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TẢN MẠN, à không! TÀO LAO Chuyện Ở SAN JOSE. 
 

 
Từ San Jose muốn xuống Orange County, hay từ OC trở về San Jose, ai cũng phải đi  
qua "ải 152" - liên tỉnh lộ 152 chạy ngoằn ngòe quanh dẫy núi đồi vùng Gilroy, mất  

hơn một tiếng đồng hồ mới gặp xa lộ 101 hay quốc lộ 5 xuôi Nam-Bắc 
 
 
Tuần lễ vừa rồi nhận được đến 4, 5 tin Chia Buồn, làm chạnh nghĩ rồi có ngày mình  
cũng sẽ phải "lên đường", nên nổi máu ngông viết lại dăm câu thơ: 
 

Mai ông mất, chả cần ai đưa đám 
một thùng xăng, cây diêm quẹt cũng xong 
đừng chia buồn, mà cũng đừng nhỏ lệ 

cát bụi thôi, có chi phải nhọc lòng 
 

nhưng khoan đã, bây giờ ông còn sống 
mắc mớ gì, lo nghĩ chuyện tào lao 
không có ông, đời cứ vẫn xôn xao 
vậy cỡ nào cũng nên chơi tới bến ! 

 
Mai ông mất, chả cần đốt ngọn nến 

cũng chả cần phung phí một bó hương 
vì điều gì chẳng muốn rồi cũng đến 

sao không vui với nhau một chặng đường. 
 
 
Mãi hơn một thập niên vừa qua, nay bốn anh em trai mới có dịp gặp lại và ở gần nhau, nhất 
là để bố mẹ gặp mặt trong quãng đời nay còn mai mất. Trong bốn anh em, thằng út tuy 
không phải tuổi Ngọ nhưng tử-vi có sao Thiên Di, đi còn hơn ngựa. Ở Singapore và làm việc  
vài năm, xong lại bay sang ở Tiệp Khắc sống dăm ba năm, rồi qua Trung Quốc cũng vài năm, 
biết tiếng Quan-Thoại đủ để tán gái Tầu , và hơn 7 năm ở Việt-Nam; do đó - hiếm khi buổi 
đoàn tụ nào lại có mặt nó.  
Thằng anh trên nó vài tuổi, cũng chẳng phải tuổi Ngọ, nhưng vì công việc là một Kỹ Sư Lưu 
(hay Di) Động (Field Engineer) nên hãng thường gửi đi công tác xa; còn lại thì mỗi người một 
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phương trời, lái xe mệt nghỉ mới đến nhà nhau. Do đó, tụ tập đầy đủ chung một mái nhà 
phải nói là chuyện hi hữu. 
Thế mà hôm nọ, trong  lúc ăn trưa kể chuyện, tán dóc; đứa em nói dỡn một câu, vô tình 
chạm tự ái thằng anh trên nó, thế là bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở thành cãi lộn, vô duyên. 
May mà hai đứa còn nể mặt anh cả, nên chập sau cũng huề cả làng. Điều này làm tôi nhớ lại 
bài "TẠP GHI từ San Jose" tôi viết trước đây hơn một tuần. 
 
Trong văn chương hay báo chí, khi người viết bỏ chữ vào giữa hai dấu ngoặc ""  (hay ' ' ) thì 
điều này - ngoài chuyện ám chỉ đây là lời nói, câu văn của người khác được trích ra - nó còn 
mang nghĩa là chữ đó, câu đó đã không còn nguyên vẹn cái ý nghĩa chân chính, chính xác 
của nó, mà còn là một sự ẩn ý chê bai, diễu cợt, giảm mất giá trị, hay hoàn toàn ngược lại; 
tất cả còn tùy vào nội dung (context) của cả một đoạn hay cả câu chuyện. Thí dụ như hai 
chữ: văn hóa, khi được đóng ngoặc thành "văn hóa" - thì nó lại mang một ý nghĩa khác.  
Cho thí dụ: Văn hóa cúa dân SG trước năm 75 xem ra, vẫn còn cao hơn cái gọi là "văn hóa" 
của thành phố HCM bây giờ. Đây là một cách để mỉa mai, châm biếm cho cái "văn hóa" tạp 
nhạp hiện tại. 
 
Hơn tuần lễ trước, quá rảnh lại chả biết mình sẽ viết gì, nhân tiện thấy có kẻ "lèm bèm", 
than rằng sao dạo này diễn đàn của một trường nọ "vắng như bà đanh" , trong đó có đoạn 
tôi viết : ‘Ngoài ra chả thấy một chút gì gọi là tính chất "văn hóa", nhiều khi còn thua xa nếu 
đọc những tờ báo lá cải phát cho không ở ngoài chợ ’.  
 
Cái "văn hóa" đây có tính cách đùa giỡn (hay hoặc dở còn tùy người đối...thoại) dùng để so 
sánh, đi đôi với danh từ "lá cải" - chủ ý đại khái là "chời ơi! dân trường Tây không lẽ lại 
không có ba cái chuyện "lá cải" như dân trường ta (VHĐL) ? ", mà nếu chỉ nghĩ theo cách 
nghiêm trang một chút (không có máu khôi hài) thì người ta cũng dễ có thể trả lời là "ừ, tôi 
thế đấy, không ưa viết ba cái chuyện tào lao thì đã sao?" 
 
Dụng ý của bài (TẠP GHI từ San Jose) tôi viết trước đây,  thật ra ý chính là muốn nêu lên một 
hiện tượng trong xã hội - không chỉ riêng ở nước Mỹ, mà còn cả Âu Châu - là sự im lặng của 
đám đông; đã nhút nhát không dám đứng lên nói sự thật hay những điều trái tai, gai mắt. Vì 
tuyên bố câu nào - dù hoàn toàn đúng theo kiến thức thông thường (common sense) - là sẽ 
bị phỉ báng, chửi rủa; do đó thiên hạ đâm ra sợ dư luận, sợ liên lụy, mất công ăn việc làm - 
có khi mất cả mạng, đến nỗi riết rồi ai cũng phải dè dặt, gì cũng sợ. Luôn tiện muốn thọt lét 
thiên hạ, nhất là dân LY74, vì cái diễn đàn  thỉnh thoảng chỉ toàn là những tin mừng sinh 
nhật, xin chia buồn, v.v...ngoài ra thì thường vắng hoe như chùa Bà Đanh - hổng dzui cho 
lắm (thú thật, đến bây giờ tôi cũng cóc biết chùa Bà Đanh ở đâu, như thế nào, chỉ dùng cái 
"huyền thoại" hùa theo thiên hạ có vậy thôi). Nói cho cùng, nếu diễn đàn được "xôn xao, 
nhộn nhịp" hơn cả ba cái tờ báo lá cải thì có quái vinh dự gì, ngoài việc có chuyện để "bà 
tám", cơ hội để lèm bèm chơi cho có chuyện ? 
 
Hai năm trước, trong một chuyến xuống OC, được bạn bè rủ đi  kéo ghế ăn tiệm. Trên 
đường đi, một người kể  cho mọi người nghe câu chuyện - vừa thương tâm, vừa rùng rợn là 
có một cặp nhân tình trẻ du lịch sang Trung Quốc, trong lúc cô gái đi vô phòng vệ sinh của 
một nhà hàng, chờ lâu quá nên người thanh niên nóng lòng và lo sợ đi tìm, vào bên trong thì 
thấy xác cô gái nằm trên vũng máu, mất đi phần nội tạng nào tôi đã quên béng đi mất ! 
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Ngay sau bữa ăn tối hôm đó, thấy Thúy-Hoa đi vào phòng vệ sinh coi bộ cũng khá lâu, nên 
tôi buột miệng nói đùa: "Để tui dô xem mụ dzợ có bị mất phần nội tạng nào không đây ta !". 
Ai cũng phá ra cười - trừ một người lại thấy hổng dzui, cho đó là một chuyện nghiêm trọng 
chứ chẳng phải là để đùa ! 
 
Quả là cũng cùng một câu nói, nhưng phản ứng lại khác nhau. Thế nà thế lào? 
 
Đấy là chưa đá động đến cái máu tếu của người Bắc khác hẳn với người Trung, người Nam; 
cộng thêm cái "bé cái nhầm" về ngôn ngữ khác biệt nữa cho nên cũng lắm chuyện dở khóc, 
dở cười. Mấy anh chị em góp tiền hàng tháng để nhờ người giúp đỡ bố mẹ chuyện nấu 
nướng, giặt giũ trong tuần. Hôm kia mẹ tôi bảo cô giúp việc: "ném những thứ này ra ngoài 
dùm bác!", thế là cô nàng lon ton đem đi bỏ vào thùng rác, trong khi ý của mẹ tôi muốn cô 
ấy cứ thẩy vào ở một xó rồi sẽ tính sau". Hóa ra, với một người chữ "ném" bỗng trở thành 
"vứt" (bỏ) đi ngang xương! Chưa đâu, không phải là dân Huế kỳ cựu mà nghe câu "đôi ngoài 
cươi " thì chỉ có thánh mới hiểu đó nghĩa là "vứt ra sân" (đôi= vứt/ ném/liệng ). 
 
Xưa tôi viết câu thơ "đời vốn buồn, chuốc thêm sầu chẳng lẽ ?", xuất xứ từ cái triết lý gàn của 
mình là chả cần phải kiếm chuyện, hay thọc gậy bánh xe - mà đời cũng khơi khơi  đem đến 
vô số chuyện phiền toái đến với mình, vậy thì hơi đâu cần phải nhọc công "chọc kít ra ngửi", 
cho thiên hạ đâm ra dễ "búc xúc" ! Nói chơi cho thiên hạ vui  nên coi chừng,  cũng có lúc sẽ 
bị  bị dũa tơi tả. Oh! what tờ hell.  
 
Đời vốn thế, chả bao giờ làm tất cả thiên hạ được hài lòng. Hên xui thì còn tùy thuộc mình bị 
"tới số" hay không, chẳng hạn như nếu 99 người thấy dzui mà chỉ 1 người lại không được 
"hồ hỡi" cho lắm thì coi như mình cũng đã quá "lucky" - là may lắm rồi. Trái lại, nếu lỡ cái 
người "không dzui", táo bón đó lại là một kẻ "chóp bu", quyền năng như thượng đế thì coi 
như mình...tới số ! 
Oh, what tờ hell. Đời là thế ! 
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