như vậy. Việc bắt người vì một lý do nhất định 
nào đó là quyền lực của nhà cầm quyền hay của lực lượng an ninh; nhưng cách 
bắt người sai pháp luật là điều mà một nhà cầm quyền chân chính không nên 
làm, vì nó làm mất đi sự chân chính của một Nhà nước pháp quyền và làm 
người dân thấy mất an ninh. Đây là những hành động đi ngược Công pháp quốc 
tế và trái Hiến pháp cũng như Pháp luật Việt Nam. 

Ban Công lý và Hòa bình GP Vinh 

 

Sinh viên Công Giáo cung cấp bữa ăn cho người homeless 

 
SANTA ANA (NV) - Trong một sinh hoạt hàng tháng, Hội Sinh Viên Công 
Giáo Việt Nam (VCSA) cung cấp đồ ăn cho trên 100 người homeless ở Santa 
Ana hôm Chủ Nhật. Mỗi tháng, VCSA, Vietnamese Catholic Student 
Association, đi chợ Costco mua đồ ăn, về nhà chuẩn bị nấu nướng, làm bánh 
mì, rồi mang đi phát cho người vô gia cư ở Santa Ana. Ðể có tiền mua đồ ăn 
hàng tháng, hội VCSA tổ chức văn nghệ gây quỹ mỗi năm.  
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Lao động nghèo vất vả lo cho ngày Tết 

Phóng viên UCA News 

TP. HCM hiện có trên 2 triệu di dân làm việc, trong đó có khoảng 170.000 
người Công giáo. 

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, trong số 260.000 công nhân ngoại tỉnh 
đang làm việc tại thành phố, chỉ có một phần nhỏ trở về quê ăn Tết, còn hơn 
200.000 công nhân ở lại. 

Một số giáo xứ tại TGP. Sài Gòn cũng tổ chức cho công nhân không về quê 
được ăn tết tại chỗ với quà bánh, vui chơi và thăm viếng nhau. 
 
Giáo dân Việt Nam ở Lào về quê lo việc tâm linh 

Phóng viên UCA News từ Huế 

Những ngày trước Tết Nhâm Thìn này, người ta ước tính có tới 2.000 người lao 
động Việt Nam ở Lào, nơi các sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế, về quê nhà ở hai 
tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế ăn Tết, nhiều người trong đó muốn hâm 
nóng lại đời sống đức tin. 

“Mỗi năm chúng tôi về Việt Nam một lần vào dịp Tết để xưng tội, tham dự 
Thánh lễ và viếng Đền thánh Đức Mẹ La Vang” - bà Maria Goretti Huỳnh Thị 
Ẩm về quê ở Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, cho biết hôm 16-1 
Bà Ẩm, 50 tuổi, và 2 người con gái của bà bán hàng ăn tại chợ Pakse thuộc tỉnh 
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Champasak của Lào hơn 4 năm nay. Họ làm việc từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều 
mỗi ngày để kiếm sống. 

“Tôi không có điều kiện và thời gian tham dự Thánh lễ ở Lào vì nhà tôi thuê 
cách nhà nguyện Thánh Antôn Padua ở thị trấn Phonthong hơn 70 cây số. Hai 
tháng một lần mới có linh mục người Lào đến làm lễ” – bà nói. 
Bà Ẩm cho biết có chừng 70 người Công giáo trong số hơn 5.000 người Việt 
đang sống tại tỉnh Champasak. Họ làm công nhân xây dựng, làm nail, mở quán 
ăn, bán áo quần, thợ chạm đá và gỗ mỹ nghệ. 

Bà Ẩm kể mỗi Chúa Nhật thứ hai của tháng, họ gặp nhau tại nhà một giáo dân 
chừng hơn một giờ để đọc kinh, lần chuỗi, chia sẻ với nhau về tin tức ở quê nhà 
và Giáo hội Việt Nam. Họ còn tự nguyện đóng từ 10.000 đến 20.000 kip (tiền 
Lào – tương đương 30.000-60.000 đồng) mỗi người để gởi về giúp người 
nghèo và nạn nhân thiên tai ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An và Quảng 
Trị. 
Bà Ẩm nhớ lại năm 2009, bà gặp một linh mục dòng Đa Minh sang Lào du lịch 
và mời ngài đến thăm và làm lễ tại nhà một giáo dân Việt Nam ở đó. Có chừng 
30 giáo dân tham dự thánh lễ hôm đó. 

Bà Ẩm cho hay nhiều người Công giáo sang Lào lao động và lập gia đình với 
người Lào, nhưng họ chỉ giữ đạo một mình vì người chồng hoặc vợ của họ là 
Phật giáo và con cái thì không được học giáo lý. 

Anh Phaolô Lê Quốc Hài, quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sang 
Lào làm nghề thợ mộc từ năm 2006 và cưới vợ người Việt bên đó. Gia đình 
anh sống tại tỉnh Khammouan. 

Anh Hài cho biết Tết này anh đã đưa vợ và 2 con về quê và cho họ được rửa 
tội. 

Anh kể trong khu vực của anh có hơn 80 người Công giáo Việt Nam, phần lớn 
con cái họ chưa biết giáo lý đạo Chúa, vì sinh hoạt tôn giáo ở đó chỉ diễn ra tại 
gia. Các linh mục Lào không được làm mục vụ công khai cho họ hoặc xây nhà 
thờ. 

“Chúng tôi mong muốn có linh mục, tu sĩ Việt Nam sang đây để làm mục vụ 
cho chúng tôi” - anh Hài, 39 tuổi, thổ lộ. 

Nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres Maria Lene Veret Bruno, người Lào, 
đang viếng thăm La Vang. Chị cho biết thỉnh thoảng chị cũng có đến thăm 
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cộng đồng giáo dân người Việt tại Pakse nhưng chị không được phép dạy giáo 
lý. 

Sơ Lene, 67 tuổi, nói được tiếng Việt, điều hành một cộng đoàn dòng Thánh 
Phaolô thành Chartres với 2 nữ tu và 3 đệ tử người Lào tại Giáo phận Pakse. 
Theo sơ Lene, Giáo phận Pakse có chừng 250 người Công giáo Việt Nam trong 
số 6.000 người Việt đến làm việc và định cư tại các tỉnh Champasak, Salavan, 
Xekong trong giáo phận. 
 

SỚ TÁO QUÂN 

 
 
Muôn tâu Thánh Thượng 
Thần là Táo Quân 
Ở dưới gian trần 
Cuối năm tính sổ 
Trong nhà ngoài ngõ 
Chuyện nước chuyện nhà 
Chuyện gần chuyện xa 
Trình lên Thánh Thượng 
 
Năm Mão đã qua 
Biết bao nhiêu là  
Tang thương chết chóc 
Nhật Bản than khóc 
Nạn nhân sóng thần 
Tai nạn hạt nhân 

Huỷ hoại đất nước 
Châu Phi thiếu nước 
Hạn hán triền miên 
Nạn đói khắp miền 
Dân tình khốn khổ 
Chiến tranh bùng nổ 
Cách mạng Hoa Nhài 
Lật đổ độc tài 
Đòi quyền dân chủ 
Trùm Bin La Đân (Bin Ladin) 
Chết không vẹn thân 
Phải đền nợ máu 
Gương cho con cháu 
Ai gieo oán thù 
Tiếng xấu ngàn thu 
Miệng đời oán mãi 
 
Đấy chuyện người ta 
Bây giờ chuyện nhà 
Cộng Đoàn Đức Mẹ 
La Vang nhỏ bé 
Ở vùng đất khô 
Săng Bẹc Đi Nô (San Bernardino) 
Vừa tròn 5 tuổi 
Bé nhưng chơi trội 
Chẳng chịu thua ai 
Bao nhiêu anh tài 
Vào Ban Mục Vụ 
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Anh Tâm chú Tứ 
Xã hội uỷ viên 
Làm việc như điên 
Mọi người vui vẻ 
Coi sóc bầy trẻ 
Giáo lý học hành 
Việt Ngữ đua tranh 
Cô Liên thày Trí 
Cô Hương thư ký 
Phòng Thánh chị Hà 
Anh Thiện Thánh Ca 
Chị Thoại kế toán 
Thông tin biên soạn 
Anh Nguyễn Bá Sương 
Bản tin thánh đường 
Hàng tuần xuất bản 
Lời Chúa anh Chuẩn 
Chị Tuyết  uỷ viên 
Thánh Thể thiêng liêng 
Anh Dung  ngoại vụ 
Cô Kim Oanh Vũ 
Chủ tịch Cộng Đoàn 
Tất bật lo toan 
Cộng Đoàn phát triển 
Cha Trọng quản nhiệm 
Tính tình dễ thương 
Chạy xe đường trường 
Trên từng cây số 
Tận cùng mạng số 
Cha Trọng xức Dầu 
Thiên Đàng mở cửa! 
 
Cộng Đoàn La Vang 
Danh hiệu cúp vàng  
Biệt tài ăn nhậu 
Chuyện gì cũng nhậu 

Nhậu mừng tân gia 
Mừng rửa xe car 
Mới mua cáu cạnh 
Nhà ai hơi chảnh 
Mua dàn ô kê (karaoké) 
Nhậu hát mới phê 
Bái phục bái phục! 
 
Sân chơi thứ Bẩy 
Vui đùa chạy nhẩy 
Giới trẻ thiếu nhi 
Không ngại ngần chi 
Chân tình đoàn kết 
Chơi không biết mệt 
Võ thuật Kung Fu 
Thày trò cùng múa 
 
Bản Tin Chủ Nhật 
Đời thường chuyện thật 
Sống Đạo Tin Mừng 
Giáo Hội nhà chung 
Truyền thông tin tức 
Tinh thần lương thực 
Sách gối đầu giường 
Câu Chuyện Đời Thường 
Nhân nghĩa trí tín 
Sống Đạo đức tin 
Lời Chúa con xin 
Ghi lòng tạc dạ! 
 
Ngày Mẹ La Vang 
Truyền thống rõ ràng 
Mười lăm tháng tám (15/8) 
Park Lake Skinner 
Như đoàn trẻ thơ  
Về nương bóng Mẹ 
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Già trẻ lớn bé 
Đạo cũng như lương 
Đoàn kết yêu thương 
Con cùng một Mẹ 
Đức Mẹ La Vang  
Ôi Mẹ Việt Nam! 
 
Giáng Sinh yêu thương 
Chia sẻ tình thương  
Nhường cơm sẻ áo 
Cộng Đoàn sống đạo 
Của ít lòng nhiều 
Gói ghém tình yêu 
Gởi về quê cũ 
Cô nhi quả phụ 
Khuyết tật mù lòa 
Chút tình phương xa 
Merry Christmas 
 
Hoa mai nở vàng  
Chào đón Xuân sang 
Cộng Đoàn ăn Tết 
Chịu chơi hết biết 
Cha tặng con bò 
Ăn Tết thật to 
Vui như ngày hội 
Truyền thống tiếp nối 
Con cháu mai sau 
Ngẩng cao mái đầu 
Mình là Dân Việt 
 
Tống cựu nghinh tân 
Tân Mão tiễn biệt   
Đón em Thìn đến 
Rồng vàng đến nhà 

Lộc vào họa ra 
An khang thịnh vượng 
Sầu lo không vướng 
Năm mới hết nghèo 
Làm farm làm nail 
Tiền vào như nước 
 
Sớ tâu đã dài 
Táo thần good bye 
Ngọc Hoàng Thượng Đế  
Năm sau vẫn thế 
Cuối năm lại lên 
See you again! 

Dung Nguyễn 
 
 

 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
NHÂM THÌN 2012 

 
 Phúc Lộc tràn Đầy 

An Khang  
Thành Đạt 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Thành Kính Phân Ưu   

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. Nguyên xin Chúa đón nhận 
linh hồn Đôminicô vào hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh phúc. 

Đọc Kinh Cộng Đoàn 

Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự buổi đọc kinh Cộng Đoàn tại nhà anh 
chị Dung-Linh, cũng là ngày giỗ giáp năm cụ ông Gioakim Nguyễn Văn Xa. 

Vào ngày thứ sáu 27/01/2012 nhằm ngày mùng 5 Tết. 

Thời gian: 7:00 pm 

Địa chỉ: 1077 Fig St., San Jacinto, CA 92582 

Anh chị Dung-Linh kính mời. 

Mừng Tết Cộng Đoàn 

Nhằm mục đích đón mừng Xuân mới và duy trì văn hóa cổ truyền của dân tộc 
Việt Nam cho thế hệ mai sau, Cộng Đoàn sẽ tổ chức ăn mừng Tết Nhâm Thìn 
vào ngày 29/01/2012 nhằm ngày 7 Tết với những tiết mục mang đầy màu sắc 
và hương vị quê hương như: 

_ Thi Câu Đối Tết: nhằm duy trì những nét độc đáo của văn hóa Tết, kính mời 
các vị trưởng thượng tham gia viết Câu Đối Tết vào ngày Hội Xuân.   

 
_ Chúc thọ các cụ cao niên: một nét văn hóa mang tính giáo dục tỏ lòng 
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hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ. 

 
_ Thi mặc quốc phục dành cho các em thiếu nhi: đề nghị quý vị phụ huynh 
chuẩn bị cho các em thiếu nhi mặc quốc phục vào ngày Tết và tham gia tiết 
mục dễ thương nhất trong ngày Hội Xuân để các em tìm được những niềm vui 
Tết-tuổi-thơ như được tiền lì xì, được xúng xính trong bộ quốc phục…  

_ Thi hát Karaoké: mời các bạn trẻ và những ai yêu thích văn nghệ tham gia 
thi thố tài năng và cống hiến cho mọi người một chương trình văn nghệ thật 
hào hứng trong ngày Hội Xuân. 

_ Ẩm thực ngày Tết: Chân thành cám ơn cha Quản Nhiệm đã hào phóng lì xì 
cho Cộng Đoàn một con bò để ăn Tết. Chúng ta sẽ được thưởng thức những 
món ăn đậm đà hương vị quê hương do các bàn tay ngọc bên bếp hồng trong 
CĐ đảm trách. 

_ Các trò chơi vui nhộn như lôtô, bầu cua… 

Đề nghị quý vị giới thiệu với đồng hương về Hội Xuân mừng Tết Nhâm Thìn 
của CĐ Mẹ La Vang và mời bạn bè đến tham dự  để liên kết tình thân ái trong 
Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại nhân ngày Tết truyền thống của dân tộc. 
 

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 
Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao Australia 
Bắt đầu cầm bút vẽ khi mới 3 tuổi và 3 năm sau, Jacquelyn Ngô, cô bé người 
Úc gốc Việt, đã có triển lãm tranh cho riêng mình tại Sydney cũng như được 
giới truyền thông nước này săn đón. 
Ngay từ khi mới 3 tuổi, Jacquelyn Ngô nhanh chóng bộc lộ năng khiếu hội họa. 
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Và 3 năm sau, cô bé người Úc gốc Việt đã có triển lãm tranh của riêng mình tại 
Trung tâm nghệ thuật Casula Powerhouse (Sydney, Australia). 

 
Jacquelyn Ngô trên một tờ báo Australia 

Với nét vẽ, màu sắc tự nhiên, cũng như cách thể hiện chững chạc và không lẫn 
với họa sỹ khác về phong cách, Jacquelyn Ngô đã khiến không ít nhà phê bình 
hội họa phải kinh ngạc và dự đoán về một tương lai tươi sáng của họa sỹ nhí 
này. 
Dù vậy, theo lời cô bé thổ lộ, cô chịu ảnh hưởng của những tác phẩm của họa 
sỹ vĩ đại Vincent Van Gogh. “Vincent là họa sỹ cháu quý mến nhất. Và tác 
phẩm cháu yêu thích nhất là Hoa hướng dương và Phòng ngủ tại Arles”, 
Jacquelyn Ngô hào hứng nói. 
Còn theo bà Jenny, mẹ cô bé cho hay: “Mặc dù có người hỏi mua nhưng 
Jacquelyn muốn giữ lại tất cả những tác phẩm của mình bởi cháu rất yêu chúng. 
Giám đốc của Trung tâm nghệ thuật nói, ông ấy nhận được rất nhiều cuộc điện 
thoại muốn mua tác phẩm của cháu đồng thời có những lời mời triển lãm tranh 
đến từ bên kia đại dương”. 
“Khi BTC công bố giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật của thành phố Liverpool, 
tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô bé tự tin bước lên và nhận giải. 
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Tôi cũng cảm thấy đầy thú vị và phải tự nhủ: ‘Đó có đúng là tác phẩm của một 
cháu bé mới 6 tuổi?”, ông Steven Alderton, cựu giám đốc trung tâm nghệ thuật 
Casula Powerhouse, người góp phần đưa tranh của Jacquelyn tới công chúng 
cho biết thêm. 
Được biết, bên cạnh những tác phẩm liên quan tới cuộc sống trẻ thơ của mình 
cũng như tại Sydney, Jacquelyn Ngô còn vẽ không ít những hình ảnh quen 
thuộc của Việt Nam như áo dài dân tộc hay nhạc cụ truyền thống. 
 
HOA HẬU HOÀN VŨ LÀ MỘT ĐỨA BÉ MỒ CÔI 
 

 
 

Hoa hậu Venezuela, Ivian Lunasol Sarcos Colmenares - người đã vượt qua 112 
cô gái khác để tranh giành ngôi vị hoa hậu hoàn vũ năm 2011 trong cuộc thi 
vừa diễn ra tại London vào 7/11 .  Vào năm cô 8 years old cô đã phải sống ở 
trại mồ côi, sau khi bị mất cả cha và mẹ, sau đó cô theo học 5 năm tại một tu 
viện.  Cuối cùng làm việc trong một công ty quảng cáo và cuộc đời của cô đã 
hoàn toàn thay đổi, khi trở thành hoa hậu Venezuela và bây giờ là hoa hậu hoàn 
vũ. 
Hạnh phúc tột cùng khi đăng quang, trong nước mắt, Ivian Sarcos chia sẻ, cô 
mong làm được nhiều công việc có ý nghĩa cho xã hội sau khi trở thành hoa 
hậu hoàn vũ. 
Cô nói " Chiến thắng này rất có ý nghĩa với tôi, và tôi hy vọng sẽ làm được thật 
nhiều điều lợi ích trong cương vị mới, tôi không vui mừng vì chiến thắng 
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những cô gái xinh đẹp khác, mà tôi vui mừng vì tôi sẽ có cơ hội làm được 
nhiều điều lợi ích hơn cho mọi người.  Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, tôi mất cha 
mẹ từ rất sớm, tôi từng mơ ước thành nữ tu và bây giờ mong ước của tôi là 
được giúp đỡ mọi người và những đứa trẻ - những người gặp khó khăn trên 
toàn thế giới ." 
Sở hữu chiều cao hoàn hảo 1.79m, Ivian Sarcos nổi bật trong cuộc thi hoa hậu 
hoàn vũ năm nay, ngay từ những ngày đầu dự thi . Chiến thắng này đã giúp 
Ivian trở thành người đẹp Venezuela thứ 6 đã đăng quang trong cuộc thi sắc 
đẹp danh tiếng này. 
Ivian Sarcos rất duyên dáng và kiên nhẫn, tân hoa hậu hoàn vũ cho biết, cô 
thích đọc sách, nghe nhạc, chơi bóng chuyền và leo núi khi rảnh rỗi. Câu nói 
mà cô đắc ý nhất là " điều gì phải tới, sẽ tới. " 
Chiến thắng của Ivian Sarcos một lần nữa chứng minh rằng  :  " Một người đẹp 
có đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt sẽ là người lên ngôi ! 

 
Phở Challenge 

 
Một nhà hàng phở ở thành phố San Francisco, Mỹ, thách thực khách trong 
vòng một tiếng có thể ăn hết một cân bánh phở với thịt và nước dùng. 

 
Một cô gái tham gia thi ăn phở. 

Bát phở " khổng lồ " của nhà hàng Phở Garden có gần 1 kg phở và gần 1 kg 
thịt, chưa kể rau và nước. Khách sẽ không phải trả tiền nếu ăn xong tô phở 
trong vòng 60 phút. Tuy nhiên, họ sẽ phải rút hầu bao 22 USD nếu thua cuộc. 
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Dưới đáy chiếc bát phở khổng lồ là dòng chữ: You did it (bạn thành công rồi). 
Chủ nhà hàng Brenden Lam, ngoài 30 tuổi, cho biết anh bắt đầu mở cuộc thi 
Phở Challenge từ tháng 6/2009. Phần lớn những người muốn thử sức với tô phở 
" khổng lồ “ này là thanh niên trong độ tuổi từ 18-25 tuổi. "Tuy nhiên, cũng có 
phụ nữ và các quý ông lớn tuổi tới đây", anh cho biết. 

 
Mỗi ngày, có trung bình hai người tới thử sức với Phở Challenge, cuối tuần thì 
thường nhiều hơn thế. Tỷ lệ những thực khách thành công là 7%. Người lập kỷ 
lục ăn nhanh nhất bát phở là trong 13 phút. Anh chàng Joey Chestnut, tay 
chuyên ăn thi ở Mỹ, cũng từng tới thử sức ở đây, tuy nhiên, không phá được kỷ 
lục 13 phút trên. 

"Hôm đó dù ăn trưa rồi nhưng vì thách đố với bạn nên tôi đã qua đó ăn thử", 
Phong Lưu, một kỹ sư người Mỹ gốc Việt, từng ăn phở tại đây 6 tháng trước 
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cho biết. "Thế nhưng, tôi không thể ăn hết được tô đó. Hy vọng rằng mai mốt 
bụng thật đói, tôi sẽ quay lại và ăn hết tô đặc biệt đó. Chắc tôi phải nhịn hơn 
một ngày quá". 

Brenden cho biết anh cùng vợ quản lý ba nhà hàng phở ở Mỹ. Anh rời Việt 
Nam vào năm 1978 và bắt đầu sinh sống tại San Francisco từ năm 1979. Chính 
mẹ vợ là người khơi dậy cảm hứng cho anh mở nhà hàng phở tại đây. "Cuộc thi 
này chỉ mang mục đích vui là chính. Ai cũng có thể cùng bạn bè tới đây, cùng 
ăn và cùng cười", Brenden nói. 

Phở Garden không phải là nhà hàng đầu tiên ở Mỹ tổ chức ăn thi thế này. 
Tommy Lưu, người Việt đang sống ở Washington D.C., nhớ lại quán Phở 
Chiến ở Las Vegas cách đây cùng chừng 20 năm. 

"Quán Phở Chiến cũng nổi tiếng với những tô phở Xe Lửa cũng kinh hoàng 
như vậy", Tommy nói. "Tôi nhớ cũng từng là người thắng cuộc. Tức là, ăn 
xong chỉ việc đứng lên mà hoàn toàn không phải trả tiền. Tôi còn nhớ lúc đó 
còn gọi thêm một ly cafe đen đá và ly chè ba màu. Ăn xong cũng không phải 
trả tiền nữa". 
 

Một người tị nạn Việt Nam giành giải thưởng văn học hàng đầu Australia 

Một người đàn ông Việt Nam tới Australia tị nạn hơn 30 năm trước đã được 
tuyên dương tại lễ trao giải thưởng văn học danh giá nhất Australia. Anh Đỗ, 
tác giả văn học kiêm diễn viên hài kịch, đã đoạt ba giải thưởng cho cuốn sách 
mang tên ‘Người tị nạn hạnh phúc nhất’. Cuốn sách kể lại chuyến đào thoát đầy 
hiểm nguy trốn tránh cuộc chiến ViệtNam của một gia đình tị nạn vào cuối 
những năm 70. Thông tín viên VOA Phil Mercer tường thuật từ Sydney. 

 
Bị cướp biển tấn công trong cuộc đào thoát khỏi sự đàn áp của chính quyền 
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sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, Anh Đỗ và gia đình đã được một tàu 
thương mại của Đức cứu thoát và đưa tới một trại tị nạn ở Malaysia. 

 
Những người chú bác của anh đã sát cánh, chiến đấu bên các binh 
sĩ Australia trong cuộc xung đột, khiến gia đình anh rõ ràng trở thành mục tiêu 
bị trả thù. 

Cuối cùng họ được phép tái định cư ở Australia. Anh Đỗ lúc đó mới 2 tuổi khi 
gia đình anh bắt đầu một cuộc sống mới vào năm 1980. 

 
Câu chuyện đó được thuật lại trong cuốn hồi ký ‘Người tị nạn hạnh phúc nhất’ 
và đã được vinh danh tại Giải thưởng Ngành công nghệ Sách Australia tại 
Melbourne, là nơi tác phẩm được chọn là Cuốn sách xuất sắc trong năm. 
Anh Đỗ nói cuốn sách kể chi tiết về cuộc đào thoát đầy hiểm nguy khỏi 
Việt Nam. 
Anh Ðỗ nói: “Nói chung, những người chú bác của tôi đã sát cánh chiến đấu 
cùng các binh sĩ Úc trong cuộc chiến Việt Nam. Vì thế, sau khi cuộc chiến kết 
thúc, gia đình tôi bị ngược đãi và lâm nguy. Một trong những người chú bác 
của tôi làm công binh, dò mìn sát thương cho Anzacs, tức các binh sĩ Australia, 
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nên chúng tôi phải rời bỏ Việt Nam. Có 40 người chúng tôi trên một chiếc 
thuyền đánh cá dài 9 mét. Chúng tôi lênh đênh trên biển suốt 5 ngày liền trong 
một chuyến đi hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đã bị cướp biển tấn công hai lần.” 
 

 
 
Còn là một diễn viên hài kịch biểu diễn trên sân khấu, Anh Đỗ dự định chuyển 
thể cuốn ‘Người tị nạn hạnh phúc nhất’ thành phim. 
Trong khoảng thời gian từ năm 1975 tới năm 1994, hơn 110.000 người tị nạn 
Việt Nam đã được phép định cư ở Australia. Hàng ngàn người khác cũng đã 
được cấp visa theo diện đoàn tụ gia đình. Cộng đồng người Australia gốc Việt 
thường hiện diện đông đảo tại các trường đại học cũng như trong nhiều ngành 
nghề, và được coi là một phần của câu chuyện thành công về xã hội đa văn hóa 
ở Australia. 
Tuy nhiên, anh Đỗ nói rằng, những năm qua, quê hương thứ hai của anh ngày 
càng tỏ ra ít muốn chào đón người tị nạn. 
Anh Ðỗ nói tiếp: “Thái độ có lẽ đã hơi thay đổi. Tôi nghĩ Chiến tranh Việt Nam 
cùng với tất cả những hình ảnh thảm khốc về cuộc chiến được truyền tới các 
gia đình trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam đã khiến người Australia thông 
cảm hơn chút ít đối với những người tị nạn Việt Nam hơn là những người tị 
nạn đặt chân tới nước này ngày nay.” 
Chính phủ Australia hàng năm cấp visa cho khoảng 13.000 người tị nạn, theo 
các hiệp ước quốc tế khác nhau. Tuần này, Canberra ký một thỏa thuận gây 
tranh cãi nhằm đưa hàng trăm người xin tị nạn tới Malaysia, và đổi lấy hơn 
4.000 người tị nạn lâu dài. 
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Đây là một phần của kế hoạch nhằm chống nạn buôn người bị quy trách đã gây 
ra dòng người xin nhập cư trái phép tới các vùng lãnh hải xa xôi phía bắc 
của Australia bằng thuyền. 

Phil Mercer Sydney 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Bầu Bí một giàn  
Người xưa viết rằng, tha hương mà gặp người quen biết cũ là một trong bốn cái 
thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ, cần chi phải là quen biết cũ, tha hương mà gặp 
một đồng hương, cũng mừng đến lịm người đi chứ. Đó là trường hợp của anh 
Hy và tôi, khi gặp nhau trong cái thành phố Morris nhỏ bé, có dân số bảy ngàn 
người nầy, vào năm 1981. Tôi vì cơm áo, mà trôi dạt đến đây, gặp anh Hy 
người Việt Nam trong thành phố nhỏ hiền hòa nầy. Không quen biết trước, mà 
chúng tôi quý và thân thiết nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Gia đình anh Hy 
có năm người, bà mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ. Lần đầu tiên 
gặp chúng tôi, bà cụ mẹ anh Hy cầm tay vợ tôi mà mắt rưng rưng vì mừng, bà 
cứ vuốt ve lưng bàn tay vợ tôi mãi. Vợ tôi thân thiết ngồi ép sát vào bà.  

Bà cười nói sung sướng, như vợ tôi là đứa con gái của bà thất lạc nhiều năm 
mới tìm lại được. Gặp người đồng hương là sung sướng thế đó. Chị vợ anh Hy 
thì không dấu được niềm vui, cười nói tíu tít, và nhìn hai vợ chồng tôi với ánh 
mắt đầy thiện cảm. Anh Hy hiền lành, ít nói, nhưng nụ cười trên môi nở mãi 
không tàn. Hai đứa con chưa biết gì, chạy nhảy, reo hò. Gia đình anh Hy sung 
sướng, chúng tôi cũng hân hoan mừng. 

Một buổi tối, tôi đi làm về, được điện thoại của anh Hy, anh hớn hở báo cho tôi 
biết rằng, sắp có một gia đình Việt Nam tị nạn đến thành phố nầy. Giọng anh 
vui mừng ríu rít. Ông bà người Mỹ bảo trợ mới thông báo cho anh biết. Ông bà 
muốn anh xếp đặt thì giờ, để cùng mấy người trong họ đạo đi đón người mới 
đến, vào thứ tư tuần tới. Tôi vội vã báo tin mừng cho vợ, và trong lòng nghe 
lâng lâng vui. Có thêm càng đông đồng hương, càng đở buồn, và thỉnh thoảng 
qua lại chuyện trò cũng bớt cô đơn nơi quê người. Vợ tôi bàn thêm, nếu thuận 
tiện, thì chúng tôi cùng đi đón gia đình Việt Nam tị nạn nầy cho vui, và tỏ cái 
tình thân thiết lúc ban đầu. 

Suốt trong tuần, vợ anh Hy và vợ tôi soạn nồi niêu, chén bát, ly tách, muỗng 
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đủa, chia bớt các thứ cần dùng trong nhà, để dành mà tặng cho gia đình mới 
đến. Mỗi khi bà Mỹ bảo trợ tiết lộ một tin tức gì về người sắp đến, chị vợ anh 
Hy vội vã điện thoại báo cho chúng tôi biết ngay. 

Máy bay sẽ chở gia đình người tị nạn đến phi trường Chicago vào hôm thứ tư, 
lúc mười một giờ đêm. Hôm đó anh Hy bị cảm mạo, lên cơn sốt, thân nhiệt 
nóng hơn một trăm độ F. Hai ông bà người Mỹ bảo trợ kêu điện thoại cho tôi 
lúc bảy giờ tối, khi tôi mới đi làm việc về. Họ yêu cầu tôi thay anh Hy, đi cùng 
họ, để đón người tị nạn mới tới. Bỏ tắm rửa, tôi ăn vội vã, để khởi hành lúc tám 
giờ rưỡi, phòng khi đường sá có gì bất trắc. Ông Mỹ bảo trợ tên là Gary có vợ 
là bà Eva, cả hai ghé nhà tôi để hướng dẫn và chỉ đường trên bản đồ. Tôi cũng 
run lắm, vì chưa bao giờ đi đến phi trường nầy, và thấy cái bản đồ ghi chằng 
chịt đường sá đan nhau, như cái nùi chỉ rối. Ông bảo tôi chạy bám sát xe ông, 
nhưng chưa được mười phút thì đã lạc nhau. Khi cách phi trường ba mươi dặm, 
thì xa lộ bị tắc nghẽn, vì chiếc xe vận tải hàng hóa bị lật, gây tai nạn dính chùm. 
Xa lộ bị đóng hoàn toàn. Khi vào đến phi trường, tôi bị lạc đường hai lần, chạy 
quanh mãi mới vào được nhà đậu xe. Ông bà Gary cũng đi lạc, và đến sau tôi. 
Tuyết rơi quá dày, nên máy bay cũng đến trể. Ông Gary cầm cái bảng lớn, đề 
tên người chủ gia đình là Phan Ly, đưa lên cao trước cỗng đi ra của hành 
khách. 

 
Hình minh họa 

Gặp dáng người Á Đông nào, tôi cũng chăm chắm dòm kỹ. Cho đến khi hành 
khách không còn ai cả, thì ông bà Gary bối rối. Ông chạy đi hỏi hãng máy bay, 
họ bay xác nhận là có gia đình anh Phan trên chuyến máy bay vừa rồi. Hai vợ 
chồng ông Gary và tôi, cầm cái bảng đề tên anh Phàn đi quanh các ghế chờ trên 
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phi trường, thấy gia đình Á Đông nào, cũng chìa cái bảng tên ra trước mặt họ, 
để dò hỏi. Đi quanh ba vòng, mà không tìm được, ông Gary nhờ loa kêu, hỏi 
gia đình anh Phàn ở đâu, cho biết để người bảo trợ đón về. Cũng vô hiệu. Đi 
tìm gia đình anh Phàn cả tiếng đồng hồ mà không kết quả, cả ba người chúng 
tôi ngồi xuống ghế nghỉ một chốc với lòng vô cùng chán nãn. Tôi bảo hai ông 
bà Gary ngồi chờ, tôi cầm cái bảng tên đi tìm một lần nữa. Tôi đi dò tìm tên 
từng gia đình trên cái túi ni lông mà họ xách trên tay, của cơ quan ICM phát, 
khi họ cho mượn tiền máy bay. Tôi đến gần một anh mang cà vạt đỏ, áo vét ba 
mảnh bên trong, bên ngoài khoác áo bành tô bằng dạ. Tôi nhìn tận cái túi, và 
thấy loáng thoáng tên Phàn, tôi đánh bạo hỏi: 

"Anh là Phàn phải không" 

"Vâng. Tôi tên là Phàn, anh là ai?" 

"Tôi đi theo hai ông bà bảo trợ người Mỹ đến đón gia đình anh. Sao nãy giờ 
chúng tôi đi qua đây nhiều lần, đưa cái bảng tên anh ra, mà anh lại ngồi im?" - 
Tôi nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. 

Anh Phàn chỉ vào cái bảng và nói: 

"Cái bảng nầy ấy à? Thấy ông Mỹ chìa ra trước mặt tôi ba lần, nhưng đâu phải 
tên tôi mà nhận. Tên ông Ly nào đó mà. Tôi là Phàn." 

Tôi cười, nói nhỏ nhẹ: 

"Đây là tên anh . Theo lối Mỹ, ghi tên trước, họ sau." 

"Ngược ngạo thế thì 'bố giời' mới biết được". 

"Thế thì loa kêu tên anh nhiều lần, sao anh cũng chẵng trả lời?" 

"Nghe được cái quái gì đâu?" 

Tôi chợt nghĩ ra, nếu người ta có gọi tên tôi trên loa, chưa chắc tôi đã nghe kịp, 
huống chi anh Phàn là người mới đến. Tôi quay lại báo tin cho hai ông bà Gary, 
và giải thích tại sao không tìm ra. Ông bà Gary mừng, và tôi đọc được sự kiên 
nhẫn, chịu đựng của hai ông bà, khi đêm khuya không ngủ, tuyết đổ, lái xe cả 
trăm đặm, đi đón một gia đình ngoại quốc, khác màu da, khác chủng tộc, không 
hề bà con, không hề quen biết. Và trước đó nữa, phải làm bao nhiêu giấy tờ, 
mất bao nhiêu  bao nhiêu thì giờ, tốn kém đủ thứ. Chỉ vì trái tim biết thương 
người mà thôi. 
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Hình minh họa 

Gia đình anh Phàn có hai vợ chồng, năm đứa con, đứa đầu mười bốn tuổi, đứa 
út còn ẵm trên tay. Anh Phàn người da sậm, gầy ốm, cái má thóp, răng cỏ đen 
điu vì khói thuốc. Vợ anh thấp, trắng hơn, có bề ngang. Chị mang váy đầm dạ 
xám, áo vét, ngoài khoác áo bành tô cứng ngắt. Gia đình anh còn có một bà già 
mù, mang váy nâu, đầu quấn khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, trên mắt có che 
miếng vải đen, gợi tôi nhớ rõ hình vẽ trong cuốn sách Quốc Văn Giáo Khoa 
Thư mà ngày còn bé tôi hay đọc. Bà cụ y hệt cái hình vẽ bà già mù trong sách. 
Trang phục của vợ chồng anh Phàn có vẽ sang trọng hơn cả ông bà bảo trợ 
nhiều, nhưng cũng không dấu được vẻ quê mùa. 

Hành lý được chất lên cao trên bốn chiếc xe đẩy. Ông Gary , tôi, vợ anh Phàn, 
và cháu bé gái mười bốn tuổi, mỗi người đẩy một chiếc xe. Anh Phàn đi tay 
không thong thả, rút thuốc lá châm mồi và hút trong hành lang, nhả khói mù 
làm bà Eva ho sặc. ( Dạo nầy, chưa có luật gắt gao cấm hút thuốc nơi công 
cộng). Bà Eva đi dang xa ra khỏi anh Phàn, và ghé lại chiếc xe của cháu bé gái, 
phụ đẩy. Thấy đi mãi trong hành lang dài, anh Phàn hất đầu hỏi tôi: 
"Sao không kêu tài xế lái xe vào gần đây, mà phải đi xa quá vậy?" 
Tôi cười và trả lời: 
"Tài xế? Tài xế là ông Gary và tôi đây. Xe đậu trong ga-ra là nơi gần nhất rồi, 
không có nơi nào gần hơn nữa". 
Anh Phàn hỏi tôi: 
"Anh làm tài xế cho ông bà Mỹ nầy? Lương trả có khá không?" 
"Không, tôi làm việc cho công ty tư vấn. Ông bà Mỹ nầy nhờ tôi đi đón, phụ 
đưa gia đình anh về. Đường xa, anh có mệt lắm không?" 
"Cũng mệt, nhưng chẵng can gì cả." 
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"Có lẽ anh nên đẩy xe giúp cho cháu bé thì hơn"- Tôi nói. 
"Kệ nó, để nó làm việc cho quen" 

Hành lý quá nhiều, hai chiếc xe hơi không đủ chở. May mắn ông Gary gặp 
người quen, ông gởi bạn mang về nhà, hẹn ngày sau sẽ đến lấy. 

 

 
Hình minh họa 

Vào ngày chủ nhật đầu tiên của anh chị Phàn trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức 
một bữa tiệc lớn để chào mừng và đãi đồng hương. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình 
đóng bảy mươi lăm đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng 
nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. Anh Hy kê thêm thùng giấy làm bàn, mượn 
thêm ghế của các gia đình bên cạnh. Chai rượu nho hồng đậm đặt trên bàn bên 
cạnh bình hoa giả. Anh Hy và tôi lái xe đến tận nhà anh Phàn đón tất cả mọi 
người, cả cháu bé còn bế trên tay. 

Ba gia đình vui vẻ nhập tiệc. Anh Phàn kêu bà cụ già mù bằng dì. Tôi cảm phục 
cái tình gia đình của anh Phàn, khi đem bà dì mù lòa di vượt biển. Anh Phàn 
uống rượu rượu nho như uống nước ngọt, tu một hơi hết nữa li lớn. Anh nói: 

"Rượu nầy nhạt lắm. Có đế trắng hoặc rượu Tây mới đã miệng. 

Anh Hy nghe vậy, vào bên trong lục tủ, lôi ra nữa chai Vodka, rót vào ly anh 
Phàn. Anh Phàn uống một hớp nói: 

"Cái nầy mới thật là rượu." 

Khi đã ngà ngà, anh Phàn hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân ta. Hạ máy bay Con Ma, bắt giặc lái. Máy bay của ta núp 
trong mây, chờ máy bay Mỹ đến thì bắn hạ rụng như sung chín. Anh kể công 
ơn bác, đảng, văn minh tiên tiến. Những chuyện nầy, tôi đã nghe nhiều lần khi 
còn ở bên nhà. Chị vợ anh Hy giận, nói lớn, hỏi sao anh không ở lại với bác 
đảng anh hùng của anh, mà lại đi qua Mỹ làm chi. Anh trả lời là sống với 
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bọn đó không được, sống không nỗi, đời sống thua con chó, khoai sắn còn 
không có mà ăn, chứ đừng nói đến cơm. 

Khi vợ anh Phàn khoe cái hay của ông chồng, chị nói: 

"Ông nhà tôi thế chứ khảnh ăn lắm. Chỉ thích ăn quà, chứ không thích ăn cơm." 

Chị vợ anh Hy nói: 

"Sống với bác đảng, đói cho rã họng ra, ở đó mà thích quà không thích cơm. 
Nói làm sao mà tôi không hiểu chi cả." 

Mỗi tuần, các bà trong hội nhà thờ đến đưa vợ anh Phàn đi chợ hai lần. Họ nhờ 
chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Mỗi lần đi chợ về, thì chị vợ anh 
Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn: 

"Chị biết không, lần nào em xấu hổ muốn độn thổ quách. Chị ấy lựa những 
tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy hai ba tảng to tướng. Lựa các thức ăn ngon nhất, 
đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghệu. Em đoan chắc với chị rằng, cái 
bà bảo trợ chưa bao giờ dám đụng đến các thứ thịt đắt tiền đó. Bà bảo trợ cứ chỉ 
vào thịt gà, thịt heo, mà chị ấy lờ đi. Em thấy cái mặt bà bảo trợ nhăn như cái bị 
rách. Khi trả tiền, mặt mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả." 

Có lần vợ anh Hy khuyên vợ anh Phàn rằng, nên chọn các thức ăn có giá trung 
bình hoặc rẽ mà mua, vì chính ngay các bà bảo trợ, cũng rất ít khi dám ăn các 
thứ đắt tiền đó. Vợ anh Phàn lắc đầu mà nói rằng, mình không trả tiền, tội gì 
không lựa món ngon mà ăn. Từ đó, vợ anh Hy sinh ra có thành kiến với gia 
đình anh Phàn. 

Các ông bà bảo trợ trong nhà thờ rất chu đáo. Mua cho các cháu bé áo quần, 
giày vớ, áo lót chống lạnh, áo khoác đi tuyết, sách vở, viết chì, viết màu, túi 
xách mang lưng để đi học, ghi tên cho các cháu đến trường. Khi họ đến thông 
báo cho gia đình anh Phàn, để hẹn ngày đem các cháu đến trường, thì anh Phàn 
phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu mười bốn tuổi đi học. Anh lấy lý 
do là nhà đông con dại, cháu nầy đã lớn, cần ở nhà giữ em, làm việc vặt, giúp 
mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích, qua sự thông dịch lỏm bỏm 
của vợ anh Hy, rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới mười tám tuổi phải 
đi học. Nếu không được đi học, thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Chị vợ anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời các bà, và thông dịch cho anh 
Phàn. Anh Phàn cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các 
bà Mỹ, cho cháu lớn đi học. Các bà cứ thuyết phục mãi làm anh Phàn nỗi giận 
nói gằn với chị vợ anh Hy : 
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"Con của tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay không là quyền của tôi. Sao 
các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của chúng tôi mãi thế." 

"Pháp luật bắt buộc cho trẻ con đi học. Không phải các bà muốn đâu" 

"Pháp luật nào mà lạ thế? Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi người, mà cho con  đi 
học. Nhà nước nào mà can thiệp vào? Đây là xứ tự do mà." 

"Đúng, xứ tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm. Pháp luật bảo 
vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành." 

"Thôi, chị đừng nói nữa, tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã có phương án riêng cho 
gia đình tôi. Vô ích. Chị đừng tuyên truyền tôi nửa." 

Vợ anh Hy tức cành hông, muốn khóc vì không phá vỡ được cái vỏ cứng rắn 
của anh Phàn. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản ra về. Tối hôm đó, bà Eva điện 
thoại cho tôi, nhờ giải thích cho anh Phàn hiểu luật pháp Mỹ . 

Tôi chưa kịp kêu cho anh Phàn để giải thích, thì điện thoại reo. Anh Phàn ở đầu 
dây bên kia. Anh than phiền là các bà Mỹ, và vợ anh Hy cứ ép anh, buộc phải 
cho đứa con gái đầu đi học. Anh nói là họ làm áp lực anh, họ vô lý. Còn bày đặt 
ra là luật lệ bắt buộc để dọa anh. Nghe giọng nói của anh, tôi cũng phải chùn 
lại, vì biết rất khó thuyết phục anh trong lúc nầy. Tôi chỉ ừ è cho qua chuyện, 
và giả vờ theo phe anh, mà nói : 

"Anh nói đúng, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, giải quyết theo cách riêng. 
Không ai có quyền ép ai cả. Về luật lệ xứ nầy, thì tôi cũng không được rõ lắm. 
Hay là anh thử kêu điện thoại qua Oklahoma hỏi những người anh quen biết từ 
ngoài Bắc, mà họ đã đến xứ nầy từ lâu rồi, để biết thêm cho rõ. Biết chắc luật 
lệ, mà thi hành. Không ai có quyền ép mình theo ý họ, nhưng mình cũng không 
nên làm trái luật. Có gì thì anh cho tôi biết với." 

Không biết anh có kêu điện thoại cho người quen ở Oklahoma hay không, 
nhưng sau cùng, anh Phàn cũng phải nhượng bộ yêu sách của nhà thờ, để cho 
cháu gái mười bốn tuổi đi học. Anh nói rằng : "Thôi, thì tôi cũng  tạm thời lui 
một bước, mình mới đến đây mà căng quá cũng không nên. " 

Các ông bà bảo trợ để anh chị Phàn nghỉ ngơi cho hoàn hồn trong hai tháng. 
Trời tuyết đổ bên ngoài, trong nhà đóng cửa kín mít, lò sưởi mở  tối đa, anh chị 
và bà cụ bó gối ngồi trên ghế bành . Cái máy truyền hình nhấp nhem, nói tiếng 
Mỹ ồn ào. Anh Phàn bảo rằng, không đi tù, mà cũng giống như bị giam lỏng, bị 
quản chế. Ra ngoài thì trời lạnh, tuyết ngập, đi gần cũng không biết đi đâu, đi 
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xa thì không có xe cộ. 

Khi hội nhà thờ muốn kiếm việc cho anh chị làm, thì anh gạt ngang. Anh nói 
với ông bà bảo trợ, qua thông dịch của vợ tôi: 

"Chưa biết nghe, biết nói chi cả chưa thể đi làm được." 

Bà bảo trợ thuyết phục: 

"Công việc cần làm, không cần nói, cũng không cần nghe." 

"Khi nào chúng tôi nói và nghe giỏi như các bà, chúng tôi sẽ đi làm việc. Gấp 
làm chi. Tôi cần đi học tiếng Anh cho giỏi." 

Vợ tôi bảo rằng, dù anh học thêm năm ba chục năm nữa, cũng không thể nói và 
nghe bằng họ được. Đi làm việc, chỉ cần cố gắng làm. Còn nghe và nói, thì ai 
cũng lơ mơ, nghe một phần, đoán một phần. Mình không lớn lên tại Mỹ, thì 
hiếm hoi lắm mới nghe và nói giỏi tiếng Mỹ. Phải vừa làm, vừa học. Nhưng 
anh Phàn nhất quyết rằng, chưa nghe, chưa nói giỏi thì chưa chịu đi làm. Nghe 
vậy, mấy bà trong họ đạo, ngày nào cũng thay phiên nhau đến nhà anh Phàn 
dạy tiếng Mỹ. Mỗi ngày dạy bốn giờ liên tiếp. Các ông bà Mỹ tin tưởng rằng, 
trong vòng ít tháng, thì cả nhà sẽ giỏi tiếng Mỹ, không giỏi bằng họ, thì cũng 
một tám một mười. Trong những buổi học tiếng Mỹ, anh Phàn và vợ thấy buồn 
ngủ khủng khiếp, cứ rán chống mắt lên, mà cái đầu cứ gục lia lịa. Anh chị uống 
trà đậm chống cơn buồn ngủ cũng không hiệu quả. Anh chị thấy những buổi 
học nầy, như cực hình, như tra tấn, và nản lòng vô cùng. 

Học được phút trước, thì phút sau quên béng đi. Không nhớ gì cả. Anh chị kết 
luận, là cái óc của anh chị đã hư rồi, không thể học được gì nữa. Sau một tháng 
dạy liên tục, các bà Mỹ cũng nản lòng, bỏ lớp dần dần, và không đến dạy nữa. 
Kết quả vượt bực. Anh Phàn thì chỉ ấp úng nói được hai chữ "yes" và "no", vợ 
anh giỏi hơn, nói được rất ngọng thêm chữ "thank you". Vợ tôi cho rằng, các bà 
Mỹ không có phương pháp sư phạm, nên dạy không kết quả. 

Từ đó, anh Phàn mới chấp nhận là không thể học nói học nghe cho giỏi bằng 
các ông bà Mỹ được, và anh chị cắn răng để cho nhà thờ thu xếp việc làm cho 
anh chị. 

Mỗi buổi sáng tinh sương, anh Hy đến chở anh Phàn đi làm, buổi chiều chở về 
tận nhà. Có những buổi chiều, khi tan sở, xe anh Hy là một đống tuyết khổng 
lồ, anh phải vất vả đào tuyết moi xe ra. Trong khi anh Hy quần thảo với đống 
tuyết, với mảng nước đá đông cứng trên kiếng xe, thì anh Phàn đứng hút thuốc 
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lạnh lùng nhìn. Anh Hy bất bình, nhưng không nói. Một lần, mệt quá, anh Hy 
không nín được, quay qua hỏi anh Phàn: 

"Anh không giúp tôi một tay dọn tuyết cho mau mà ra về?" 

"Xe anh chứ có phải xe tôi đâu!" 

"Nhưng... anh có đi trên xe nầy không?" 

"Anh lái xe mà, đâu phải việc của tôi" 

Anh Hy giận lắm, im lặng, và không nói với anh Phàn trong nhiều ngày liên 
tiếp. Anh Hy nói với tôi rằng, vì đã lỡ nhận lời gởi gắm của bà Mỹ bảo trợ, nếu 
không, thì anh chẳng chở anh Phàn đi làm nữa. Tôi an ủi anh Hy, khuyên anh 
đừng giận anh Phàn, vì đồng hương còn có ai đâu, giận nhau nữa thì còn ai. 
Nhiều khi anh Phàn cự nự anh Hy vì đã đến đón sớm hơn giờ quy định. Những 
khi nầy, anh Phàn rề rà cho anh Hy phải ngồi chờ thật lâu trong xe dưới tuyết 
đổ. Có lần anh Phàn ngần ngừ hỏi: 

"Tôi hỏi thật, anh đừng dấu nhé. Nhà thờ trả cho anh mỗi tháng bao nhiêu, để 
anh đưa đón tôi đi làm ?" 

Anh Hy nghe mà buồn cười, hỏi lại: 

"Anh hỏi làm chi vậy?" 

"Hỏi cho biết bao nhiêu, nếu số tiền đó khá, thì tôi xin lãnh tiền, và kiếm chiếc 
xe đạp đi làm cũng được." 

"Không có xu nào cả. Tôi chở anh miễn phí, vì anh là đồng hương, và vì tôi 
cũng đã từng qua thời kỳ mới đến định cư như anh. Đáng ra anh phải chia tiền 
xăng, tiền hao mòn xe với tôi mới phải lẽ." 

"Tôi không tin." 

"Không tin thì anh thử hỏi mấy ông bà bảo trợ xem." 

Anh Phàn cười mũi: 

"Có hỏi mấy ông bà Mỹ, thì vợ anh hay anh phiên dịch. Anh chị muốn nói chi 
mà không được. Thà đừng hỏi." 

Anh Hy buồn lắm, nhưng không nỡ nói nặng lời, anh chỉ thở dài: 

"Năm ba năm nữa, nếu nhớ lại chuyện nầy, anh sẽ biết rõ sự thực." 

Mỗi ngày, có xe nhà trường đến tận nhà chở ba cháu bé đi học. Cháu lớn học ở 
trường xa hơn, hai cháu nhỏ học trường tiểu học gần nhà. Anh Phàn nói rằng, 
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nhờ đấu tranh gay gắt với nhà thờ về vụ cho đứa con lớn đi học, mà nhà thờ 
phải nhượng bộ, bằng cách đem xe đón tận nhà, đưa luôn ba đứa đi học. Chị vợ 
anh Hy giải thích rằng, trẻ con ở thành phố  nầy, em nào cũng được vậy, không 
riêng gì các cháu con anh Phàn. Anh Phàn không tin và chỉ cười ruồi đáp lại. 

Mùa đông miền Trung Bắc nước Mỹ, như mọi ngày đông khác, tuyết đổ ngập 
đường trắng xóa. Xe cào và thổi tuyết hoạt động liên miên. Muối được rải ra 
những con đường chính cho xe chạy. Một cháu trai nhỏ con anh Phàn đang 
ngồi trong lớp học, bỗng đứng dậy ôm sách vở ra về. Cô giáo cản lại. Hai bên 
trao đổi vài câu. Không ai hiểu ai. Cô giáo chỉ ra sân đầy tuyết trắng chất thành 
đống cao, như muốn nói cho em hiểu rằng không thể đi được, và dắt em về lại 
chỗ ngồi. Em rươm rướm nước mắt, và đứng dậy, nhất định ra về. Cản mãi 
không được, cô giáo kêu bà hiệu trưởng. Bà xuống lớp, khuyên bảo em. Hai 
bên cũng không hiểu nhau. Bà không thể để em bé bảy tuổi ra về một mình 
trong gió hú, trong tuyết cao chất đầy như thế. Bà cầm tay giữ em bé lại. Em 
khóc lớn. Hai bà giáo nhìn nhau thất vọng, không biết phải làm gì. Bỗng bà 
hiệu trưởng nhớ là em bé có con chị học trên nó hai lớp. Bà cho người đi kêu 
chị  nó xuống. Con chị xuống gặp đứa em, nói vài câu. Xong, con chị nắm tay 
thằng em dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại. Kéo hai em vào bên trong lớp. 
Cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng dẫn hai chị em đứa bé về phòng, và 
kêu điện thoại cho bà Mỹ trong gia đình bảo trợ, nhờ giúp đở. Bà bảo trợ vào 
trường ngay. Bà dắt hai chị em về lớp, hai đứa không chịu đi, mà nhất định kéo 
nhau ra sân, để đi bộ về nhà. Ba bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi sau, bà 
bảo trợ theo yêu cầu của các cô giáo, chạy xe đến công ty anh Phàn đang làm, 
xin cho anh được tạm nghỉ, đến trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh 
Hy phiên dịch cho anh Phàn biết, là hai cháu không chịu học, mà đòi đi bộ giữa 
mưa tuyết, để về nhà. Anh Phàn giận hầm hầm và nói với anh Hy : "Con cái 
mất dạy. Để tôi đến cho chúng vài bạt tai, cho bớt biếng nhác." 
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Hình minh họa 

Anh Hy vội vã níu anh Phàn lại, đặn dò: "Không được, đánh trẻ con thì cảnh 
sát còng tay đó . Đừng dại dột." Anh Phàn hất tay anh Hy ra, và chưa dứt cơn 
giận: "Vợ chồng anh được cái giỏi là hay hù họa tôi mà thôi. Con cái mà không 
đánh cho sợ, thì thành hư đốn. Dạy con từ thuở nên ba." Anh Hy biết khó 
thuyết phục anh Phàn, bèn nói vọng theo: "Bớt  nóng giận. Đừng đánh con, tội 
nghiệp. Có chi thì từ tốn, dạy bảo." Anh Hy sợ anh Phàn bị cảnh sát còng tay. 
Khi xe đến trường, anh Phàn hùng hổ, xăm xăm đi theo bà Mỹ đến gặp hai đứa 
con. Hai đứa bé mặt xám ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh lớn giọng gằn hai 
đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt anh Phàn dịu xuống, đến nắm 
tay hai đứa con, dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghệu, các bà giáo 
cản cha con anh lại không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa 
tuyết lạnh lẽo nầy. Anh kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như hộ pháp 
đang giữ tay hai em bé lại. Các bà giáo đang vây quanh thì líu lường xôn xao. 
Anh Phàn nhìn đám thầy cô người Mỹ với ánh mắt tuyệt vọng, với nét mặt anh 
nhăn nhúm đầy đau khổ, anh vội cúi xuống, banh quần thằng bé ra, và òa khóc 
lớn. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết. Mùi thối tha bốc lên làm ngát 
mũi. Mấy ông bà giáo người Mỹ cùng ồ lên một tiếng lớn, và cùng cười. Họ 
hiểu, em bé đã phóng uế ra cả quần. Em đã không biết nói sao để xin cô giáo đi 
ra phòng vệ sinh, và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, rán sức cầm cự, và 
khi hết chịu nỗi, thì phóng ra quần. 

Mỗi buổi chiều, sau khi anh Phàn đi làm về chừng một tiếng, thì có bà Mỹ đến 
chở vợ anh đi làm. Mấy ông bà Mỹ xin cho chị được chân rửa bát tại một khách 
sạn sang nhất trong thành phố. Khoảng mười giờ rưỡi đêm, thì mấy bà Mỹ 
trong họ đạo chia phiên nhau, lái xe trong tuyết lạnh, đến chở vợ anh Phàn về 
nhà. Mùa đông tỉnh lẻ, họ ngủ sớm, mười giờ đêm là đã say giấc, họ phải để 
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đồng hồ báo thức. Vợ tôi thường biểu lộ sự cảm phục lòng tốt của các bà trong 
họ đạo. Khuya lạnh, ai mà không muốn thẳng giấc, phải thức dậy đội tuyết ra đi 
là một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi, nhờ đến 
đón chị Phàn về. Thời đó, dù sáng phải dậy lúc năm giờ, để kịp năm giờ rưỡi 
khởi hành đi làm, nhưng tôi vui vẻ nhận lời ngay, để cám ơn cái lòng tốt của 
các bà Mỹ, đã giúp cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, 
chóng mặt, mà không dám từ chối, sợ các bà cho là tôi không có lòng. Mỗi lần 
đi đón, thì tôi phải cào tuyết trên xe hơn mười lăm phút, chờ máy nóng mới đi 
được. Bởi thế nên thường đến trể. Chi vợ anh Phàn giận, không vui, ngồi trên 
xe mà không nói một lời nào . Cả không một lời cám ơn, một lời chào khi được 
đón và khi về đến nhà. Có lần chị nói : 

"Nếu đón tôi, thì đừng đến trể. Ngồi chờ rất nản." 

"Tôi được các bà Mỹ kêu, nhờ đi đón chị, thì tôi đi ngay. Phải mang áo, phải 
cào tuyết, phải chờ xe ấm máy, nên hơi trể, chị đừng buồn. Các bà người Mỹ tử 
tế quá, đêm nào cũng đi đón chị trong lạnh lẽo, mưa, tuyết." 

"Tôi có nhờ các bà đâu. Họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Hừ, tử tế!" 

Tôi không buồn mà thương cho chị. Có lẽ anh chị Phàn hiểu lầm rất nhiều về 
lòng tốt của những người chung quanh. 

Một hôm, anh chị Phàn mời vợ chồng tôi, và vợ chồng anh Hy đến nhà, để nhờ 
chúng tôi một việc quan trọng. Hỏi anh chuyện gì, anh nói sẽ cho biết sau. Anh 
Hy cười nói với tôi rằng, sao cái lối nói nầy giống hệt cách thức của công an 
nhà nước cộng sản hồi trước. Buổi chiều đi làm việc về, có "giấy mời" tối nay 
ra trụ sở công an, lý do "Cho biết sau". Cứ thế mà run, mà thắc mắc, không biết 
có chuyện gì, không biết có bị nhốt luôn hay không. Ra đi mà hồi hộp, mà dặn 
dò vợ con phải làm gì để sinh sống, nếu bị nhốt tù. Chúng tôi rủ nhau cùng qua 
nhà anh Phàn mà không phải hồi hộp, không phải lo lắng. Anh Chị Phàn cùng 
bà cụ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Họ rót nước trà mời chúng tôi, xem bộ 
trịnh trọng, không lạt lẽo như thường ngày. Sau một hồi thăm hỏi xả giao, anh 
Phàn tằng hắng nói: 

"Tôi mời các anh chị đến đây, vì không còn ai có thể giúp cho chúng tôi được 
trong hoàn cảnh câm điếc này. Nhà thờ đã ăn chận của gia đình tôi mỗi tháng 
hơn hai ngàn đô. Tôi van xin các anh chị, nói với các ông, các bà trong nhà thờ, 
cho chúng tôi lại số tiền đó, để tôi làm vốn, ra làm ăn buôn bán, kiếm sống, chứ 
đi làm cu-li cho hãng sửa tàu, cho khách sạn, thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên 
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nỗi? Chúng tôi van lạy các anh chị, xin giúp chúng tôi, và vì thương các cháu 
nhỏ ..." 

Cả bốn người chúng tôi bàng hoàng, không tin vào lổ tai mình. Chị vợ anh Hy 
ấp úng hỏi lại: 

"Nhà thờ ăn chận tiền của anh chị? Mỗi tháng hơn hai ngàn ? Sao? Anh nói rõ 
hơn được không?" 

Anh Phàn gằn giọng, nói lớn, rõ ràng: 

"Đừng vờ vĩnh. Gia đình tôi có tám người, nhà nước Mỹ cấp cho, ít nhất cũng 
trên ba ngàn bạc mỗi tháng. Cứ cho tiền chợ, tiền nhà mà mấy ông bà bảo trợ 
chi cho chúng tôi, chừng mấy trăm là cùng, thì cũng còn hơn hai ngàn đồng 
mỗi tháng, chứ có ít đâu. Nếu không ăn chận, thì tiền đó  để đâu, vào túi ai?" 

Chị vợ anh Hy tái mặt, hỏi: 

"Ai nói với anh điều đó? " 

"Chúng tôi biết rõ lắm, không cần ai nói cả." 

Anh Hy ôn tồn giải thích rằng, anh cũng đã đến đây trước. Anh rõ thủ tục. Ban 
đầu hội nhà thờ thuê giúp nhà, cho tiền chợ, mua cho đủ các thứ cần dùng hàng 
tháng. Rồi họ kiếm việc cho mình làm. Khi đã có lương tiền, thì mình phải tự 
túc lấy. Đó là chính sách của nhà thờ." 

Mặt anh chị Phàn và cả cụ già đều sậm lại. Giọng chị Phàn chua ngoét: 

"Chúng tôi đâu có ngu. Tôi biết rõ hai ông bà Hy nầy là những con cò mồi của 
nhà thờ. Biết rõ đến mười mươi." 

Anh Hy run lên vì giận, chị Hy thì mặt đỏ bừng, thét lên the thé: 

"Làm cò mồi để được cái gì? Ăn nói như những kẻ vô ân bạc nghĩa. Nói như 
vậy mà không biết tự xấu hổ sao? Giao thiệp với hạng người nầy thêm xấu hổ, 
thêm nhục nhã cho cái giống nòi mình mà thôi." 

Chị Hy kéo anh chồng đứng dậy, giận dữ ra về. Anh Hy quay lại nói với anh 
Phàn: 

"Tuần tới, ông tự kiếm lấy phương tiện mà đi làm. Tôi không muốn làm mọi 
cho ông nữa." 

Vợ tôi cũng giận và muốn ra về theo vợ chồng anh Hy. Tôi làm dấu, bảo ngồi 
yên. Anh Phàn phân trần tiếp: 
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"Chuyện trợ cấp cho người mới định cư là luật của nhà nước Mỹ. Rõ ràng, 
không ai chối được. Chúng tôi đã biết rõ từ hồi còn ở trại tị nạn Hồng Kông. 
Nay nhà thờ ăn chận tiền, rõ ràng thế, mà còn chối loanh quanh." 

Tôi thấy tội nghiệp cho vợ chồng anh Phàn, vì hiểu lầm, nên có nhiều suy nghĩ 
và hành động đáng tiếc. Tôi cũng không dám nói thẳng là anh đã hiểu lầm luật 
lệ. Biết là khó mà giải thích cho gia đình anh Phàn hiểu, không chừng càng giải 
thích, thì càng gây thêm nhiều ngộ nhận khác. Tôi ngồi im một lúc suy nghĩ. 
Anh Phàn nói tiếp : 

"Bây giờ chỉ còn hai anh chị. Tôi nhờ anh chị 'báo cáo' lại cho nhà thờ những 
đòi hỏi chính đáng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho 
đến thắng lợi cuối cùng." 

Vợ tôi nghe cái giọng điệu giống hệt những anh cán bộ trong các buổi học tập 
chính trị bên nhà, thì phì cười, hết giận. Vợ tôi nói: 

"Xem bộ mấy ông mấy bà trong họ đạo nầy dư công rỗi nghề gớm nhỉ. Mình ở 
xa ngàn dặm, không bà con, không quen biết, không ân nghĩa, không nợ nần, 
lại nai lưng ra bảo lảnh mình vào đây, cho nhà ở, cho cơm ăn, cho áo mặc, lo 
cho đủ thứ. Lại bị ghét bỏ, thật đáng đời. Của nợ giữa đường mà mang cõng lên 
lưng. Anh chị xem, không biết họ bảo lãnh cho mình, thì được lợi lộc gì nhĩ ? " 

Hai vợ chồng anh Phàn cùng nói lớn một lúc, với giọng chắc nịch: 

"Để lập thành tích chứ để làm gì. Ai mà không biết." 

Vợ tôi bật cười ha hả và nói tiếp: 

"Đúng. Lập thành tích dâng lên đảng !" 

Tôi ôn tồn bảo vợ tôi đừng đùa nghịch. Tôi hứa sẽ cố gắng giúp hai anh chị 
Phàn và gia đình. Chữ hứa của tôi, trong thâm tâm, là hứa cố gắng giúp anh chị 
giải tỏa những hiểu lầm đáng tiếc, nhưng có lẽ anh chị Phàn tưởng là tôi sẽ đến 
nhà thờ đòi tiền "ăn quỵt" giúp cho anh chị. 

Chúng tôi về, ghé lại nhà anh chị Hy. Anh chị Hy chưa nguôi giận. Chị vợ anh 
Hy nói: 

"Chúng nó là thứ vô ân bạc nghĩa, không biết đạo lý làm người. Khi nào cũng 
ngoác miệng ra nói lời dóc lác, đao to búa lớn, nào là đấu tranh, nào là thắng 
lợi, kiên quyết. Nghe mà ngứa lỗ tai, chịu không nỗi." 

Vợ tôi nói: 
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"Họ còn cho rằng, nhà thờ muốn lập thành tích nên bảo lảnh họ đến đây." 

Anh Hy phì cười, nói: 

"Mấy ông bà trong họ đạo mà nghe câu nầy, chắc tức mà hộc máu chết hết 
không còn một mống. Thôi, anh chị cũng nên tránh xa gia đình anh Phàn, để 
tránh bực mình và rắc rối về sau. Những hạng người nầy, không chơi được." 

Tôi nói: 

"Thôi, anh chị bớt giận. Tất cả cũng do hiểu lầm. Người ngoài, không cùng 
màu da, không cùng dòng giống, mà họ còn tận tình giúp đở. Mình không giúp 
nhau, thì làm sao cho lòng yên ổn được." 

"Nhưng họ nói cái giọng khó nghe của 'bọn dân tộc anh hùng', ngứa tai chịu 
không nỗi." 

Tôi dịu giọng: 

"Họ cũng là nạn nhân dài hạn của chế độ. Họ còn đáng thương hơn chúng ta 
nữa, vì chịu đã chịu đựng chế độ lâu dài hơn hai mươi mấy năm. Nếu chúng ta 
sống trong hoàn cảnh đó, được giáo dục theo lối đó, thì không chừng chúng ta 
tệ hại hơn anh chị Phàn bây giờ. Anh chị đừng buồn nữa. 

Thứ hai nầy, anh cứ đến chở anh Phàn đi làm như thường nhé. Chúng ta không 
thương nhau, thì ai thương chúng ta được?" 

Anh Hy im lặng. Chúng tôi ra về. Không biết nghĩ sao, vào tối chủ nhật, anh 
Hy nhờ tôi điện thoại báo cho anh Phàn biết là sáng thứ hai, sẽ đến đón anh 
Phàn đi làm như thường lệ. Tôi nghe mà mừng. Nhưng anh Hy và anh Phàn 
vẫn còn buồn nhau. Cùng đi cùng về mà giữ im lặng, không nói một lời. Sau 
nầy, anh Phàn nói với tôi rằng: "Bố bảo, thằng Hy cũng không dám thôi đưa 
rước tôi đi làm. Nó còn phải rình mò, dò xét tôi, để báo cáo cho nhà thờ nữa 
chứ." 

Mỗi sáng Chủ Nhật, các ông bà Mỹ đến chở toàn gia đình anh Phàn đi nhà thờ 
xem lễ. Với ý nghĩa làm ơn, làm phước, cứu vớt linh hồn của một gia đình 
ngoại đạo tội nghiệp, chưa biết đến danh Chúa Trời, đem ơn phước đến cho họ. 
Nhưng gia đình anh Phàn cắn răng chịu đi nhà thờ, là để làm ơn cho các ông bà 
Mỹ, làm họ vui lòng, may ra họ nghĩ lại mà trả lui số tiền họ đã ăn chận. Chứ 
đến nhà thờ, theo anh Phàn nói, chỉ nghe xi-lô xi-la không biết họ nói gì, buồn 
ngủ lắm, ngồi lâu mỏi lưng, tê chân. Anh Phàn nói với tôi rằng: "Mấy ông bà 
Mỹ sang trọng, giàu có nầy, nhưng keo kiệt không ai bằng. Mỗi khi lễ xong, có 
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người cầm cái vợt đi thu tiền, tôi thấy họ chỉ cúng vào vợt tờ bạc một đồng 
thôi. Để cho họ xấu hổ, nhục nhã, khi nào tôi cũng bỏ vào vợt mười đồng." Tôi 
chỉ cười, không dám có ý kiến. 

Một hôm anh Phàn lội tuyết qua nhà tôi vào buổi tối, đem tặng một gói trà Tàu 
bèo nhèo mà anh đã mua từ Hồng Kông. Sau một vài câu chuyện vu vơ, anh lôi 
trong túi ra một xấp điện tín có mười bốn tờ, đưa cho tôi xem, và hỏi những 
món hàng ghi trong điện tín có thể mua ở đâu, làm sao tìm ra tiệm bán giá rẻ. 
Tôi lật từng trang điện tín từ Hải  Phòng, Hà Nội, Móng Cáy điện qua, do nhiều 
người khác nhau đánh đi, yêu cầu gởi những món đồ gia dụng như máy nghe 
nhạc, máy chụp hình, xe đạp đua, vải vóc, bột ngọt, thuốc trụ sinh và những 
món linh tinh khác nữa. Anh nói : 

"Bên nhà tưởng tôi qua đây đi ăn cướp tiền của thiên hạ anh ạ. Tiền đâu mà đòi 
hỏi đủ thứ như thế nầy? Tôi cũng nhức đầu về mấy cái điện tín và thơ từ liệt kê 
dài lòng thòng các món hàng họ đòi hỏi. Điên lên  được đấy chứ ." 

Tôi an ủi anh: 

"Bên nhà họ khổ quá, mình giúp đở được ít nhiều chi, thì giúp trong khả năng 
của mình. Anh lo buồn làm chi cho khổ tâm vô ích." 

"Người ta tưởng qua đến Mỹ là hốt tiền thiên hạ như hốt lá vàng. Mỹ nó ngu cả 
hay sao? " 

Tôi hứa khi nào rảnh, sẽ lái xe đưa anh lên Chicago, tìm các tiệm bán hàng cần 
thiết để anh dò hỏi giá cả. Anh hỏi vay tôi năm trăm đồng, có tiền lời mười 
phân, và sẽ hoàn trả lại khi lảnh được tiền trợ cấp. Tôi cười bảo anh: 

"Để tôi bàn lại với vợ tôi, thuyết phục vợ cho anh vay. Vì hầu bao trong gia 
đình do các bà nắm giữ, và giữ chặt lắm. Mỗi ngày tôi phải ngữa tay xin tiền 
quà, tiền xăng. Và nếu có cho anh vay, thì cũng không dám lấy lời. Ở Mỹ mà 
cho vay cắt cổ, thì cũng dễ vác chiếu ra tòa lắm." 

"Tiền lời là do tôi đề xuất, và bằng lòng, chứ anh có ép tôi đâu? Anh tự quyết 
định cho tôi vay không được sao? Các anh yếu đuối quá, anh Hy cũng vậy, để 
cho vợ lấn lướt, qua mặt. " 

Tôi cười, nói đùa: 

"Đàn ông miền Nam chúng tôi không được dũng cảm như các anh. Mà khi ở 
trên đất Mỹ nữa , thì chúng tôi càng xìu như sợi bún thiu." 

Làm việc được bốn tháng, anh Phàn bỏ việc mà không thông báo cho công 
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ty, nên anh bị sa thải. Mấy người bảo trợ trong nhà thờ đến nhà anh tìm hiểu sự 
việc để giúp đở. Họ kêu vợ chồng anh chị Hy đi thông dịch, nhưng anh chị Hy 
từ chối. Họ đến nhờ vợ tôi. Nhóm nhà thờ gồm năm ông bà, đi hai xe. Họ hỏi lý 
do thôi việc. Anh Phàn lừng khừng đáp: 

"Không muốn làm việc nữa, thì nghỉ." 

"Thế anh đã kiếm ra việc làm khác chưa ?" 

"Chưa" 

"Không có việc làm, lấy tiền đâu chi tiêu, thuê nhà, ăn uống?" 

"Tôi không biết!" 

"Tại sao anh không muốn làm việc đó nữa? Có vấn đề gì không? " 

"Không có vấn đề chi cả. " 

"Anh có muốn nhà thờ tìm việc khác cho anh không?" 

"Chưa muốn. Khoan đã." 

Mấy ông bà trong nhà thờ lắc đầu, nhìn nhau, rồi nhìn anh Phàn với ánh mắt 
thương hại. Các ông bà hỏi, bây giờ anh muốn gì không? Anh nhờ vợ tôi nói, là 
muốn nhà thờ trả lại cho anh số tiền hơn hai mươi ngàn mà họ đang giữ giúp, 
để anh tính kế làm ăn. Vợ tôi tái mặt, không biết phải nói làm sao, để hội nhà 
thờ không bất bình. Ngập ngừng, vợ tôi nói trại ra rằng, anh Phàn tha thiết 
muốn biết những chi phí của nhà thờ đã chi tiêu cho anh, và ai đã đóng góp bao 
nhiêu, quỹ nhà thờ bao nhiêu, và nhà nước cho bao nhiêu, để anh tri ân họ. Các 
ông bà khoát tay, bảo là không cần thiết, đừng nghĩ đến, đừng thắc mắc. Vợ tôi 
năn nỉ, nói rằng, nếu không được biết những điều đó, thí anh Phàn cứ thắc mắc 
mãi, không yên tâm để làm ăn. Các ông bà cười sung sướng, thoải mái. 

Cuộc đấu tranh kiên cường của anh Phàn gần thành công mà anh không biết. 
Khi nhà thờ thấy anh chị đều thôi việc, không chịu đi làm nữa, họ cũng quýnh 
lên, lo lắng lắm. Họ đạo cũng nghèo, tín hữu cũng không giàu có chi, không thể 
đài thọ dài ngày cho cái gia đình đông đảo nầy được. Các ông bà bảo trợ chịu 
thua, định ngày đem gia đình anh Phàn lên sở xã hội xin trợ cấp của quận hạt. 
Nhưng anh Phàn loan báo rằng, anh sẽ dời nhà về Oklahoma City. Cả họ đạo 
thở phào. Anh Phàn có nhiều bạn bè quen biết trong trại tị nạn cũ, họ đã định 
cư ở Oklahoma, và biết rành mạch cách xin trợ cấp xã hội. 

Anh Phàn nhờ tôi mua vé máy bay cho cả gia đình về Oklahoma City, đồng 
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thời dàn xếp xe cộ để chở anh chị ra phi trường. Ông Gary và bà Eve hứa thuê 
một chiếc xe có thùng sau lớn, để chở hành lý cồng kềnh của gia đình anh. Tôi 
và anh Hy, hai xe sẽ chở người trong gia đình. Anh Phàn nói nhỏ với tôi rằng, 
trước khi đi anh sẽ đốt căn nhà để trừ vào số tiền nhà thờ đã ăn quịt của anh. Ăn 
của ai thì được, ăn của anh thì nuốt không trôi đâu. Tôi can gián, và dọa anh 
rằng FBI của Mỹ giỏi lắm, thế nào họ cũng điều tra ra. Và tội chi đi tù cho khổ 
thân, con cái không ai nuôi. Mình đến đây, đời sống còn dài, còn sức thì còn 
làm ra tiền. Vả lại, có đốt căn nhà, mình cũng không được đồng xu nào, chưa 
chắc đã hả được cái tức tối, mà mua thêm lo lắng vào thân. Lỡ cháy lan qua nhà 
lân cận, thì thêm tội nghiệp những người láng giềng tốt của anh. Anh nói rằng, 
nếu không đốt được nhà, thì trước giờ đi, anh sẽ phá cho tan tành, đập vỡ bồn 
cầu, nhà tắm, bẻ ống nước, phá tủ lạnh, đập bếp. Tôi cười bảo rằng, anh cứ lo 
đi trước, sau khi anh đến Oklahoma rồi, tôi sẽ thay anh làm các việc đó. Đừng 
làm sớm, mà họ giữ anh lại, không đi được, mất toi tiền máy bay. 

Ngày anh Phàn ra phi trường, tôi và anh Hy xin nghỉ việc, thay phiên nhau đến 
nhà anh, lấy cớ là phụ soạn hành lý, nhưng thật tâm là để ngăn cản anh phá 
hoại căn nhà. Khi cả nhà lên xe hết, anh Hy chạy vào một vòng bên trong nhà, 
xem có gì hư hại không. Anh Hy ra xe và đưa hai ngón tay lên làm một vòng 
tròn, cho tôi biết là mọi sự tốt đẹp. Tôi thở phào. 

Trong khi chờ máy bay, anh Phàn nhờ tôi nói với ông Gary và bà Eva rằng, qua 
Oklahoma, anh sẽ gởi tiền, mua vé máy bay, mời cả họ đạo của ông bà qua 
chơi, anh sẽ bao tiền ăn ở, bao tất. Tôi dịch khác đi, nói là anh biết ơn hai ông 
bà lắm, và không bao giờ quên cái ơn bảo bọc lúc ban đầu nầy. Hai ông bà 
nghe xong cảm động, ôm chầm lấy anh chị mà nói cám ơn rối rít. Anh Phàn thì 
tưởng hai ông bà mừng vì được anh hứa cho vé máy bay, cả họ đạo sẽ được đi 
chơi. 

Khi đưa gia đình anh ra máy bay, chúng tôi ôm nhau thân thiết, và mắt anh 
Phàn cũng rươm rướm, nói nhỏ với tôi, giọng run run rằng, thôi đừng phá căn 
nhà nữa. Tôi gật đầu. 

Đưa gia đình anh Phàn đi rồi, anh Hy nói với tôi rằng: "Thế mà tôi cũng thấy 
buồn, trống trải, như mất mát một cái gì đó. Bây giờ chỉ cỏn hai gia đình mình 
trong thành phố nầy thôi.". Trong lòng tôi cũng thấy buồn. 

  

Mười sáu năm sau, kể từ khi đưa gia đình anh Phàn về Oklahoma, tôi tình cờ 
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gặp lại anh trong một tiệc cưới tại Houston, Texas. Anh nhận ra tôi, mà tôi 
không nhận ra anh. Vì bây giờ anh mập mạp, trắng hồng, ăn mặc chững chạc, 
không còn dáng quê mùa như xưa. Chị vợ anh thì sang trọng trong bộ áo kim 
tuyến lóng lánh, như cô ca sĩ. Anh ôm chầm lấy tôi, hỏi có còn nhớ ra anh là ai 
không. Anh nói: "Phàn đây, Phàn ở Morris, Illinois đây mà." Tôi cũng mừng 
vui gặp lại người quen biết xưa. Anh xin chuyển bàn, để vợ chồng anh ngồi 
cạnh chúng tôi mà hàn huyên. Anh cho biết ở Oklahoma được hai năm, thì dọn 
về Houston, bây giờ cả hai vợ chồng đều làm việc cho một hãng sản xuất đồ 
nhựa. Suốt hơn mười mấy năm anh làm hai việc toàn thời gian, mỗi đêm chỉ 
ngủ năm sáu giờ thôi. Ngày nghỉ thì đi sửa chửa nhà cửa, ống nước. Hai cháu 
gái lớn đã có gia đình. Cháu trai kế thì vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ anh chị 
Phàn có ba căn nhà, một căn để ở, hai căn cho thuê. 

Tôi mừng cho anh. Anh nói với giọng thành thật: 

"Hồi mới qua, chắc anh chị buồn chúng tôi lắm. Nhiều năm sau tôi còn ân hận, 
và xấu hổ vì chuyện xưa. Bị thông tin sai lạc, tôi hiểu lầm, làm nhiều chuyện lố 
lăng, kỳ cục, bậy bạ. Lại ăn nói ngang ngược. Tôi nhớ ơn anh chị, và cả vợ 
chồng anh Hy, chịu đựng được chúng tôi, mà không đấm cho vỡ mồm, hộc 
máu mũi. Càng lâu, tôi càng thấm thía cái câu ' Bầu bí một giàn' của anh Hy nói 
ngày xưa." 

Chị vợ anh Phàn cười vui vẻ, nói tiếp: 

"Ông nhà tôi thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng không bỏ được cái phét lác đã ăn 
sâu vào máu. Cứ một tấc thấu trời." 

Chúng tôi cùng cười với nhau. Tôi nói đùa: 

"Nếu phét lác mà không hại đến ai, thì cứ để anh phét lác cho sướng cái miệng. 
" 

Anh Phàn ôm lấy vai tôi và lắc lắc, cười vui vẻ.  
Tràm Cà Mau 
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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 


