
CÒN LẠI NHỮNG NGÀY VUI 
 
Thời tiết năm nầy thật lạ. Mọi năm vào thời điểm nầy gió bắt đầu se lạnh, rừng phong 
cạnh nhà đã chuyễn sang màu vàng rực. Năm nay thật khác. Cuối tháng Chín mà lá vẫn 
còn xanh, nắng còn chưa dịu, tuồng như mùa thu chưa đến. Không, lá vàng hay chưa 
vàng cũng mặc! Mùa thu đến rồi, nhanh như mọi năm.  
 
Thời gian qua nhanh. Thu đến thu đi, bao nhiêu năm tôi sống ở xứ nầy. Lạ thật! Đến bây 
giờ tôi vẫn hỏi cơ duyên nào đã đưa tôi đến đây. Cái thuở còn chủng viện học sách 
Mauger, nhà ông Vincent ở mãi Gia Nả Đại làm tôi mơ đến đó một lần. Nhớ cái ngày 
chân ướt chân ráo lên đảo được phái đoàn Canada phỏng vấn, người nử nhân viên Cơ 
quan Di trú Gia Nả Đại làm tôi bở ngở thật nhiều. Lịch sự, trí thức và vui vẻ, phút ban 
đầu bà làm tôi cảm động. Tiếng Anh tôi mù tịt, tiếng Pháp thì ấp úng nhưng cũng xin 
được nói với bà. Bà bở ngở nhìn quanh không tin được giửa vạn thằng nghèo khổ có đứa 
nói được ngôn ngữ của bà. Qua ánh mắt và nụ cười hiền tôi biết bà đã có nhiều thiện 
cảm. Sau khi hỏi tôi về thân thế, trình độ học vấn, bà lại trố mắt nhìn khi nghe tôi nói “je 
suis seminarist”. Tuồng như bà không hiểu. Tôi không trách bà bởi từ ngữ “seminarist” 
may ra chỉ còn trong kinh điển, thế gian mấy ai mà biết, nhất là Gia Nả Đại cái xứ sở quá 
ư thế trần. Đành thôi, tôi đáp gọn “etudiant” cho bà dễ hiểu. Sau khi nắm được phần lý 
lịch và hoài bảo, bà nhanh chóng bảo rằng thay mặt chính quyền đón nhận tôi về Canada 
định cư. Bà còn nói rằng Canada là đất nước văn minh, hòa bình và phát triển, nơi mà 
mọi người có cơ hội đồng đều đễ vươn lên và nơi mà mọi người trên nhiều phần đất của 
thế giới đều ước mơ tìm đến. Tấm thông hành sao thật dễ. Có thế thôi! Tôi chấp nhận. 
Cuộc đời đổi thay từ đó. 
 
Hai tuần sau Đức ông Trần Văn Hoài, đại diện chính quyền Italia, đến đảo tiếp nhận 
người tỵ nạn. Tôi thắc mắc… Ngài là công dân Vatican, sao lại tới với tư cách chính 
quyền Ý Đại Lợi, bộ ngài song tịch? Cái cơ cấu chính trị tôi không được hiểu, chỉ biết 
Vatican là “city state” nằm trong nước Ý. Tôi lên chào ngài và cũng đễ hỏi thăm ngài về 
Cao Minh Dung, biết Dung đang ở Roma. Ngài thật mừng khi biết tôi là chủng sinh Hòa 
Bình, năm xưa Hoan Thiện nên muốn đưa về Roma. Tôi thưa với ngài: “Thưa cha, phái 
đoàn Canada nhận con rồi, con lên đây chỉ đễ chào cha”. “Nhưng nếu con muốn, cha vẫn 
can thiệp được mà!” Tôi ngần ngừ, lòng vấn vương bởi trong tôi đang có nhiều trăn trở, 
nhận thức được thế nào là đời sống tận hiến, cái thiên chức cao cả đòi hỏi sự khiêm nhu, 
nghèo khó và đạo đức đi đôi với sự hy sinh lớn lao mà tôi biết tôi không làm được, bởi 
tôi vạn lần bất xứng. Chúa ơi! Cho con một lối đi, dẫu mai sau cuộc sống như thế nào, 
nổi trôi về đâu con cũng tin yêu Ngài và bám víu lấy Ngài. Tôi đáp bằng giọng thật khó: 
“Thưa cha, nếu con có ý muốn làm linh mục, đến Canada con vẫn tiếp tục được.” Im lặng 
một chút, ngài gật đầu rồi khoan thai ngậm lấy điếu cẩm lệ đang còn cháy dỡ, bập một 
hơi đầy, phà khói lên trần nhà. Ngài rút bóp cho tôi 20.00 Dollars rồi bảo vài tuần ngài lại 
đến cứ lên gặp ngài. Ân tình nầy làm tôi nhớ mãi, giờ vẫn còn thương. Tôi gặp ngài chỉ 
một lần vì đã sớm rời đảo. Ngài qua đời mấy năm sau đó mà tôi nghe vì bạo bệnh. Nghe 
tin tôi thật buồn và chỉ biết cầu nguyện cho ngài. 
 
Ngày mồng 8 tháng 8 năm 1980 tôi lên đường về Canada vùng đất “xứ lạnh tình nồng”,  
ra đi  mang theo hoài bảo cũng như hoài cảm, hẹn lòng trở lại những nơi đã đến, đặc biệt 



thăm lại các sơ dòng Holy Infant Jesus đã dành cho tôi những cảm mến trong những ngày 
ở Kuala Lumpur, Mã Lai Á. Nhưng biết đến lúc nào mới hiện thực khi tuổi đời ngày một 
chồng chất và các sơ tôi tin đã lắm vị đã qua đời.  
 
Tôi đến đây vào những ngày cuối hè nhưng ngày còn dài lắm và đêm qua thật nhanh. Nơi 
tôi đến là thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta nằm cao trên địa cầu. Mùa nầy 
mặt trời cứ chênh về Bắc Cực làm cái nắng về chiều ở đây lung linh kỳ ảo, cả thành phố 
rực lên trong màu vàng cam thật đẹp. Mặt hồ xanh trong và rừng thông xanh biếc chạy 
dài. Cảnh sắc ở đây đẹp lắm, dinh thự lộng lẫy, nhà cửa khang trang, công viên xanh ngát 
và đường sá thẳng tắp – đẹp như một bức tranh.   
 

Có điều, mùa đông ở đây buồn và thật 
lạnh cả thành phố như lặng chìm giửa 
biển tuyết mênh mông. Cũng lạ, sự 
sống vẫn tiếp diển qua mọi mùa, thế 
hệ. Riêng tôi qua hết mùa đông thứ tư 
đã bắt đầu thấm lạnh. Cũng may, thư 
đến vừa lúc đễ từ giả thành phố nầy về 
Toronto nhập học. Thời tôi mới đến, 
tỉnh bang Alberta giàu lắm. Dầu hỏa 
nằm đầy lòng đất với khối trử lượng 
thật lớn. Nhờ bán dầu, ngân sách tỉnh 
bang hàng năm thặng dư. Chính phủ 

dùng khoản tiền lớn từ ngân sách đó đễ hổ trợ ngành giáo dục đào tạo mà bỗng dưng tôi 
được hưởng phần bởi đến thật đúng lúc. Tôi trở lại trường cho những năm cuối bậc trung 
học bởi toán, lý, hóa là những cái gì còn xa lạ, xem ra thật mơ hồ. Về sau tôi nghe 
chương trình nầy được bải bỏ khi ngân sách tỉnh bang đến lúc eo hẹp.  

 
Toronto là thành phố lớn nhất của 
Canada nằm bên bờ hồ Ontario, một 
trong năm đại ngủ hồ Bắc Mỹ. Thành 
phố nầy là trung tâm thương mại, tài 
chính và công nghiệp của đất nước 
nầy. Khí hậu ở đây ấm áp nhiều so với 
Edmonton băng giá. Qua thời gian dài  
ở đây tôi thấy mùa đông như ngắn lại, 
thời tiết ấm dần lên, có năm chỉ còn 
một hai lần tuyết đổ. Ở đây bốn mùa 
thật rỏ, mổi mùa mổi đẹp. Mùa thu 

cánh rừng thay áo, mùa đông hàng cây yên ngủ, mùa xuân hoa lá nở tràn và mùa hạ bầu 
trời xanh trong, nắng vương vãi mọi miền. Đến bây giờ Toronto vẫn là thành phố lý 
tưởng đễ nhiều người mơ ước tìm về bởi đã nhiều lần được bình chọn là một trong những 
thành phố đáng sống trên địa cầu. Năm 1990 tôi ra trường, vùi đầu với công việc từ đó. 
Vui, nhưng phải nói là lắm lúc vất vã phờ người, công việc dồn dập, hối hã theo thời gian 
làm đầu óc căng thẳng thật nhiều. Nhưng nghĩ lại ở đời, có việc chi là dễ! Được vậy là 
vui lắm rồi. Thích nhất là không sợ bị đuổi việc bởi ai dám đuổi mình? Mỗi năm, ba trăm 



sáu mươi lăm ngày thật giống, café trên tay, vừa lái vừa nhắp, cạn ly thì cũng đã tới chổ 
làm. Mà quên, café Tim Hortons ở đây ngon lắm, nhẹ tênh đem so với café quê mình, 
nhưng uống riết thành quen, một ngày không có làm như tay chân rời rã, đầu óc khù khờ. 
Có điều, vừa lái xe vừa uống xem ra cũng mất đi hương vị. Cho nên, tôi mê về đảo lắm, 
hễ rảnh là đi. Ở đó, buổi sáng êm ã lạ lùng, thư thả bên ly café ngồi nghe hương biển đi 
về.  
 
Cách đây không lâu, một đại gia từ Saigon qua đây, được người thân dẫn đến văn phòng 
mục đích cũng chỉ dò đường dò lối, hỏi han thị trường, tham vấn luật đầu tư và mức thuế 
dành cho người ngoại quốc. Theo người thân thì anh giàu lắm, có nhiều dinh thự và hảng 
xưởng ở quê nhà. Anh mời tôi ăn trưa. Tôi nghèo nên trả lể bằng Tim Hortons. Nhấp chút 
café anh nhăn mặt, “nói bác đừng buồn, café của bác uống vào như nước mả vo gạo. Bác 
giúp em! Có dịp về bên đó em đãi bác café thượng hạng chứ cái ngử nầy mà uống làm 
chi”. Thích anh quá, thẵng như ruột ngựa, nhờ vậy mà nhanh nhẹn trên thương trường. 
Cũng chuyện café làm tôi nhớ Huế mà mãi đến hôm nay bà xã vẫn còn nhắc nhở, “daddy 
mà về lại Huế đừng có tới cái quán café bên bờ sông Hương, coi chừng té xuống sông mà 
chết. Quán gì mà nguy hiểm, cái nền nhà nghiêng hẵn xuống mặt sông.” Tôi vùng vằng: 
“Chết răng mà chết. Long mời, Phương mời không đi răng được. Café ngon mấy lão mới 
mời.” Bây giờ đã khác. Hễ bà còn nhắc nhở tôi sẽ xuống nước trấn an, “Mammy đừng lo, 
sông Hương cạn lắm. Lão Cương thật rành bỡi chiều nào lão cũng ra bờ sông xem người 
câu cá. Có té thì quá lắm trặc giò chứ làm răng mà uống nước chết được”.   
 
Hôm nay cuộc sống đã ổn định, con cái đã lớn khôn, lối suy nghĩ độc lập và cả hai cũng 
đang theo học chuyên ngành. Thôi thì còn lo chi nữa, cứ vui với tháng ngày còn lại. Vui 
một ngày, được một ngày, người ta không bảo vậy sao?  Cũng vui, đôi lúc nghĩ lại tính 
tôi ngang bướng, cả đời ít nễ phục ai vậy mà gần đây khi tuổi đời xế bóng đâm phục một 
người, phục sát đất mới lạ.   
 
Người tôi phục không ai khác hơn là cụ bà Hazel McCallion, thị trưởng Mississauga,  
thành phố lớn kế cận Toronto. Tôi thích cụ một phần bởi cụ là công dân Gia Nả Đại như 
tôi lại ở gần nhà tôi. Cụ nay đã 95 tuổi mà vẫn còn làm thị trưởng. Ngon chưa! Ai ngầu 
bằng cụ. Cụ nắm chức nầy từ hồi 1978 đến nay sau 12 lần tái cử. Uy tín cụ lớn đến nỗi 
không ai dám ra tranh cử với cụ bởi chắc rằng sẽ nắm phần thua. Gần đây tôi nghe phong 
phanh lần tới nhiều người sẽ ra tranh cử bởi biết chắc cụ đã gần đất xa trời. Nghe thiên hạ 
xầm xì tôi đùa với bạn, “chuyến nầy tao ra tranh cử”. Hắn cười lớn: “Ra đi! Con ông học 
xa, nhà chỉ còn hai, bà Cầm và con chó mà con chó ai cho đi bầu. Dẹp đi! Già rồi.” Tôi 
nổi đóa vùng lên: “Già chi mà gìa, tao mới xấp xỉ sáu mươi.”  
 
Cụ bà McCallion ngầu nhưng thật dễ thương. Cách đây mấy năm cụ lái xe loạng quạng,  
cảnh sát thành phố dưới quyền phạt cụ rồi thu luôn bằng lái của cụ bảo rằng cụ đã quá 
già. Cụ vẫn đến sở hàng ngày không bằng xe hơi mà bằng xe bus. Thành phố thương tình 
cấp xe và tài xế cho cụ, cụ nhất định không thèm. Thích cụ quá! Già mà chịu chơi. So với 
cụ, tuổi trời và tuổi đời tôi chưa vói tới; có điều, mê cụ nhưng tôi không dại như cụ bởi 
tin rằng đời người nào chẵng dài lâu đễ phải cực khổ một đời như cụ. Tính cã rồi, năm 
sáu mươi lăm tuổi tôi về hưu sống nhàn nhã với những ngày còn lại.    
 



Cũng may, sáu mươi tuổi đã kề, tóc lún phún bạc, trán nhiều nếp nhăn nhưng trí óc chưa 
đến nỗi lú lẫn đễ quên đi chuyện đời, chuyện xa xưa đầy ắp kỷ niệm. Hạnh hoa quê tôi 
một thời gợi nhớ, đẹp hiền hòa bên hàng tre xanh. Giòng Vĩnh Định muôn đời vẫn chảy,  
nắng nhạt về chiếu rọi bên sông và Quảng Trị vũng trời sương khói về bên tôi bao mùa 
chiến chinh, loạn lạc. Tôi vẫn nhớ và muốn viết về quê tôi, về giòng sông êm ã, về tuổi 
ấu thơ trong tôi nhưng phải là những trang chữ thật dài.  
 
Cũng lạ! Hễ nhắc chuyện xưa là nhớ về Hoan Thiện. Tuổi ấu thơ trong tôi lại vùng lên. 
Chuyện lâu rồi nhưng rành rành ra đó…Con đường nhựa đầy sỏi với hàng đoác già nua 
dẫn về chủng viện. Chiếc cổng sắt im lìm giửa hai trụ cột xi măng và hai bên là bờ tường 
thấp chạy dài. Qua khỏi cổng, thẳng lối đi vào lầu mới lầu cũ hai bên, bảy năm ở đó nên 
cũ mới cũng đã sống qua rồi. Tôi nhớ ở đó cũng có bốn mùa: mùa thu tựu trường, thơm 
sách vở mới, mặt mày buồn so thấy trước mắt năm học dài đằng đẵng. Mùa đông mưa gió 
tả tơi, gió Bấc thổi xuyên qua lầu đễ đêm nằm lạnh buốt thịt da. Sáng mở mắt ra; eo ôi, 
năm học còn dài. Mùa xuân nắng ấm đi về, lòng vui theo đất trời đổi mới. Mừng ghê! 
Niên học đã qua hơn một nửa. Thích nhất là những ngày vào hạ, ve chưa kêu, phượng 
chưa nở nhưng âm vang hè vội tới. Một năm học hành vất vã đã qua, chia tay nhau có 
chút ngậm ngùi.  
 
Hàng năm cứ giửa hè, ít nhất một lần, tôi có dịp đưa bạn bè hoặc người thân về thác 
Niagara Falls. Người từ Úc từ Âu, kẻ từ Hoa Kỳ và thời gian sau nầy thỉnh thoảng có 
người đến từ Việt Nam. Cũng không lạ! Đến đây ai lại không muốn ra xem thác nước 
hùng vỷ và nổi tiếng nầy chụp mấy tấm hình về làm kỷ niệm. Thập niên trước tôi còn ra 
đây đều đặn, tuồng như chưa lỡ một năm. Những năm sau nầy tự dưng làm biếng không 
thèm đi nữa, nghĩ e…. đã đến tuổi già.  
 
Đời người ngắn ngủi, phúc họa vô lường, bệnh tật rình rập. Một lúc nào đó ai cũng ra đi 
bỡi chẵng ai cải được mệnh trời. Những ngày còn lại tôi cố sống hiền hòa dung dị, vui vẽ 
với mọi người, cần thì giúp đở, không giận không hờn, không ganh đua đố kỵ. An Phong 
có nói với tôi, “cái gì có thì đã có rồi, cái chưa có nay muốn có cũng không còn kịp”. Âu 
đời người thật ngắn!   
 
Toronto, 27 tháng 9, 2014 
 
Nguyễn Hùng Sơn 
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