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MỘT MAI RŨ ÁO TỪ QUAN 
 
 
Hổm rầy đọc qua những email nhắc đến ngày về hưu, dưỡng lão, khiến tôi lại động lòng và "nhì 
định" là sang năm đúng ngày sinh-nhật  của mình (hay sớm hơn tùy hứng) - rằng sẽ "rũ áo từ 
quan", từ bỏ những ngày cặm cụi ngồi hàng giờ trước cái máy tính, làm những việc tôi thấy đã 
bắt đầu nhàm chán, ngao ngán hơn hai năm nay.     Th-Hoa số hên, sướng hơn - về hưu từ hè 
năm 2005 khi tụi này bán cửa tiệm sau gần chín năm "sung sướng" được làm chủ. 
 

Một mai rũ aó từ quan  
sắm chiếc mô-tô, ta chở nàng  

lang thang khắp ngã đường đất Việt 
thấy đời nhẹ gánh lòng thênh thang... 

 
 

 
 

Tấm hình này chụp năm 2012 trên con đường đi đến Dốc Lết ở Nha-Trang, sau khi TH được đoàn tụ với một số bạn 
học cũ của LY74 ở ĐL, và sau khi đã gặp lại Như-Hoa, người đã mách bảo chỉ cho một chỗ tắm bùn mới mở, nên cả 
hai được hưởng gần một ngày  hết tắm bùn rồi tắm đủ loại nước khoáng, bơi lội và tẩm quất bởi dòng thác đổ, nói 
tóm lại một ngày thật yên bình và thư giản. 
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Hè vừa rồi xuống OC chơi, gặp người bạn được sở cho về hưu non, tôi ước giá mà sở cũng gọi 
mình vào văn phòng và giao cho cái phong bì dầy cộm (cóc phải toàn tiền bạc) mà đầy những 
giấy tờ và thủ tục nghỉ việc, nhưng rốt cuộc đó chỉ toàn là mơ hão!  
 
 
Thực tế thì có lẽ số tôi vẫn còn bị giời đầy - cho nên còn phải kéo cầy - vì mới cuối tháng tư vừa 
rồi,  khi Tổng Giám Đốc của hãng từ Texas đến tận chi nhánh hãng nơi tôi làm, cho biết có một 
cuộc họp khẩn cấp và quan trọng, tôi mừng thầm trong bụng vì chuyện hãng cắt bớt người, sa 
thải thường là kết quả sau những buổi họp "khẩn", cấp tốc như thế. Quả nhiên, sau khi tuyên 
bố rằng sẽ đóng cửa chi nhánh và sa thải 95% nhân-viên ở đây, tôi và bốn người nữa thoát cái 
lưỡi hái tử thần thấp nghiệp, nhưng từ ngày đó trở đi phải làm việc ở nhà, hay bất cứ ở đâu có 
mạng Internet là tôi cũng có thể liên lạc và làm việc cho sở. Nhiều người quen không biết đã 
nghĩ  "Úi dào! làm việc ở nhà sướng nhá!"- cóc biết vì chỉ 5 mạng còn lại (tuần trước một người 
mới quỵt công việc, đầu quân cho hãng mới), công việc tăng gấp mấy lần, có khi ngồi chết dí với 
cái máy vi-tính cả hàng mấy giờ đồng hồ, ê cả mông, chán bỏ sừ ! (nhưng được một điều là lúc 
rảnh rỗi, với cái máy của mình kế bên cạnh, tha hồ mà lướt Net, chát chiếc mà cóc sợ bị phát 
giác - có khi vào phòng nằm nhắm mắt được nửa tiếng, một tiếng - hoặc tán dóc với bà nội 
thằng Logan :) 
 

 
 

Một chuyến đi "công tác" ở  Cam Bốt 2010. 
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Công việc lương ngon lành và sướng như thế mà tại sao lại muốn nghỉ ngang xương. Mấy đứa 
em tôi  và em vợ vẫn hay thắc mắc mỗi khi nghe tôi hăm dọa, nhắc về chuyện "rũ áo từ quan". 
Mấy đứa cóc biết là mới cách đây hai ngày, tôi đọc một bản tin nói về những người về hưu non 
(trước 60) thì cơ hội để sống lâu hơn những người đợi cho đến 65, 67 mới về hưu cao đến 25%. 
Nghĩa là nếu tôi về hưu lúc 60 thì thánh Phê-Rô phải chịu khó chờ đến khi tôi ít nhất đạt chỉ số 
85 - 90  rồi mới được gọi tên, điểm danh - và những người về hưu cỡ 65 hay 67 tuổi thì khá lắm 
chưa quá  80 tuổi là đã leo lên bàn thờ ngồi !  
 
Ngẫm lại thời còn làm cho hãng Boeing, nhiều kỹ sư ở đó sau khi về hưu lúc được 65;  rồi chỉ ba,  
bốn năm sau tôi đã nghe tin họ ngỏm củ kiệu! bởi vì hồi còn trẻ làm việc quá ư là hồ hỡi...ơi! 
Dân Mỹ thế đấy. Làm việc thì cật lực, quên ăn quên ngủ. Đến khi chơi thì cũng chơi tới nóc, 
nhiều khi chơi trội, táo bạo  hơn thiên-hạ nên nhiều nước trên thế giới thường ghen tị và hay 
chê dân Mỹ cóc biết sống. Tôi nghĩ, cái văn-hóa  này người Việt mình gọi là "Thà một chút huy 
hoàng rồi chợt tắt", nhưng họ biết cái giá phải trả. 
 
 

 
Làng sinh thái Thanh-Đa 2012 

 
Riêng tôi thì có một lý do "cao cả" hơn, máu giang hồ của tôi ngứa ngáy, bị vợ con chèn ép, đè bẹp dí đã 
mấy chục năm nay. Gần đây tôi thấy đến lúc mình phải làm những gì mình muốn làm. Bổn phận con cái 
đã xong, thằng nào cũng học hành đến nơi, đã có công ăn việc làm và tự cường tự chủ; còn sướng gấp 
mấy lần bố mẹ nó hồi mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, vốn liếng Anh-văn không đủ để đong gạo! 
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Rồi đây rũ áo từ quan 

đường mây, núi mộng có thênh thang ? 
hay chỉ là chuỗi ngày buồn tẻ 

đợi đến thiên-thu, đợi suối vàng… 
 

 
 
Cái đề tài về VN để hưu trí đã bắt đầu dồn dập xuất hiện trên mọi ngành truyền thông, nhất là 
trên mạng NET hơn chục năm nay. Những chuyện dở khóc dở cười  bạn bè đã từng nói xẩy ra 
nhan nhản, không chỉ riêng cho dân Việt mà cả dân Mỹ, nhưng phải công nhận mà nói - người 
Việt mình nặng lòng vì tình cảm gia đình, họ hàng cho nên xẩy ra nhiều cớ sự, phiền toái hơn. 
Đó là chưa kể về những vấn đề "nhậy cảm" khác bên VN , mà nghĩ đến cùng tận, thì chẳng qua 
đã sinh ra ở cõi đời này thì mọi việc "it came with territory", một câu thành-ngữ của Mỹ mới 
đầu nghe sẽ không thấy thấm, nó tựa như câu "C'est la vie" của mấy ông Tây bà đầm,  nhưng 
càng nghĩ nó càng sâu xa hơn, thấm thía hơn. 
 

 
Hội-An 2012 

 
 

Những năm đầu đi làm ở Mỹ, tôi thấy thiên-hạ dùng nhiều đòn phép, chiến thuật chơi nhau để 
leo thang với chức vị, lương bổng. Một người bạn mới lên làm xếp chỉ hơn một năm mà đầu đã 
thấy tóc bạc, mấy tên Mỹ con mới vào hỏi: tại sao hắn già nhanh chóng thế? Tôi cười bảo: 
"muốn leo lên chức cao, thì trách nhiệm lẫn phiền toái, lo lắng và nhức đầu thường đi đôi -  tựa 
như nếu mày cứ vào sâu trong rừng thì sớm muộn rồi thì cũng gặp thú dữ, cọp dữ. It came with 
territory."  Đã đến với cuộc đời này thì bệnh, lão, tử là điều tất nhiên. Trong khoảng giữa, sen 
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kẽ là những công việc mình phải làm, đến lúc thấy không cần phải lo miếng ăn, chỗ ngủ nữa thì 
tội vạ gì đeo mang trên người. Nghĩ như thế, chuyện rũ áo từ quan là một chuyện mình nên hồ 
hỡi làm, không sớm thì....sớm hơn càng tốt :) 

 

 
Vợ chồng quê  2012 - Tam Kỳ - Đà-Nẵng 

 
 

Ngày ta rũ áo từ quan 
quên hết đau thương, chuyện hợp tan 
ngẫm đời vốn chừng như gió thoảng 
trăm năm thoáng chốc đã ngút ngàn. 
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Cùng nhau rũ áo từ quan 

về thăm hồ xưa để  Thở Than 
kiếp này mình..xui, nên duyên nợ 
càm ràm đi đâu, thiếp với chàng! 

 
 
 
SVT 
 
 
 


