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Chả mấy chốc mà hè đến và khoá học mùa xuân cũng sắp qua nhanh. 
Nhanh đến nỗi, nhìn lại đống bài vở để ôn cho kỳ thi mà cảm thấy phát 
ngán . Bởi vì ngày thi gần kề và chỉ còn hơn vài tuần lễ nữa thôi, thế là 
được tự do. Tự do khỏi chiếc bàn cỏn con và ngọn đèn sáu mươi watt 
trong những đêm dài thức khuya dậy sớm . Không như những năm trước, 
khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu trở nóng và khoá học vừa chấm dứt, tôi có 
cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái lúc được tạm rời bỏ sách vở, nghỉ ngơi 
vài tháng để rồi trở lại lớp học khi mùa thu đến . Hè mang lại cho tôi một 
cảm giác bồi hồi, buồn vui lẫn lộn . Bồi hồi vì tôi phải ra trường năm nay . 
Phải lăn vào đời kiếm việc làm, kiếm sống và sẽ không còn được hưởng 
cái thú “đau thương” của thời cắp sách đi học . Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể tiếp 
tục bậc cao học và tiến-sĩ, thạc-sĩ . Nhưng đến trình độ đó, tôi cảm thấy nó 
không còn mang ý nghĩa của một sinh-viên vừa học, vừa vẽ mộng yêu đời 
như  thưở vàng son của thời trung-học và bốn năm đầu của đại-học .  Hơn 
nữa, tuổi của tôi cũng “quá lứa”, với một vợ và hai con trên vai, tôi còn một 
gánh nặng gia-đình cần phải san sẻ . Bởi vì gần hơn hai năm qua, vợ tôi 
đã một tay xốc  vác việc nhà cho tôi đỡ bận tâm, rảnh rang cho việc đèn 
sách . Bây giờ thành danh, tôi hy vọng sẽ có một việc làm để vợ con tôi 
được dễ thở, để bù đắp lại những ngày gian truân đã qua. 
 
  Ngoài cái buồn vì không còn được tiếp tục mài ghế nhà trường, tôi còn 
có cái buồn vì tình cảm bạn bè, chồng chất theo năm tháng để rồi ngày ra 
trường không biết mỗi người phải khăn gói đi về phương nào và đành gởi 
những cảm tình ấy cho bạn bè còn ở lại, những người rồi cũng sẽ ra đi, sẽ 
chìm dần vào cuộc sống bon chen, xa lạ như tôi trong những tháng ngày 
sắp tới chẳng hạn . Cuộc đời, nghĩ cho cùng bao nhiêu thứ mất đi đều có 
thể lấy lại được ngoại trừ thời gian . Thời gian là thứ chúng ta có lẽ đành 
bó tay để nhìn nó trôi qua từng phút, từng giờ, từng ngày… và một khi đã 
qua, nó chẳng bao giờ  trở lại. 
 
Tôi đi qua cầu 
sau lưng đã gẫy 
không còn trở lại 
tôi buồn từ đấy 
 
Thực tình, tôi chẳng lấy làm buồn khi biết rằng tuổi trẻ của mình đã qua và 
tuổi “xồn xồn” đang chờ đợi ở trước mặt . Có điều đáng buồn là tôi thấy 
cuộc đời chẳng dài lắm nhưng thử thách, chông gai và cạm bẫy thì vô tận.  
Và sống chỉ để thấm thía những kinh-nghiệm “quý giá” đó rồi chết đi – 
thẳng cẳng – chẳng mang theo được gì ! Biết vậy mà vẫn có nhiều người 
đâm đầu vao gian lao khó nhọc – như việc đi học chẳng hạn . Học bở hơi 



tai, học phờ râu ông cụ mà chưa chắc ra trường  đã có công ăn việc làm 
như ý muốn . Tuy nhiên, những người đi học vẫn có cái hãnh diện là họ 
được thiên-phú trí thông minh, để thâu lượm kiến thức, để trau dồi tài 
năng hầu giúp ích cho xã-hội sau này . Có việc làm xứng đáng sau khi tốt-
nghiệp thì càng tốt. Không có thì cũng chả sao ! Chỉ đau khổ như ai bị bịnh 
trĩ vài tháng rồi thôi. Rồi cũng sẽ có việc cả . Đời mà !    
  

  Tôi nhớ hồi còn nhỏ, hay nghe bọn con nít 
hàng xóm nghịch ngợm ca hát : “Ai bảo chăn 
trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi lưng 
trâu ta rờ mông trâu, rồi ta vuốt….”  lung tung đủ 
thứ cả trong ấy . Hoàn cảnh của người sinh-viên 
ngoại quốc kiểu như rề-phu-dzi tôi đây, đi học 
cực như …chó í ! Tay lần tự-điển Nguyễn Văn 
Khôn, tay lần tràng hạt để đánh trả lời những 
câu hỏi trắc-nghiệm. Vậy mà ông trời không 
chứng giám ! khá lắm thì đậu trung bình, không 
thì tòng teng hoặc hẹn lại… khoá sau. Đùa thế 
thôi! chứ tôi hiểu hầu hết các sinh-viên ở đây 
đều chăm học và rất ư là thông-minh . Có người 
vừa đi học vừa đi làm như ca-ve hạng rệp . Ăn 
uống thì thôi, khỏi phải nói ! Hết gói mì thì …mì 

gói . Kết quả là hễ ai “hợp nhãn” với mì thì sẽ mập như chú ba-tầu, không 
hạp thì gầy như sợi mì  (mì nhúng nước đã phước, vì ít ra nó cũng đã 
được “nở nang” phần nào, không ốm cà tong cà teo như mì khô ) . Tôi 
trộm nghĩ, sau mấy năm đại-học, ngoài bằng chuyên môn để ban phát , 
các Viện-trưởng cũng nên trao thưởng bằng “cử nhân mì gói” cho mấy bộ 
xương cách trí, mấy “thùng nước lèo” di động, để nói lên phần nào “công 
đức” của các đấng thanh-niên, thiếu-nữ đã đóng góp vào nền kinh-tế của 
Hongkong và Đài-Loan qua bốn năm dài ở đại-học . Rất may sau khoá 
này, tôi sẽ không còn ở trong tình trạng ăn mì gói “trường kỳ kháng chiến” 
, không còn những bài khảo-cứu về nhà làm, không còn những buổi phải 
đứng trên bục thuyết trình, tranh cãi, phân tách cho cái chủ thuyết về kinh-
tế, đầu tư…không còn những đêm dài vùi đầu trong thư-viện hay giây phút 
hồi hộp trước phòng thi – mà chỉ còn hồi hộp khi đi phỏng vấn tìm việc, và 
nếu không có việc thì lại…mì gói nghìn thu ! 
 
  Tuy nói vậy, tôi vẫn hy vọng rằng các bạn đã tốt-nghiệp bậc trung-học và 
có ý định theo học đại-học, đừng có ngã lòng khi nghĩ đến sự khó khăn 
trong lúc còn đi học . Ngoài đời còn nhiều sự thử thách chông gai hơn mái 
ấm nhà trường bạn ạ . Nếu bạn chịu khó ráng học cao lên chút nữa, bạn 
sẽ thấy kiến thức giúp bạn vượt những khó khăn ngoài đời rất nhiều. Hơn 
thế nữa, học đại-học là một cơ hội để bạn quen biết thêm nhiều khuôn mặt 



mới – nhất là vào khoảng đầu mỗi khoá, khi “trai tài gái sắc” không hẹn mà 
đều “vô tình” thường hay tụ tập gặp nhau trong hành lang trước cửa văn 
phòng “Trợ giúp Tài chánh” để lãnh tiền “chùa”, tiền vay mượn chính-phủ .  
Như một lần gặp tên da vàng mũi tẹt đang đứng chờ trước cửa phòng đợi 
được gọi tên, tôi bước lại gần niềm nở vui vẻ hỏi chuyện cho có : 
 
- Hi. Tôi tên Sam, năm thứ tư. Bạn theo học phân-khoa nào ? 
- Thương-Mại !    Hắn trả lời cộc lốc. 
- Tôi cũng thế. Nhưng bạn chọn ngành gì ? 
- Financial-Aid !!! 
- …. 
 
Rồi hắn toe miệng nhăn răng ra nhìn tôi cười . Vậy đó mà hai thằng lại 
quen nhau suốt gần bốn năm, thay phiên mượn nhau mấy thùng mì gói 
trong lúc “xa cơ thất thế”, anh hùng đang chờ thời !  Ngoài ra, nếu bạn mà 
theo nổi hết bậc đại-học, biết đâu sau này bạn sẽ trở thành cựu hội-viên 
HỘI MÌ GÓI như tôi và thằng bạn đó chẳng hạn. Cứ thử đi, đừng vội ngán 
ngẫm. Trên đời này thiếu gì loại mì để cho bạn thay đổi cho đỡ ngán : nào 
là mì con gà, mì Kung-fu, mì con tôm, con cua… và nhỡ bạn sợ mì gói sẽ 
“rút căn” cơ thể của bạn thì ra trường có “dóp” thơm, lương cao bạn dư 
sức và tha hồ “bình phương” hay luỹ thừa bộ ngực lép xẹp của bạn mấy 
hồi. Đời mà !   
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