
MỘT THỜI OANH TẠC...LÀM CHỦ TIỆM 
 
Chỉ có một số ít bạn thân, trong gia đình, họ hàng thì khỏi nói - biết hai vợ chồng tôi có 
một thời làm chủ tiệm nhà hàng, nhất là biết tỏng ông cụ rằng bà chủ vốn từng xuất thân 
là một tiểu thư, chưa hề biết nấu nướng (luộc trứng, nấu mì gói miễn kể), "ông chủ" thì 
đang làm ngành IT, nhiều khi phải trực 24/7. Vậy mà dám ra mở tiệm ăn, mà theo thống 
kê xác xuất của Bộ Thương Mại thì hơn 90% cơ sở làm ăn nhỏ thường hay bị đóng cửa, 
sập tiệm trong vòng 12 tháng đầu tiên. Nói gì đâu xa, chíng bà chủ tiệm ăn bán lại cho 
tụi này cũng chỉ "lên ngôi" làm chủ - từng là một chân đầu  bếp chính - được hơn 6 
tháng, chịu không thấu đành phải bán lỗ, bỏ của chạy lấy người. Ít ai ngờ rằng tụi tôi đã 
"trị vì", cai quản cái tiệm được gần 9 năm trời, giải nghệ cho bà chủ về hưu sau khi mấy 
thằng con - đứa đã ra trường, đứa thì sắp sửa tốt nghiệp ĐH. 
  

 
Hai thằng út, tôi và người bạn thân ngày khai trương tiệm. 

 
 
 
Sở dĩ tôi có cái quyết định mở nhà hàng cũng đã hơn 5 năm về trước ( khi vẫn còn đang 
làm ở hãng BOEING với chức vụ làm thầy cai (Lead) của một nhóm Software Engineers) 
với 3 nguyên do, mà nguyên do cuối cùng, hay gọi là giọt nước cuối cùng làm vỡ bờ - 
đưa đến chuyện mở nhà hàng. 
 
 
1) Tạo kinh nghiệm cho mai sau khi trở về VN (kế hoạch 20 năm) 
2) Tạo công ăn việc làm cho 4 thằng con (kế hoạch 10 năm) 
3) Tạo vốn cho chuyện về hưu non (kế hoạch 5 năm) 
 
Đi ngược lại thứ tự ở trên, trong thời dotcom, ai có kinh nghiệm trong ngành IT với ít nhất 
5 năm trở lên thì công việc không những dễ kiếm mà lại còn được tăng lương nhanh 
chóng, không những thế - chuyện tăng lương hàng năm từ 20% 50% là chuyện thường. 
Trong lúc đó, BOEING lại tăng lương cho nhân viên IT rất ít, tuy những quyền lợi khác 



(như hưu trí, bảo hiểm, v,v...) thì cao nhất trong tiểu bang. Trước khi quyết định lìa bỏ  
hãng, tôi mở nhà hàng vì nhà có bốn thằng con trai, thanh niên tuổi đang lớn, ăn uống 
như muốn sập nhà, sập cửa mà chỉ có một mình tôi đi làm. Thêm vào đó, tôi muốn gây 
dựng cái kinh nghiệm về buôn bán, quản lý và phát triển về ngành tiểu thương để sau 
này đem cái kinh nghiệm về VN giúp đời. 
 
Sau hơn 1 năm, khi biết chắc là nhà hàng đã có thể "tự lực cánh sinh" không cần phải có 
sự trợ cấp tài chánh từ đồng ương của tôi, hè năm 1999, tôi quyết định rời bỏ 
BOEING,đầu quân cho một hãng dotcom mới lên, được tăng lương hơn 35%, mà bạn cũ 
trong sở thường lắc dầu bảo tôi chắc lên cơn điên, ai đời vừa đi làm ngành IT - bận rộn , 
căng thẳng gần như 24/7, ngày làm 14-18 tiếng, đã thế lại còn mở nhà hàng ăn, rõ là 
cách "đốt đèn cầy hai đầu" (burn candle both ends), chả mấy chốc nếu không phá sản 
thì cũng tổn hại sức khỏe, hoặc cả hai. 
  

 
Huấn luyện đầu bếp 

 
Trong lúc còn làm cho hãng BOEING, tôi lấy hơn một tháng nghỉ hè để mở tiệm, mướn 
người phụ bếp rồi huấn luyện họ cách nấu nướng, pha chế theo phương pháp tôi đã 
chuẩn bị từ trước. Nghĩa là tôi có thể mướn bất cứ ai vào làm bếp, chỉ cần hơn 1 tuần lễ 
là họ có thể thuần thục, để tôi trở lại công việc hàng ngày của mình. Khi nhân viên nghỉ 
vì bệnh hay có chuyện nhà, tôi trở thành đầu bếp chính thay họ - nhất là những buổi tối, 
tôi thường hay xuống tiệm nấu ăn cho cả nhà.  
Không biết tôi có cái khiếu nấu nướng từ thưỏ nào, chắc chắn có lẽ từ tiền kiếp - vì thuở 
nhỏ ở nhà có người làm, có mẹ nấu cho ăn, lớn lên thì giang hồ ăn cơm hàng cháo chợ. 



Đùng một cái lấy vợ rồi trở thành đầu bếp. Thúy-Hoa nhiều lần bảo rằng nếu biết đàn 
ông mà biết nấu ăn ăn, làm dưa chua, làm bánh...chắc nàng bố bảo dám lấy tôi , sợ 
những người như thế thì khó ăn dàn trời. Rõ ràng là nàng tới số!  
 
Quên ! tôi phải nhắc lại chuyện từ lúc vào Hướng Đạo, không hiểu sao anh đội trưởng lại 
giao tôi chức vụ đầu bếp, rồi may mắn hay sao tôi lại được cả đội thích mà sáu tháng 
sau, khi anh đội trưởng từ nhiệm vì phải lo chuyện học hành, chuẩn bị cho bậc TH Đệ 
Nhị cấp, tôi lại được bầu làm đội trưởng, và chính anh Phó ĐT tuy lớn hơn tôi 1 tuổi  cũng 
hoan hỷ "tiến cung" tôi vào chức vụ này, cũng nhờ tài nấu nướng và tánh cà tửng, hay 
giỡn. 
 
Đó là cái sự nghiệp về nấu ăn của tôi, mà sau này khi qua Mỹ rồi, trong lúc bà xã mang 
bầu thèm bánh ngọt, cộng thêm đám SV cuối tuần thường hay tụ tập ăn uống, tôi lại 
khoái làm mấy món nhậu - tôi hè hụi mua sách làm bánh về "tự biên tự diễn", rồi cứ thế 
mà tuần tự - tôi thách đố chính mình thử làm những món ăn ngon mà quan trọng nhất là 
những hôm cơ thể của vợ bị "bất thường", "kéo cờ đỏ", hay uể oải, bệnh tật thì tôi nghĩ, 
nếu không biết nấu chút cháo cho người bệnh thì cũng đừng làm phiền người khác, tự lo 
cho mình cũng là một điều tốt - lo được cho người bệnh thì lại càng quý hóa biết dường 
nào. 
 
Nếu muốn nói về chuyện quản lý một nhà hàng thì ôi thôi, nói cả tuần, cả tháng cũng 
chưa hết. Đại khái là từ ngày mở tiệm, mấy thằng con đi học về là có chuyện để làm phụ 
gia đình; có chút tiền túi tiêu rủng rỉnh, vợ mình khỏi phải nấu nướng mỗi ngày, lại còn đỡ 
được tiền chợ búa, tiền điện nước vì không phải nấu ăn ở nhà, vì mọi người đều ăn trưa, 
ăn tối ở tiệm cả. Một công đôi ba lợi. Hè năm 2005, khi hai đứa lớn đã ra trường ĐH, hai 
thằng út thì cũng chỉ còn 1, 2 năm cho nên tôi nghĩ cũng thấy đủ, để sức dành cho 
chuyện mai này, cho nên cuối hè năm đó , hai vợ chồng bán tiệm rồi dông về VN làm 
một chuyến đi hơn một tháng. 
 
Nghĩ lại đôi lúc tôi cũng phải bật cười vì cái tánh ba bựa, điếc không sợ súng của mình 
mà nhiều người cho rằng tôi dám chơi bạo, nhưng thật ra tôi mới chính là kẻ "tháu cáy", 
nhát bỏ xừ. Chính vì nhát mà muốn làm cho nên tôi phải tính kỹ, phải biết rõ cái giới hạn 
của mình, và khi đã biết rồi thì chỉ việc ngồi đó quan sát xem sự việc có đi ra ngoài cái 
vòng "giới hạn" đó hay không để mà tùy cơ ứng biến. 
 
Trong cuộc đời cái chết là quan trọng hết, mà trước sau gì ai cũng phải đến đó, vậy thì 
trong lúc còn nhăn răng, tay chân còn ngứa ngáy,  nhất là những việc có thể mang lại lợi 
ích cho kẻ khác thì tội vạ gì không thử làm những thứ mình thích. Có thua thiệt thì cũng 
chả chết thằng tây nào - mà có chết vài thằng thì có sao đâu? Đời là C'est la Vie, tình là 
Faire  l'amour...tiếng tây tiếng u của tui dzậy đó. Ai hổng chịu thì cứ việc tha hồ tức khí 
cho giảm thọ...hén ?:) 
 
SVT 
 
 


