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Năm nay mít - tờ thời tiết bàn giao đúng hẹn một cách tuyệt đối. Là sao? Là
sau nhiều tháng nóng triền miên trăm độ khiến dân tình ta thán mà dân gian
thường gọi là “than thấu trời” nên ổng phải ký ngay cái gọi là “Executive
Order” để ban hành và có hiệu lực ngay tức khắc. Cái “Executive Order” này
không có ai phản đối, chửi bới, xuyên tạc như mấy cái “Executive Order” của
mít-tờ tông tông xứ Cờ Hoa. Cứ tạm gọi “Executive Order” này là “thiên lệnh”
– “God Order” để phân biệt với mấy cái “lệnh hành pháp” của tông tông
Trump.
Đầu giờ Mão (hay giờ Mèo cũng thế), tức 5 giờ sáng ngày 21 tháng 9 cả bầu
trời Houston bỗng dưng sụp tối thay vì bừng sáng để chào binh minh. Đó là
giây phút thiêng liêng giao mùa từ hè sang thu. Trời tối hù. Gió thổi vi vu. Lá
rơi lả chả và rồi cơn mưa liên tục trút xuống thế gian khiến mọi người khấp
khởi mừng vui. Cứ tưởng mưa chỉ rơi lai rai vài sợi cho mát đất mát người,
nhè đâu ổng cứ liên tục mưa ào ào, mưa xối xả khiến mấy ông thần dự báo
thời tiết trên ti vi gọi là “Heavy Rain” 100%. Chưa thôi. Ngoài biển khơi, miệt
vịnh Mexico lại có báo động hurricane Alpha rồi Beta…tràn vô bờ và gây lụt
cho nhiều khu vực trong thành phố. Rất may là nơi mình ở chỉ nhận lượng
nước mưa một cách khiêm tốn nên chưa thành lụt, thế mà cũng có mấy
người bạn ở California cũng như ở tận bên xứ Canada gọi sang hỏi thăm, hỏi
xem nước đã tràn vào nhà chưa? Cám ơn Các Bạn Mình. Alpha hay Beta
không dữ dằn như mấy em Maria, Katrina hay Rita của năm nào khiến thiên
hạ phải di tản nghẹt cả đường, thuyền bè và xe cộ bồng bềnh trên mặt nước
ngoài đường phố. Năm nay coi bộ hết tên người đẹp để đặt nên phải lấy mấy
chữ theo vần Alphabet của Hy Lạp ra mà đặt. Alpha lướt qua, Beta ập đến,
Gamma đi xa xa rồi biến mất nhường chỗ cho Delta rộng đường vào
Louisiana, một tuần sau lại thấy Epsilon xuất hiện trên đường đi về hướng
Bắc. Không biết Louisiana có ác nghiệp gì với những cơn bão mà cứ hễ có
mười cơn bão thì hết bảy tám cơn đánh phóc vào Louisiana. Hậu quả của bão
trước chưa giải quyết xong, lại tiếp những cơn bão khác theo sau. Bốn năm

tháng trong năm chỉ dành để chạy bão, xem ra cũng quá hãi hùng… Tiểu
bang Texas có một thành phố nằm gần Louisiana cũng hưởng được hưởng
xái của các cơn bão quật vào Louisiana. Đó là thành phố mang tên Orange,
mái nhà tường vách hư hao vẫn còn đó. Hư hao sẵn! Hư thêm chút nữa cho
vừa lòng Delta! Lời chót về tên những cơn bão: nếu mình có thẩm quyền thì
mình sẽ lấy tên Việt Nam để đặt tên cho các cơn bão như: Thúy Kiều, Thúy
Vân, Thanh Quan, Nguyệt Nga, Thanh Nga, Thái Thanh… Phe đực rựa thì lấy
tên Trần Văn Trạch, Tùng Lâm, Thanh Hoài…

Tên nào sắp đến đây? Epsilon hay Zeta…Lambda hay Omega…

Các Bạn Mình Thân Mến
Như thông lệ thì cứ vào đầu tháng chín là các đấng học sinh cất bước đến
trường để bắt đầu một niên học mới. Năm nay là năm con chuột, chuyện học
hành của các đấng nói trên cũng bị xáo trộn để cùng hòa nhịp với những biến
động của xã hội bắt nguồn từ con virus Vũ Hán ở bên nước Tàu. Khoảng tháng

ba tháng tư, khi năm học chưa kết thúc thì các đấng học sinh đã phải nói lời
chia tay với thầy cô bạn bè để nằm nhà chống virus Vũ Hán. Suốt cả mùa hè
các đấng học sinh cũng phải đành buộc chân mình vào với những đôi chân
của phụ huynh chỉ để ra sân trước rồi bước ra vườn sau, sau khi đầu óc căng
thẳng vì những trò chơi trên những màn ảnh Iphone Ipad. Đến giờ tụ nhau
ăn uống. Đúng giờ bảo nhau đi ngủ. Thế là chẳng mấy chốc, thân mình của
các đấng nhóc con tăng trưởng thấy rõ, trong khi đó phụ huynh thì âu lo
nhiều nỗi nên trọng lượng cơ thể có hao hụt một ít. Lo mất việc vì sở làm hay
hãng xưởng đóng cửa vì ma Vũ Hán. Kinh hãi nhất là lo bị con virus chui vào
miệng vào mũi để phải chở vào nhà thương trị bệnh. Thế nên khi có việc cần
phải “xuất gia” thì bèn chộp ngay chiếc khẩu trang bịt ngay vào mồm để con
virus Vũ Hán không có cơ hội chui vào phổi. Con số trên hai trăm ngàn người
(?) tử vong ở xứ Cờ Hoa cũng là một con số đáng kinh hoàng (con số này
không đáng tin vì nó mang yếu tố chính chị chính em…). Tử thần rập rình
khắp chốn: ngoài đường, trong chợ, đám đông, người quen, kẻ lạ…đâu đâu
cũng thấp thoáng hình con virus màu đỏ hình tròn với nhiều cục u nhô ra như
trong những bức hình mô tả khắp trên các màn ảnh truyền hình và báo chí.
Thấy mà hãi!
Có lẽ ông trời thương tình cho đám nhóc tuổi học trò nên chi thành phần này
rất khó bị nhiễm bệnh. Hãy để cho các em sống đến sáu bảy chục bó rồi mới
tính, đến tám chín chục bó mà không bị con virus Vũ Hán xơi thì cũng lăn
đùng ra mà chết vì bệnh này bệnh nọ hay vì hết xí goách (gọi là chết già) nên
phải tạm biệt cõi trần về đoàn tụ với ông bà cha mẹ. Sắp tới mùa tựu trường,
trên truyền thanh truyền hình, báo chí, cơ quan này, tổ chức nọ thi nhau
nhảy vào can thiệp việc học của các đấng trẻ con. Nên đi học hay tiếp tục
nằm nhà? Nên học ở trường hay học trên laptop? Nên này nên nọ…ôi thôi!
Ông nói gà bà nói lợn khiến đám trẻ càng thêm hoang mang. Và rồi mùa khai
trường cũng đã bắt đầu. Em nào muốn đến trường học cho vui, gặp thầy cô
bạn bè thì cứ leo lên xe bus vàng đến trường. Em nào sợ gặp virus thì ngồi
nhà, đến giờ mở máy ra mà học. “Gặp thời thế thế thời phải thế” chứ biết
làm sao hơn! Chỉ khổ cho nhiều phụ huynh vì bận công ăn việc làm nên cũng
bấm bụng để cho con leo lên xe đến trường, sáng đi chiều về…mà lòng dạ

chẳng yên. Nhưng có một điều mà phụ huynh vững bụng khi giao con đến
trường là: mọi biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt cùng với cách tổ chức rất
khoa học tại các trường học chắc chắn sẽ bảo đảm sự an toàn cho học sinh.
Những chiếc bus màu vàng chạy ngoài đường vào giờ cao điểm buổi sáng đã
ít hơn so với những mùa học trước. Mong một ngày rất gần số lượng những
chiếc bus vàng trở lại đầy đủ như xưa để hòa chung với dòng xe cộ buổi sáng
chở tất cả học sinh đến trường. Khi đó các em lại tha hồ nô đùa với bạn bè
trong khắp sân trường và phụ huynh cũng vứt bỏ nỗi lo sợ cho chính mình và
con em. Mong lắm thay!.

Các Bạn Mình Thân Mến
Mùa thu cũng là mùa mà thiên hạ thích làm những chuyến du hành để đi xem
lá vàng. Mình cũng thích những chuyến đi chơi như thế nhưng chắc chắn
năm nay rất nhiều người không thể thực hiện những chuyến đi xa để ngắm
lá mùa thu. Lý do tại sao thì các bạn mình đã biết. Nhưng cũng may mắn cho
những ai sống trong những vùng có nhiều rừng cây chẳng hạn như ở miền
đông hay miền tây, thì mùa thu mang nhiều sắc thái đặc biệt nên phải đi đến
nơi để tận hưởng, ngắm nhìn tận chỗ mới cảm nhận được cái đẹp của tạo
hóa, thiên nhiên mà bàn tay con người không thể nào tạo dựng được. Những

năm trước mình cũng có vài lần sang miền đông hoặc tận miền tây bắc để
xem lá vàng, lá nâu, lá cam, lá đỏ chen với lá xanh. Thật là một bức tranh
tuyệt hảo. Lái xe chạy chầm chậm giữa những con đường quanh co giữa rừng
lá mùa thu đủ màu sắc mới thấy những điều kỳ diệu của tạo hóa vạn vật.
Năm ngoái cũng vào mùa thu, tháng mười, mình cùng một số bạn bè có một
chuyến đi chơi ở một số thành phố nằm ở phía đông Canada và Hoa Kỳ. Năm
nay ngồi nhà, bạn bè gửi cho xem một số hình ảnh thật tuyệt của lá vàng.
Thôi thì có cái để mà ngồi ngắm còn hơn ngồi nguyền rủa con virus Vũ Hán.
Phải vậy không các Bạn Mình? Những tấm ảnh dưới đây do anh Trần Bá Lộc,
bạn đồng môn Thụ Nhân chộp ở Michigan và chuyển cho xem. Cứ coi như
Các Bạn Mình đang lang thang trong rừng cây để ngăm lá vàng vậy!

Hình: Trần Bá Lộc

Hình: Trần Bá Lộc

Hình: Internet

Các Bạn Mình Thân Mến
Vào khoảng giữa tháng chín trong các siêu thị lớn bé đã chưng bày hàng đống
quả bí đỏ - báo hiệu cho mùa hội ngộ của ma quỷ trong ngày Halloween vào
cuối tháng mười. Theo truyền thuyết Halloween là một lễ hội truyền thống
được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước lễ các thánh
trong Ki Tô giáo La Mã. Đây là ngày bắt đầu Tam Nhật Các Thánh – khoảng
thời gian trong năm để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh,
các vị tử đạo và các tín hữu trung kiên qua đời.
Các hoạt động phổ biến trong lễ hội Halloween là trick-or-treat (trẻ con hóa
trang đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo), dự tiệc hóa trang, đốt lửa,
khắc bí ngô thành jack-o’-lantern, đớp táo, các trò đùa cợt, xem phim hoặc
kể chuyện kinh dị. Nhiều nơi trên thế giới, người Ki Tô giáo cử hành lễ
Halloween như tham dự lễ nhà thờ và thắp nến trên các ngôi mộ vẫn còn
phổ biến mặc dù những nơi khác, Halloween là một ngày hội mang tính thế
tục và thương mại nhiều hơn…chẳng hạn như ở xứ Cờ Hoa.
Năm nay với nạn cô vít Tàu không biết số lượng con trẻ đi vòng vòng trong
xóm để xin kẹo có còn đông như những năm trước hay không? Theo mình,
có lẽ các bậc phụ huynh cũng rất e ngại khi phải dắt con đi trong tình trạng
dè dặt âu lo. Riêng mình, những năm trước đều ngồi ngay bên trong cửa chờ
có tiếng chuông reo là mở cửa để bỏ kẹo vào trong các chiếc giỏ của các em
rồi nói vài tiếng “Happy Halloween” cho phải đạo làm ma. Năm nay mình sẽ
đi mua một cái vợt và bỏ bánh kẹo vào đó. Mỗi lần có con trẻ kéo tới bấm
chuông thì mình mở cửa và chìa cái vợt ra để cho chúng tự bốc kẹo bỏ vào
giỏ của mình. Các Bạn thấy làm như vậy có được hay không? Mình sẽ làm
như thế.

Các Bạn Mình Thân Mến
Ba ngày sau ngày lễ Halloween sẽ là ngay bầu cử chính thức cho chức vụ tổng
thống Cờ Hoa và nhiều chức vụ khác từ trung ương xuống đến địa phương.
Ngày bầu cử chính thức là 3 tháng 11 – 2020, nhưng các tiểu bang đều có tổ
chức bầu cử sớm chẳng hạn như nơi mình ở, bầu cử sớm diễn ra hôm 13
tháng 10 và mình đã đến tận phòng phiếu để bầu thay vì bầu bằng thư như
những năm trước vì được liệt kê vào danh sách “cử tri già khú”. Đến bầu trực
tiếp để quan sát xem thiên hạ đi bầu ra sao và cũng để tránh việc thư của
mình nhảy vào thùng rác hay khe mương, cống rảnh. Nhiều nước độc tài trên
thế giới có nhiều cách ăn gian phiếu nhưng cách mà tại đất nước Cờ Hoa có
vẻ là một độc chiêu đã xảy ra ở một số tiểu bang. Chuyện này có lẽ số đông
Bạn Mình đã biết, nhưng cũng có một số Bạn Mình không biết vì Các Bạn
không quan tâm, hoặc giả Các Bạn chỉ đọc một số báo chữ Việt mà tin tức
được cóp từ báo chí hay truyền hình Mỹ theo cánh trái.
Mình ở Mỹ gần 30 năm và đã tham gia bầu cử tổng thống 6 lần, nếu kể thêm
lần này là 7 lần nhưng chưa có kỳ bầu cử nào lại ôn ào, đánh đấm nhau quyết
liệt như cuộc bầu cử lần này. Nguyên nhân tại sao thì Các Bạn mình hẳn đã
biết, có Bạn biết rất nhiều nữa là khác. Mình biết nhiều người lâu nay không
quan tâm vấn đề “chính chị chính em” nay cũng theo dõi sát nút, không bỏ
qua bất cứ một tin tức nào, dù là tin thiệt hoặc tin giả để bàn bàn luận luận
rồi có thêm lời khuyên nên bỏ phiếu cho ông này lão nọ, bà nớ mợ kia rất ư
là xôm tụ. Chẳng những thế mà trên một số diễn đàn, cũng thấy nổ ra những
cuộc cải vã bằng chữ nghĩa thay cho lời nói. Rồi thành lũy chiến tuyến được
lập ra để bắn nhau chí chóe, từ đó tình đồng - bào đồng - hương đồng -môn
đồng - liêu đồng – chí đồng - rận cũng tan tành theo mây theo khói. Nhưng
chuyện lạ là có những vị ở ngoài biên giới Mỹ cũng góp tiếng cho vui. Người
thích xơi tái thịt voi, kẻ thích đem thịt lừa vào lò nướng. Mấy vị đó chỉ là
những người “ủng hộ ké” hoặc “chống đối ké” cho vui cửa vui nhà “Việt Nam”
trên toàn thế giới.
Chuyện cá nhân của hai ứng cử viên tổng thống cũng có lắm điều đáng nói.
Nhưng theo mình có hai hiện tượng mình thấy hơi lạ. Thứ nhất là ngài Biden

đại diện cho đảng Lừa, từ cuối tháng năm đã thấy hình ảnh ngài quỳ để tôn
vinh anh George Floyd. Chuyện này cũng ok, nhưng sau đó và dài dài ngài đi
đến đâu cũng quỳ thì mình đây không hiểu được. Hễ ra khỏi basement gặp
ông con nít cũng quỳ, gặp chị da đen cũng quỳ, gặp mấy bác Mễ cũng quỳ.
Chẳng lẽ cần có phiếu là phải quỳ hay sao? Nhờ Các Bạn giải thích dùm cho
chứ mình mà giải thích thì dễ gây hiểu lầm. Thứ hai là ngài Trump đại diện
cho đảng Voi. Ai cũng biết ngài ăn nói bậm trợn khiến nhiều người không ưa.
Nhưng có điều nghịch lý là tại sao ở nhiều nơi dân chúng lại rủ nhau xuống
đường ủng hộ ngài từ đông sang tây, thuyền bè treo cờ lướt sóng ủng hộ, xe
cộ nối đuôi xếp hàng chạy vòng vòng ủng hộ, trong đó có rất đông người Việt
Nam. Đây là một hiện tượng kể ra cũng độc đáo. Cũng nhờ Các Bạn Mình giải
thích giùm luôn.
Các Bạn Mình đang háo hức để đi bầu và chọn người Các Bạn mình cho là
xứng đáng, có tài, có đức như người Việt ta thường mong như thế. Mong Các
Bạn chọn đúng người…
Phong Châu
Tháng 10 – 2020

