
5 Con Già, 4 Con Đầm 

A beau mentir qui vient de loin 

Ngồi buồn chẳng biết làm chi, hắn lật trang báo chợ, thấy trang Những Việc Cần Làm (Things 
To Do) có mục với hình minh hoạ kỳ kỳ: Năm con già Bốn con đầm. 5K4Q. Thì ra Ban Đại Diện 
Học Sinh trường trung học East Lake ở vùng vịnh Tampa, Florida chơi chữ: tổ chức chạy 5 cây 
số để gây quỹ hỗ trợ em Q: 5000m for Q. 

Em Q, một cô gái Việt Nam xinh đẹp, học giỏi, với một tương lai tươi sáng trước mặt, bị kẻ xấu 
hãm hại khi em trả sách tại thư viện Bloomingdale buổi tối ngày 24 tháng 4 năm 2008. Vụ này 
được các phương tiện truyền thông loan tin rộng rãi và đặt tên là Bloomingdale Library Attack. 
Từ đó, em Q bị chấn thương sọ não, tê liệt toàn thân, mù lòa, ngay cả không thể nuốt đồ ăn được. 
Tuy nhiên, em Q luôn được mọi người tôn vinh là anh thư, vì ý chí mạnh mẽ để tranh đấu sống 
còn của chính em. Do đó, các hội đoàn, trường học và cộng đồng thường hay tổ chức gây quỷ để 
giúp em Q và gia đình. Lạ cái nước Mỹ, cá nhân chủ nghĩa. Không có vụ Lê Văn Tám, Phan 
Đình Giot quên mình lo cho người khác. Trước tiên là lo cho chính mình, và như vậy cũng đáng 
mặt anh hùng rồi. 

Nhiệt huyết dâng trào, hắn điều nghiên và lập chương trình hành động. Thủ tục đầu tiên là cần 
xin cho được visa de sortie. Vợ hắn liền lên lớp: Ui cha, già đầu rồi, chạy không nỗi đâu. Gởi 
cho người ta cái check cho khỏe cho rồi. Chạy về rồi tay chân nhức mỏi, ai cắt cỏ, quét nhà, rửa 
chén cho tui ?. Nhưng đất không chịu trời, thì trời cũng phải chịu nghe đất vậy. Cuối cùng thì 
hắn cũng giựt được tấm giấy tạm trú tạm vắng. Phương án B là rủ thêm thằng con đi theo, trước 
là để làm việc nghĩa, sau là lỡ hắn hết xí quách giữa ngã ba đàng, thì có tài xế chở về trình diện 
bộ chỉ huy. 

Ngày D giờ G -1, đến hẹn lại lên, hai cha con hắn hăng hái lái xe tới công viên Ruskin, một công 
viên dọc theo vịnh Mexico. Trong bãi đậu xe có khoảng hai trăm người đã đến từ sớm. Không 
băng cờ biểu ngữ, không hội đoàn, mặt trận, không có cả bong bóng mầu mè, không có cả em Q 
để tiếp thị, than nghèo kể khổ, ngoại trừ một chiếc xe cứu thương đứng đợi sẵn cho những khách 
hàng già mà ham vui như hắn. Nhập vào hàng ghi tên tham dự, hai cha con hắn được phát cho 
hai bảng số như dân chạy chuyên nghiệp. Ban tổ chức theo đúng bài bản của kinh tế thị trường 
không định hướng, ai ghi tên trước 24 tiếng trả $25; ai ghi tên trễ như hắn thì $30; học sinh, sinh 
viên có trình thẻ đàng hoàng đuợc hạ giá $20; con nít đi theo cha me, kể cả em bé trong xe nôi 
là $10 và ngay cả những em trong ban tổ chức, dĩ nhiên cũng phải đóng tiền như mọi người. 

Đúng giờ, chẳng có diễn văn chào mừng, kính thưa, tuyên bố lý do, chụp hình lưu niệm với lãnh 
đạo, đơn thuần một em trong ban tổ chức hô to: “Ready-Set-Go”. Mạnh ai nấy chạy. Những em 
thanh niên thanh nữ lướt gió nhanh như dân nghèo bán vé số bị công an rượt; mấy ông già như 
hắn cố gắng đuổi theo như níu kéo thời trai trẻ của mình; mấy bà sồn sồn thì túc tắc như đi chợ 
trời. Thằng con hắn lịch sự bye ba nó một tiếng rồi vụt đi. Hắn vừa chạy vừa thở, vừa than thân 
trách phận. Không biết nổ làm chi cho khổ thân. Phải đến tuổi này mới hiểu được chạy bở hơi tai 
theo nghĩa đen. Đúng là thấy quan tài rồi mới đổ lệ. Cứ vài trăm thước, lại có các em học sinh cổ 
võ, đưa nước uống. Ai uống xong thì tự tiện vất ly nước xuống lề đường, sẽ có các em dọn. Sau 
người cuối cùng, các em cũng chạy theo như tất cả mọi người khác. 



Mới được một phần ba đoạn đường chiến binh, hắn đã gặp thằng con hăng hái chạy vòng trở lại. 
Thấy Ba nó, thằng nhỏ cười tươi như hoa đốc thúc: “Come on, Daddy, you can do it”. Chả chả là 
tức. Cái thằng ni là chuyên gia làm biếng. Hơn hai chục năm trong nhà, đi ra đi vô gặp mặt là 
được hắn dạy dỗ tận tình: nào là “Có công mài sắt – Có ngày nên kim”, cho tới “Làm biếng là 
bác thằng bần (!)”, chỉ thiếu “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”. Thậm chí còn chua thêm “no pain, no 
gain” cho thấu tình đạt lý. Vậy mà bây giờ nó diễn biến hóa bình dạy ngược trở lại. Hắn cũng 
gắng gở gạc “Speak Vietnamese, please”. Một đều. 

Cuối cùng thì hắn cũng lê lết tấm thân tàn tạ bước qua lằn đích trong tiếng vỗ tay của những 
người về trước từ lâu lắm rồi. Một tấm khăn lạnh và ly nước nhỏ giúp hắn nhận ra bầu trời hôm 
nay thật trong xanh và tâm hồn hắn thật vui sướng: Thoát nợ!  

Bỗng nhiên ban tổ chức gọi tên hắn mời lên nhận huy chương đồng, về đích hạng 3. Hắn gân cổ 
lên bảo lưu ý kiến làm sao mà có sự cố ngựa về ngược. Sau một hồi cải cọ lung tung, mọi người 
phá lên cười thoải mái vì khám phá thằng con mang lộn số của hắn. 

Đọc đến đây, chắc các bạn, cũng như hắn hôm đó, thắc mắc là "Có nhiều người Việt mình không 
dzậy?” Hỏi vậy là chưa hiểu được nét đẹp của văn hóa Mỹ: E Pluribus Unum. 
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