
NÓI CHƠI HÓA THẬT. 
 

 
 
Tối hôm qua hai vợ chồng được người bạn già mời đến dùng cơm. Gọi là bạn già vì hai bác tuổi cũng đã 
trên 80s, không có con cháu ở gần, nên thỉnh thoảng muốn hai vợ chồng tôi đến chơi để trò chuyện. Vừa 
đến nơi, bác trai vỗ vai tôi nói liền: "Đọc tuần trước bài viết ‘ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ’ tưởng cậu nói 
chơi ai dè lại là thật. Vào đây, cậu phải kể tôi nghe thêm những ai cậu đã gặp, đã biết về những biến 
chuyển thế giới".  
 
Tôi còn bỡ ngỡ, chưa hiểu bác trai nói về điều gì trong bài tạp luận, vì ít khi tôi để tâm, nhớ những gì 
mình đã viết, vì tội vạ gì phải nhớ, cần thì mở ra đọc lại - dễ ợt. 
 
Sau khi rót cho tôi ly rượu mận, uống cho ấm bụng trước khi bữa cơm tối đang được bác gái và vợ tôi 
phụ một tay trong bếp, bác trai ngồi xuống sát bên cạnh  - vì mắt bác bây giờ rất kém, không còn lái xe 
được từ lâu, tai cũng đang lãng dần. Bác bảo: 
 
- Trong bài đó cậu viết là " dân Châu Âu hiện đang tìm về đầu tư đất đai, nhà cửa ở Đà Lạt, Đà Nẵng và 
Nha Trang, vì họ muốn ở bên này - rời khỏi nơi chốn mà họ cảm thấy sẽ không còn yên ổn trong những 
tháng năm sắp tới....". Tôi đọc và ngẫm nghĩ không biết chuyện gì mà người ngoại quốc lại lo lắng đến 
thế, thì ba, bốn hôm sau lại xẩy ra vụ    thảm sát 12 người ở Ba-Lê hôm 8/1/2015 , tôi mới giật mình 
chẳng ngờ tưởng cậu viết chơi ai dè chuyện lại sớm xẩy ra  như thế ! 
 
- Thật ra, chuyện xẩy ra từ lâu rồi bác ! ít nhất là bắt đầu từ năm 2005-2006 - và đó là chỉ riêng cho khối 
  Âu Châu, còn gọi là EU, chứ nói chung  cho cả thế giới thì phải nói bắt nguồn từ năm 2001. 
 
- Thế lúc nói chuyện với họ, cậu có đồng ý về những điều lo sợ của họ không ? 
 
- Dạ có chứ, cháu biết cả trước khi về VN, tình cờ gặp những anh chàng tây ba lô ở SG, du khách Âu 
  Châu ở Đà Lạt, cháu muốn hỏi để thăm dò, kiểm chứng những gì mình đã suy đoán.   Vì chỉ nội trong  
  vòng hai ba năm gần đây, nhiều chuyện xẩy ra đều theo một chiều hướng, hay đúng hơn là rập  



  theo  một  khuôn mẫu  (pattern) - tất cả chỉ vì muón bảo vệ giá trị của đồng đô la - kể  cả cái biến cố 
  Chín-Một Một. 
 
- Cậu làm máu tò mò của tôi nổi lên. Sao loại rượu mận này ngon không? để tôi rót thêm chút  nữa  
   nhá ? cậu phải kể rõ cho tôi những gì cậu đã đọc, đã biết mà cậu vì lý do đó mà muốn mua nhà,  
  mua đất ở VN. Càng nghe tôi thấy càng hứng thú đấy... 
 
- À, chuyện đó thì cháu sẽ kể cho bác sau, vì cũng có nhiều người ở VN thắc mắc là trong khi bao nhiêu  
  người muốn thoát ra khỏi nước thì cháu lại đâm đầu muốn trở lại, còn bây giờ thì  cháu có thể kể vài  
  chuyện có thật, đã xẩy ra và báo chí đăng rùm beng trong thời gian qua, bắt đầu là những tin mới nhất: 
 
 1) Hôm 6 tháng Giêng năm nay, 2015 - Tổng Thống Pháp Francois Hollande tuyên bố là nên chấm dứt  
      chuyện cấm vận nước Nga, mấy ngày sau thì vụ thảm sát xẩy ra ở Paris. 
 http://rt.com/op-edge/219987-france-russia-sanctions-hollande/ 
 
2) Ngày 5 Tháng 7, 2014 - Tổng Giám Đốc Christophe de Margerie  phát biểu với báo chí rằng không nhất  
     thiết phải dùng đô la để trao đổi mậu dịch, mua bán dầu hỏa. Ngày 21 tháng 10, 2014   chiếc máy bay  
     chở ông này bị rớt và ông ta bị tử nạn. 
 http://www.bloomberg.com/news/2014-07-05/total-s-de-margerie-sees-no-need-for-dollars-in-
oil-purchases.html 
 
 http://www.wsj.com/articles/christophe-de-margerie-ceo-of-french-oil-giant-total-dies-in-
plane-crash-1413848859 
 
3) Hơn 80 người bị thảm sát ở Oslo, Norway, sau khi Ngân Hàng Trung Ương của nước này từ chối không  
     muốn "đầu tư" vào Ngân Hàng Trung Ương Luân Đôn - nhằm hổ trợ cho cái gọi là  Quantitative Easing  
    (QE) của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ. 
   http://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html?pagewanted=all&_r=0 
 
 
Tôi nói tiếp: 
 
-  Đó là chưa kể những vụ "tự tử" của 14 nhân viên cao cấp về tài chính, tiền tệ  làm cho ngân hàng Pháp 
và hơn 22 vụ tự sát tương tự xẩy ra ở Âu Châu và ở Mỹ chỉ nội trong Tam Cá Nguyệt II (2nd quarter) năm  
2014 vừa qua.  Vụ Japan  tsunami năm  2011; 2 trận cuồng phong liên tiếp ở Phi Luật Tân mà trong lịch 
sử nước này chưa hề xẩy ra. Tất cả đều liên quan, dính dáng đến đồng đô la  - và hiện tại  việc giá xăng 
dầu tụt trên 50% cũng chỉ nhằm quy tụ vào một mối. Tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp hy hữu thôi ư ? 
Cũng có thể, nhưng bảo là một người trúng vé số độc đắc 3 lần liên tiếp  thì quả là hiếm có. 
 
Ngưng một chập, đợi cho bác trai kịp thấm những gì vừa nói, tôi bảo cho bác là đó chỉ là chuyện "nhỏ", 
rồi sẽ còn những chuyện tương tự nhưng quy mô hơn nữa sẽ xẩy ra trong năm nay và năm tới. Chẳng 
qua cũng chỉ vì "cùng tất biến", lịch sử đế quốc nói chung và lịch sử về tiền tệ nói riêng - cứ lập đi lập lại, 
chẳng có đế quốc hay tiền tệ nào tồn tại mãi cả; mà nghĩ về khía cạnh tốt thì  cũng giống như những bà 
mẹ đang trên giường đau đẻ, qua những cơn đau quặn thắt  sẽ xẩy ra và sau đó sẽ cho chào đời một thế 
hệ mới, một kỷ nguyên mới - coi như là "biến tất thông" có vậy thôi. 
 
- Tôi phải mượn lại quyển Kinh Dịch của cậu để đọc, cho dù càng đọc thì thấy mình càng dốt, chả biết gì 
cả ! 
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- Thôi bác ơi, đời mình còn là bao lâu để mà theo đuổi những triết thuyết xa xưa đó nữa bác, cháu cũng 
   chả biết nó nằm đâu, trong thùng giấy nào đó ở nhà kho. Điều mà cháu nghĩ có lẽ nếu hai bác muốn về  
  VN một chuyến, cháu sẽ là hướng dẫn viên và chắn chắn là bác sẽ vui lắm. 
 
- Ối giời ơi, được thế thì còn gì bằng. Tôi muốn về đó thuê một căn nhà hai, ba tháng trốn cái lạnh ở  
  đây, rồi từ đó mình sẽ đi bất cứ đâu. Tụi nhỏ thì chả có đứa nào làm được cả, ai cũng bận  công ăn việc  
  làm, mà tôi già mắt kém đi đâu cũng chỉ thêm gánh nặng cho bà nhà tôi, muốn lắm từ lâu nhưng không  
  cách gì đi được, nay cậu rủ đi như thế tôi đồng ý cả hai tay. 
 
 
Những câu chuyện sau đó ban đầu loanh quanh chuyện thời sự và về chuyến đi Việt-Nam của hai vợ 
chồng tôi vừa qua. Sau bữa ăn, trong lúc vợ tôi phụ giúp dọn bàn, rửa chén,  tôi nói để trấn an hai bác, 
rằng thoáng đó mà đã hơn 80 năm trôi qua trong cuộc đời của hai người, mà biết bao nhiêu thăng trầm, 
đau khổ mà cả hai đã từng trải qua, rồi mai sau trong giây phút cũng chỉ là hư vô, như một vở tuồng 
ngắn chớm mở, sớm hạ mà - tất cả những gì xưa nay vốn tưởng là thật nay bỗng dưng chỉ như là một 
trò đùa, bởi vậy những gì tôi đã biết, đã kể lại cho bác cũng thế thôi - chơi hay thật cũng chỉ là một vở 
tuồng đời - không hơn không kém. 
 
SVT 


