
Tản mạn... về đời lãng du của “Gió Trần Gian” 

Lời dẫn (ghê chưa): cũng may, thầy Cương nhà mình nằm mơ giao đề “Đời Lãng 

Du” cho “hắn” (nhờ viết bài trễ, nên bắt chước cách sử dụng từ “hắn” của An 

Phong cho dễ viết – khen chê cũng tiện), chứ nếu giao cho hắn đề tài liên quan 

đến thần học hoặc triết học thì có lẽ hắn sẽ xin nộp hình Chúa Giêsu chịu nạn rồi 

cười trừ mà thôi! 

Cụm từ “tản mạn” và “lãng du” đều có chút ý nghĩa liên quan đến rời rạc, lung 

tung, không tập trung, không định hướng... nên hắn cũng thoải mái viết lung tung 

không định hướng... về đời lãng du của hắn, cho đến bao giờ hết ý hoặc hết hạn 

thì nạp bài! 

Lãng du trong âm nhạc: 

Bạn bè hắn biết hắn có nhiều đam mê, trong đó có âm nhạc. Oái ăm thay hắn 

không có đủ điều kiện “ắt có và đủ” để trở thành nhạc sĩ.  Hắn không có lỗ tai âm 

nhạc và cũng không có giọng hát hay. Khi hắn chú tâm học tập xướng âm thì hắn 

thực hành trôi chảy được vài tháng... rồi lại quên! Nhạc cụ thì hắn chơi chẳng ra 

gì: với harmonica, hắn chỉ thổi được bài “Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên 

thần...”; với đàn phong cầm hoặc dương cầm, hắn đánh được tay phải, còn tay 

trái nghỉ... giải lao; với trống, hắn chỉ đánh được hai-ba điệu v.v... Vậy mà hắn mê 

nhạc mới chết chứ! 

Khi hắn thu lượm được căn bản về nhạc lý, hắn tập tành viết nhạc; hắn viết một ít 
thánh ca, và hắn viết nhạc đời còn ít hơn. Có một bài nhạc đời hắn viết theo lối 
“lãng du”. Có thể nói bài đó hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn gì cả về kỹ thuật, lời 

ca, v.v... thậm chí có vài câu bị lai từ những bản nhạc thời đó. “Nó” được hát ngay 
tại chỗ, không chuẩn bị, không sửa đổi, không giấy mực để ghi, với cây đàn guitar, 
ngồi cạnh đống lửa bên cạnh nhà tranh của Mẹ, cùng với một số bạn bè trẻ của 
gia đình, hắn hát tiễn em gái vừa mới mất – đó là 38 năm trước đây. 

 

Em gái hắn, 15 tuổi, vừa biết yêu, đi vào rừng (kinh tế mới) kiếm củi. Trên đường 
đi với Mẹ, em trượt chân té xuống hồ nước, chết trước mặt Mẹ, Mẹ đau đớn nhìn 
con mất, chạy loanh quanh la hét kêu cứu, mà không làm được gì. Dân đi rừng 
chạy đến giúp, chỉ kịp giữ Mẹ lại không cho Mẹ xuống hồ. 



Hắn làm việc xa, nghe tin, về vừa kịp tiễn em. Tối hôm đó, ngồi quanh đống lửa 
với bạn bè của em, cảm xúc đến, hắn lấy đàn guitar hát bài này từ trong tâm, 
không chuẩn bị, không trau chuốt – bản nhạc đến bây giờ vẫn không được chỉnh 
sửa. Vậy, bản nhạc này dù rất tệ về mặt kỹ thuật nhưng về phương diện chuyển 
tải tình cảm, đó là bản nhạc hay nhất của hắn. Hôm về Việt Nam, hắn nhờ một 
đứa em gái hát (hắn đãng trí không nhớ hết bản nhạc) để hắn thu âm lén trong 
phòng ngủ vì sợ Mẹ nghe. 

 

Không những hắn mê nhạc đơn điệu, hắn lại có ý thích tìm hiểu về hòa âm! Hắn 

cứ thắc mắc không hiểu tại sao nhiều bè khi được hát quyện với nhau nghe rất 

thuận tai. Vào ngưỡng cửa đại học ở Việt Nam, hắn kiếm mua được mấy cuốn 

sách dạy hòa âm của cha Tiến Dũng nhưng... chắc đầu óc hắn chậm chạp - không 

được sáng suốt (kiểu Quách Tỉnh trong Anh Hùng Xạ Điêu) nên học nhiều nhưng 

hiểu ít; hắn đành gác giấc mộng học hòa âm qua một bên.  

Khi hắn định cư ở Canada, hắn trích tiền trợ cấp để dành đúng 3 tháng mua được 

hai cuốn sách hòa âm bằng tiếng Anh. Khổ nỗi, tiếng Pháp thì còn đọc chữ được 

chữ mất (mất nhiều hơn được), còn tiếng Anh thì chữ nhận ra hắn mà hắn không 

nhận ra chữ. Vậy là hắn “hăng say” vật lộn vừa với tiếng Anh vừa với những khái 

niệm chuyên môn trong âm nhạc cho đến khi hắn có cảm giác sắp bị “tẩu hỏa 

nhập ma”. Đồng thời, nhu cầu cuộc sống lúc đó không cho phép hắn theo đuổi sở 

thích âm nhạc – vậy, một lần nữa, hắn đành gác giấc mộng học hòa âm qua một 

bên. 

Hơn 20 năm sau! Hắn làm thiện nguyện viên để chấm nhạc cho một cuốn sách 

thánh ca Việt Nam, do một hãng in sách công giáo nổi tiếng ở Mỹ xuất bản. Qua 

việc thực hiện dự án sách thánh ca Việt Nam này, hắn quen được một nhạc sĩ hòa 

âm rất giỏi. Vậy là giấc mộng học hòa âm của hắn thành hiện thực và đời lãng du 

trong âm nhạc của hắn bắt đầu dừng lại vì đã có hướng đi rõ ràng. Hắn cũng có cơ 

hội đọc lại sách hòa âm của cha Tiến Dũng; hắn như ngu suốt đời, thông minh đột 

xuất, đọc tới đâu hiểu tới đó! Cũng lạ - như thể là biết sử dụng nội công rồi mới 

hiểu những gì ghi trong bí kíp! Ngược đời! 

  



Lãng du trong tình yêu: 

Có lẽ về những phương diện khác trong cuộc sống, tuy hắn chẳng có năng khiếu gì 

nhưng hắn hì hà hì hục cố gắng học hỏi trau dồi để rồi cũng có một chút thành 

quả. Riêng về phương diện tình yêu, hắn lãng du đến nỗi trật đường rầy – ít nhất 

là đa số những người chung quanh có nhận xét như vậy. Họ còn có lòng “bác ái” 

nói hắn là thằng ngốc trong chuyện tình cảm. Hắn cứ suy nghĩ hoài mà không 

nghiệm ra được, vì hắn biết chính bản thân hắn hừng hực lửa yêu mà! 

Hắn chợt nhớ đến mối tình đầu của hắn, hắn chưa bao giờ nói tiếng yêu, chưa 

nắm tay người ta, chỉ biết viết một bản nhạc tình và rồi giữ riêng cho hắn. Có một 

người khác lo cho hắn, sẵn sàng đi xa với hắn, hắn lại chần chừ, chần chừ. Rốt 

cuộc người thì đi lấy chồng, người thì bỏ hắn để đi vào một ngã rẽ khác. Hắn chỉ 

biết nói với người ta là hắn tôn trọng ý kiến của người ta và sẽ không làm phiền 

người ta nữa – vậy là xong! Hắn cười để chúc cho người ta được an bình trên con 

đường mới nhưng lòng hắn đau như cắt – hình như lửa yêu càng đậm, vết cắt 

càng sâu! 

Hôm nọ, trên một con đường ở làng quê Việt Nam, hắn thấy một người đạp xe 

đạp chở kiện hàng gì đó có vẻ nặng nề. Người đó vừa đạp chậm rãi vừa hát nho 

nhỏ một điệu hát vui tươi. Những chiếc xe khác di chuyển cùng chiều – xe hơi, xe 

gắn máy v.v... hết xe này đến xe khác vượt qua người đó. Cũng có những chiếc xe 

đạp chạy song song với người đó chừng vài phút rồi cũng qua mặt! 

Hắn bỗng so sánh hắn với người đó. Hình như hắn cũng giống như người đó, đang 

chậm chạp đi trên con đường tình yêu; người ta phần nhiều cố gắng chạy nhanh 

để đến mục đích sớm. Những người ghé lại đồng hành với hắn và có lẽ không chịu 

đựng được tốc độ chậm chạp của hắn, nên sau một thời gian ngắn, họ quyết định 

rời đi... để cho thằng ngốc của con đường tình yêu từ từ đi sau. Từ đó, hành lý của 

hắn chồng chất thêm những kỷ niệm vui buồn của những người đã đồng hành với 

hắn. Hắn biết tình yêu cũng có sự lựa chọn; hắn cố ý để những buồn đau xuống 

tận cuối cùng của hành lý và giữ những kỷ niệm êm đẹp trên mặt bằng của hành lý 

để tạo năng lượng cho hắn tiếp tục đi. Hy vọng hắn sẽ đi chậm, vừa đi vừa thưởng 



thức cảnh đẹp trên/bên đường, vừa nhìn người qua mặt, vừa huýt sáo những âm 

điệu vui tươi – và chỉ có trời mới biết trong lòng hắn ra sao!? 

Khi yêu, hắn chuyển tải cảm giác của hắn qua âm nhạc... cho đến lúc chị em hắn 

nhận xét – hình như cuộc tình nào của hắn có kèm theo một bản nhạc tình thì sẽ 

dẫn đến chia ly. Nghe vậy, hắn sợ... hết dám viết nhạc tình. 

Hắn cũng không quên được cái ngây ngô của mình lúc hắn viết bài “Cô Hàng Cà-

phê”. Hồi đó hắn ở Vũng Tàu. Một thằng bạn thân dẫn đi uống cà phê ở một quán 

nọ, có cô gái tiếp viên xinh xắn dễ thương, làm nhiều chàng trai (kể cả hắn và bạn 

hắn) uống cà phê thì ít mà uống nước trà thì nhiều để ngắm cô nàng. Về nhà, cảm 

hứng chợt đến, hát viết một bài hát về cô ta. Viết xong, hắn hát cho thằng bạn 

nghe, thằng bạn thích lắm. Vài hôm sau trở lại quán, hắn và bạn hắn ngồi khu vực 

quán ở lề đường (không thấy rõ quầy hàng phía trong). Bạn hắn đứng lên đi vô 

phía trong, một vài phút sau hắn nghe tiếng guitar rồi tiếng bạn hắn giới thiệu: 

“Bạn của anh đang ngồi ngoài kia viết tặng em bài này nè...” và bạn hắn bắt đầu 

hát. Hắn vừa nghe bạn hắn hát bài “Cô Hàng Cà-phê”, vừa mắc cỡ, vừa đón nhận 

bao nhiêu cặp mắt “thù hận” của các chàng trai khác trong quán! Thế là hắn giã từ 

quán cà phê đó và cái ngây ngô của hắn là hắn chưa từng biết tên của cô ta là gì!  

Chưa hết chuyện đâu nhé – trong điệp khúc của bài này, có đoạn như sau: 

Này cô ơi! 
Bao giờ đi thăm biển đêm, cho anh khách đưa đường 
Anh sẽ kể... anh sẽ kể... 
Kể cô nghe, chuyện anh yêu.... cô hàng cà phê 

 
Hợp lý quá chứ - đi dạo biển đêm ở Vũng Tàu với người yêu thì tuyệt. Cái kẹt (lại 

kẹt) là mấy tháng sau, mấy thằng bạn khác thích bản nhạc này, khi hắn ghé Phước 

Hải, bạn bè gặp nhau, lại rủ đi uống cà phê. Vô quán, hai thằng bạn hắn mượn đàn 

của quán, hát tặng cô chủ bài này. Hát xong, cả hai thằng bạn hắn nhìn hắn chằm 

chằm... nhịn cười đến đỏ cả mặt; cuối cùng tụi nó chịu không nổi nữa, cười muốn 

sập cả quán. Hắn không đến nỗi ngu ngốc lắm, chỉ ngơ ngác vài giây rồi cũng bật 

cười. Số là ở Phước Hải, phương tiện vệ sinh hồi đó chưa được khang trang, nên 



có một số người đi biển đêm để thực hiện “nghĩa vụ tự nhiên”. Vậy mà hắn dám 

ngang nhiên rủ cô hàng cà phê “đi thăm biển đêm” haha.  

Tối hôm nay, mấy chục năm sau, một trong những thằng bạn trên, ghé thăm Mẹ, 

hát bài này tặng ngược lại hắn J  

Hắn là vậy đó, lãng du ngu ngơ trong tình yêu là vậy đó. 

Lãng du trong... thơ: 

Hắn không yêu thơ bằng nhạc nhưng hắn lại thích làm thơ. Điển hình là sau khi 

nghe đại gia của lớp hô hào làm báo cho lớp vào cuối năm nay - ai nộp bài sớm sẽ 

được thưởng tiền nhuận bút, hắn hoa tay “nghiêm túc” làm liền bốn câu: 

À há – báo sẽ ra cuối năm 
Mỗi đứa một trang có chỗ nằm 
Năm trăm – không kịp thời lắm 
Gởi đại bài thơ kiếm ba trăm!!! 

 

Hắn hí ha hí hửng gởi bài để kiếm ba trăm ngàn tiền nhuận bút (hắn cũng khiêm 

nhường ra phết, không dám mong chờ được nhận 500 ngàn). Hồng “bụng” từ 

Đồng Tháp liền hưởng ứng ngay 4 câu thơ; rồi Long “du lịch” từ Huế cũng tham 

gia gởi thơ viết theo hơi hướm của Hồ Xuân Hương. Thấy vậy, hắn rất hãnh diện 

vì đã khuấy động được một phong trào... thi ca! Ai dè Ban Báo Chí tuyên bố tiền 

nhuận bút được 30 ngàn - gọi là có cố gắng nhưng chưa đủ chiều dài. Hắn đâu có 

biết thơ mà cũng có chiều dài! 

Nếu biết thơ cần chiều dài hắn đã gởi những bài hắn viết về những vật trong đời 

thường, chung quanh hắn, được hắn nhân cách hóa như bài Giọt Mưa Xuân và bài 

Nhớ Em sau đây: 

Giọt mưa xuân... 

Anh như cây khô, đứng giữa trời 
Em như giọt nước, đầu xuân rơi 
Em nương theo gió, nhẹ nhàng tới 
Anh đứng vươn thân, mong mỏi mời 



Em vừa chợt đến, rồi thoảng đi 
Chưa tạm ấm lòng, đã chia ly 
Chỉ thoáng quen nhau, mà tri kỷ 
Nụ tình hoa kia, nở lạ kỳ 

Bao quanh em đó, đủ loại người 
Em như mặt trời, tỏa sáng tươi 
Nếu vướng thêm anh - đời tất tưởi 
Anh đành đứng xa - mỉm miệng cười 

Đi đi em, gởi gió trao tình 
Nhớ đem theo, hơi ấm bình minh 
Trên đường đời - tìm được hạnh phúc 
Còn anh đây - giữ lại chút tình 

 

Nhớ em.... 

Mới xa đây mà nhớ quá thôi, 
Nhớ em khi đứng cũng như ngồi 
Đi đi lại lại lòng bối rối 
Chỉ mong sớm gặp lại em thôi 

Em giữ bóng hình anh chẳng phai 
Ghi lại cả một quãng đường dài 
Cả quá khứ cũng như hiện tại 
Lẫn lộn niềm vui với bi ai 

Nhớ tiếng em mỗi sáng thức anh 
Như tiếng chim non hót trên cành 
Ấm lòng anh dù đêm hơi lạnh 
Giật mình, luôn thấy em cạnh anh 

Nhớ làn da em thật mượt mà 
Phản ứng theo tay anh thiết tha 
Nhớ em, ôi anh nhớ em quá 
Anh mong hết ngày để về nhà 

Tìm lại người em anh đã quên 
Vì em luôn chung thủy êm đềm 
Luôn bên anh dù mưa hay nắng 
Vậy mà anh lại bỏ quên em... 



Thơ này để lên face-book nha 
Để mong những người đã trải qua 
Để biết anh vô tình thôi nhá 

.... 
Đã quên em: smart-phone ở nhà!!!! 

  

Có người hỏi hắn tại sao hắn thích làm thơ vậy, hắn trả lời: 

"Sao anh lại làm thơ nữa rồi?"  
Có người vừa mới "text" hỏi tôi  
Hỏi lòng rồi - tự nhiên bối rối  
Vì không biết sao để đáp hồi 

Tôi bây giờ - khi buồn lúc vui  
Lúc rảnh nghiệm - thấy đời đen đủi  
Những chuyện quanh mình, lại rối nùi  
Chỉ muốn la to, cho bớt tủi  

Thôi đành lên mạng tìm, thử nha?  
Có ai giống mình vậy, không hả?!  
Tâm lêu lỏng, hồn đi la cà  
Buồn làm thơ, vui lại muốn ca 

Câu trả lời - tôi đã tìm ra  
Nhưng đọc xong - thì lại "tá hỏa"  
Triệu chứng đó giống tôi quá mà   
Chết rồi, tôi đang "dậy thì"... đợt ba!!! 

 

Thật ra lý do hắn mần thơ là để tập thể dục đầu óc thay vì chơi ô chữ như người 

ta. Dĩ nhiên, hắn cũng có lãng du trong tình yêu qua những bài thơ, nhưng hắn chỉ 

giữ những bài thơ đó cho chính mình, cũng như hắn đã giữ bài tình ca đầu tiên 

của hắn vậy! Có lẽ với thơ, hắn muốn tiếp tục sống đời lãng du để kiếm “hứng” 

viết thêm nhiều bài thơ - sẵn sàng cho số báo tới để kiếm tiền nhuận bút cho tuổi 

về hưu hahaha! 

 

 



Lãng du trong... du lịch: 

Qua tuổi 50, hắn thích đi du lịch vì hắn nghĩ nếu chờ đến 65 tuổi, không biết hắn 

còn sức hay không!? Hắn bắt đầu đi thăm vài nước ở Âu Châu. Hắn vẫn nhớ lời 

nói của Trần Minh Phước khi gặp nhau ở Việt Nam: “Bao giờ qua Paris, nhớ điện 

thoại cho mình liền nha!” Xin lỗi Phước nha, mấy lần ghé Pháp mà không báo cho 

Phước. Hắn dự định trong chuyến du lịch cuối ở Âu Châu, sẽ ghé thăm đức ông 

Dung ở Rome và bác sĩ Phước ở Pháp. 

Hắn đi không nhiều, chỉ được vài nước kể cả Monaco, Pháp, Đức, Thụy Sỹ, Tiệp 

Khắc..., đi theo kiểu lãng du. Người ta đi du lịch nhớ nhiều khung cảnh đẹp, hắn 

lại không quên những mẫu chuyện liên quan đến nhà vệ sinh... Viết đến đây hắn 

“lãng du” đến nội dung một mẩu đối thoại mấy năm trước, trong lúc về thăm Mẹ, 

hắn gọi điện thoại thăm hỏi bạn bè, trong đó có cha Anh. Vừa chào hỏi vài câu cha 

Anh “phán” liền: “Dương Phong hả!? Mình còn nhớ Phong rõ ràng mà... chuyên 

đọc truyện kiếm hiệp trong phòng vệ sinh đó mà!” L L 

Trở về đề tài du lịch và phòng tắm và nhà vệ sinh. Chuyện đầu tiên là chuyện 

phòng tắm ở Montreal trong chuyến du lịch “khả dĩ” lần đầu tiên đến Canada. 

Người ta sắp xếp cho hắn và những người đi chung được nghỉ đêm ở một khách 

sạn tại Montreal, Quebec trong khi chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh trước khi 

chuyển hắn về định cư ở một tỉnh khác. Biết là có bác sĩ sẽ ghé ngang phòng để 

khám sức khỏe, hắn có chút tế nhị đi tắm rửa cho sạch sẽ. Hắn vào phòng tắm, 

thấy cái vòi sen, phía dưới có nắm vặn với một bên có ghi chữ “C”. Với vốn liếng 

tiếng Tây “đầy mình”, hắn cả quyết chữ “C” có nghĩa là “Chaud”. Vậy, khi hắn mở 

nước thấy hơi lạnh, hắn liền vặn qua “C” để kiếm chút nước ấm! Cha mẹ ơi, càng 

lúc càng lạnh – hắn nghĩ hèn chi người ta nói xứ Canada lạnh cũng phải!!!  

Lần đầu tiên đi Pháp, hắn có dịp ghé qua Lyon. Sau khi nhìn qua vẻ đẹp của thành 

phố mới và thành phố cũ, hắn ngồi nghỉ ở một băng đá trên phố. Bất chợt “nhu 

cầu tự nhiên” đến, hắn nhìn quanh quất tìm những tiệm ăn “fast food” như 

Burger King v.v... để giải quyết vấn đề! Tìm ra được Mc Donald, hắn mừng húm, 

với tiếng Tây bồi, hắn hỏi lối đi toilet. Đến nhà vệ sinh, hắn thấy người ta đang 

dọn dẹp, có một bà tướng người không khiêm tốn đang đứng ở cửa. Hắn xăm 



xăm đi vô thì bị bà ta chận lại và hỏi “số”. “Số, số?!...” hắn thắc mắc không biết số 

gì! Phải mấy giây sau hắn mới hiểu là phải mua thức ăn mới được người ta cho số 

để đi vô phòng vệ sinh. Ngu sao, hắn nghĩ, đã vậy tội gì “mua” số ở đây. Hắn quay 

trở lại đường, tìm một tiệm cafe hữu tình, vào đó vừa có cafe thơm, bánh ngọt, 

và được sử dụng nhà vệ sinh!  

Trong một dịp đi xem phim với bạn bè mới quen ở Lausanne, Thụy Sỹ, trên đường 

đi, hắn chợt nhận ra khung cảnh (hình ảnh vẽ trên tường) quen quen mà hắn 

không nhớ là đã thấy ở đâu. Đi thêm một đoạn, hắn chợt nhớ là đã thấy cảnh này 

trên Internet khi... hắn nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng bên cạnh đường đi. Người 

ta có thể nhìn thấy tất cả chi tiết trong phòng vệ sinh từ bên ngoài! Thấy vẻ mặt 

của hắn, anh bạn ở Thụy Sỹ giải thích cho hắn biết là lúc vào cái phòng vệ sinh này 

và đóng cửa lại thì màu kiếng sẽ thay đổi; ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả. 

còn bên trong nhìn ra vẫn thấy rõ ràng. Anh ta còn kể thêm, lúc nhà vệ sinh này 

mới xây xong, có một bà Tây vô đó, đóng cửa lại, nhưng vì cửa đóng không kỹ nên 

bà con đi ngang đều thấy hết, nhưng ai nấy đều làm bộ tỉnh bơ như không thấy gì 

cả vì sợ bà ta chết vì xấu hổ! 

 

Lãng du đi vòng quanh đến... học đường: 

Khi đến định cư ở Canada, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cơ hội để trở lại học đường. 

Hắn chỉ cố gắng đi làm lao động để kiếm tiền giúp gia đình ở Việt Nam. Con 

đường trở lại đại học của hắn cũng có tính chất lãng du, nhưng lãng du trong hồng 

ân của Chúa.  

Hắn nhớ khi hắn thử việc ở một hãng kim loại kia qua sự giới thiệu của anh bạn ở 

chung nhà. Ông chủ hãng làm thử cho hắn thấy công việc của hắn sẽ làm: một tay 

ông ta đẩy cái thùng phi chứa ốc, đinh, v.v.. khá nặng, tay kia ông đẩy một dụng 

cụ có 2 bánh xe để chuyển hàng nặng (không biết tiếng Việt gọi là gì – tạm gọi là 

xe đẩy) vào dưới đáy thùng rồi đẩy đi qua chỗ khác. Hắn thấy ông ta làm nhẹ 

nhàng quá, cũng làm thử... đẩy cái thùng, nhiều lần vẫn không nhúc nhích! Hắn 

thất vọng, xin lỗi ông chủ, cáo từ ra về; ông ta chận lại và hỏi lớn những công 

nhân chung quanh – “nếu tôi nhận anh này vào làm, các anh có thể giúp anh ta 



đẩy thùng trong thời gian đầu không?” Các anh công nhân nhìn hắn cười thân 

thiện và gật đầu với ông chủ. Ông chủ nói là sẽ cho biết quyết định vào cuối tuần 

này. 

Vào ngày hôm sau, hắn lại nhận được giấy mời từ trường học tiếng Anh (ban 

đêm) mà hắn đi học đều đặn kể từ ngày bước chân đến Canada (được 3 tháng). 

Người ta cho hắn đi học khóa huấn luyện để làm công tác xã hội – vừa học vừa 

làm trong vòng 4 tháng; sau đó người ta sẽ cố gắng kiếm việc cho hắn nhưng 

không bảo đảm sẽ có việc làm. Cũng vào cuối ngày đó, ông chủ hãng kim loại gọi 

điện thoại cho hắn bảo ngày thứ Hai đi làm.  

Làm sao đây? Hắn phân vân: một bên là có được một việc làm vững chắc với tiền 

lương được ưu đãi hơn mức lương tối thiểu, tuy nhiên có lẽ đời hắn sẽ gắn liền 

với đống kim loại đó; một bên thì có cơ hội làm việc hắn thích nhưng tương lai lại 

mịt mờ! Hắn đến gặp thầy giáo dạy Anh văn để nghe thêm ý kiến của thầy. Ngày 

thứ Hai, đúng giờ làm việc, hắn đến sở làm với thầy giáo. Ông chủ ngạc nhiên khi 

thấy có ông thầy giáo đi theo. Hắn phân trần với ông chủ là khả năng Anh văn của 

hắn có hạn, hắn sẽ nhờ thầy giáo giải thích thay cho hắn (vì hắn đã mất gần hết 

buổi chiều ngày Chúa Nhật hôm trước để giải thích cho thầy giáo). Thầy giáo cho 

ông chủ biết hắn về việc người ta muốn hắn đi tham dự khóa huấn luyện nói trên; 

hắn muốn “liều chút” cho tương lai. Tuy nhiên, hắn rất áy náy khi đã được sự ưu 

ái của ông chủ và các anh bạn công nhân mà vào giờ cuối hắn lại từ chối; do vậy, 

hắn muốn trực tiếp gặp ông chủ để giải thích! Ông chủ vừa lắng nghe thầy giáo 

giải thích vừa nhìn hắn. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ông chủ im lặng 

một chút rồi nói với hắn: “Trong đời tôi chưa có ai từ chối việc làm mà đến tận nơi 

như anh. Hay là như vậy, anh cứ theo học khóa huấn luyện đó, biết đâu đó là cơ 

hội tốt của anh; tuy nhiên, nếu sau đó, anh không có việc thì trở lại đây, tôi sẵn 

sàng nhận anh.” 

Sau này hắn nghiệm ra đó là một cơ hội tốt, một đường cong Chúa đã vẽ ra cho 

hắn (như cách diễn của cha Anh về lớp HT67 mình) để trở lại học đường. Sau khi 

tốt nghiệp khóa huấn luyện, cơ quan huấn luyện giữ hắn lại để làm việc giúp cho 

những người di dân – tị nạn; và không bao lâu sau, họ khuyến khích hắn ghi danh 



vào đại học – đời lãng du trong học đường của hắn bắt đầu thay đổi. Một phần 

đời của hắn dính liền với đời sinh viên từ đó cho đến nay.  

Lúc đi học, hắn sợ nhất là phải trình bày một đề tài gì trước giảng viên và các bạn 

đồng học. Lúc nào tay hắn cũng nắm chặt cạnh bàn để lỡ có run tay thì không ai 

thấy. Chó ngáp phải ruồi! Sáu năm sau, hắn vẫn còn run, hắn cũng nắm cạnh bàn 

cho bớt run khi bước lên bục giảng lần đầu tiên để giảng bài cho sinh viên. Hắn 

càng run hơn khi nhìn xuống hàng ghế đầu thấy mấy cô sinh viên trẻ mặc áo quá 

khiêm tốn; hắn không dám nhìn xuống, vội vàng “Mắt nhìn vào mũi, mũi nhìn 

xuống miệng, miệng nhìn vào tâm” – để tâm tịnh hầu giảng bài tiếp! 

Hắn lãng du theo đường cong vào học đường và dừng lại ở đó. 

 

Còn lãng du... gì nữa!? 

 

Còn nhiều chứ, nhưng có lẽ hắn nên dừng ở đây... để khỏi lạc đề! Trong hành lý  
lãng du của hắn, hắn có được những kỷ niệm/ấn tượmg đẹp với bạn bè trong lớp 
HT67: quán Vườn ven sông ở Kim Long và quán Mục Đồng ở Huế, thời gian bên 
bạn bè ở Hồ Cốc, dịp gặp nhau ở Sài-gòn khi hắn về thăm Việt Nam, bài viết rộng 
lượng của Hảo viết về hắn, làm cho hắn nhớ hắn còn có cái tên “Gió Trần Gian”, 
“mõ” Viết Hùng lúc nào cũng sẵn sàng làm tài xế xe ôm, đại gia Hà lúc nào cũng 
nhiệt tình giúp đỡ anh em, v.v... và dĩ nhiên là thầy Cương đã giao cho hắn cái đề 
tài  “đời lãng du”!  

 

Hắn trân trọng đón nhận chân tình mà các bạn trong lớp HT67 đã và đang dành 
cho hắn. Hẹn số báo sau nhé! 

 

Gió Trần Gian 

 

 

 

Xuyên Mộc, ngày lễ thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, 2014 
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