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Tôi là con thứ trong một gia đình, gồm bốn trai, một gái. Những ngày còn tuổi thơ, tôi đã được
hưởng sự giáo dục từ gia đình tương đối khá kỹ lưỡng.

Suốt những năm học cấp một, tôi luôn là học sinh tiên tiến. Qua cấp hai, những năm đầu, tôi
vẫn còn nhận được những bằng khen. Tới năm lớp Tám, lớp Chín, tôi bắt đầu tụt dốc. Lý do là
lúc này tôi nhận thấy mình đã lớn. Cha mẹ dạy bảo điều gì, tôi luôn có cảm giác mình bị ép
buộc và thường có ý nghĩ cha mẹ cho mình là trẻ thơ. Tuy nghĩ vậy, nhưng chẳng bao giờ tôi
dám tỏ ra bằng lời nói hay cử chỉ vì cha tôi nghiêm khắc lắm. Tôi chỉ âm thầm phản đối bằng
cách cha mẹ sai làm gì, tôi sẽ làm ngược lại. Chẳng hạn được bảo, sau khi ăn cơm tối xong,
nghỉ một giờ, phải lên ngồi học bài. Đúng giờ, tôi vẫn lên ngồi vào bàn, nhưng chỉ để nghĩ vẩn
vơ, chứ chẳng học chữ nào cả. Cha mẹ không có thời giờ để kiểm tra xem tôi đã làm đủ các
thứ cho ngày học hôm sau hay chưa. Lý do nói ra khá dài dòng:

Lúc này là thời kỳ bao cấp. Anh em chúng tôi đều đã lớn, chi phí cho sinh hoạt hàng ngày càng
nhiều nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào, cha mới được thả ra từ trại cải tạo, thấy
công việc làm ăn gì ông cũng ngại, do cứ nghĩ đến thân phận của mình trước đây. Chừng ông
thấy mẹ tôi phải bươn chải, vất vả, tất bật làm đủ mọi nghề để nuôi chúng tôi, ông mới chịu đi
dò hỏi, tìm cách làm ăn. May quá, có người quen nhận ông vào làm ở lò đường ly tâm cho họ.
Tối về mệt quá, chưa tới chín giờ, cha mẹ tôi đã vào giường nằm lăn ra ngáy kho kho. Như thế,
ngày đêm gì, cha mẹ cũng để mặc cho chúng tôi tự giác lo học.

Tôi có một kỷ niệm khó quên về thời điểm này. Mẹ tôi gốc người Quảng Nam. Một hôm, nghe
tin Ngoại đau nặng, mẹ đã đi mua một bao gạo khoảng hai mươi kg để đem về quê bán, kiếm
tiền xe đi và về. Thấy tôi lâu ngày, chưa được về thăm Ngoại nên mẹ đã cho tôi đi theo. Chừng
xe tới một nơi, có lẽ  Dốc Sỏi, là địa đầu của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, có một trạm
kiểm soát của quản lý thị trường. Mọi người phải xuống xe để nhân viên lên lục soát. Đây là
thời kỳ ngăn sông cấm chợ, nông sản không được xuất ra khỏi tỉnh. Mẹ tôi biết nên đã đút sâu
bao gạo dưới gầm xe, rồi lấy các thứ khác của hành khách ngồi bên che lại. Nhưng làm sao
qua được con mắt của những nhân viên đầy kinh nghiệm. Thế là bao gạo được lôi ra, đem vào
trạm, lập biên bản tịch thu. Mẹ sợ mất gạo là cụt vốn làm ăn, lấy đâu ra tiền đi buôn, nuôi anh
chị em chúng tôi. Nghĩ vậy, bà liền giằng lấy bao gạo từ tay người kiểm soát cho rớt xuống đất
rồi nằm ôm chặt và khóc, lạy xin ông ta. Cuối cùng, họ cũng thông cảm hoàn cảnh, biết mẹ tôi
không phải là dân buôn và cho. Từ đó, lòng thương mẹ trong tôi càng nhiều hơn. Nhưng do còn
trẻ người, non dạ, thương mẹ thì thương, tôi vẫn không bỏ tật phản đối ngầm. Do vậy, tới cuối
năm học, kết quả đem về, tôi được xếp hạng từ dưới lên là thứ năm. Tôi sợ cha mẹ đánh
mắng, cố tình giấu nhưng không được. Thằng em, kế tôi, thèo lẻo đem méc với mẹ. Bà giận
quá, chửi mắng toáng lên nên cha tôi biết. Hôm ấy, tôi bị ăn một trận đòn thừa chết thiếu sống.
Về sau, tôi mới biết, dụng ý của cha là đánh như thế để làm gương cho những đứa em. Nhưng
mẹ không hiểu, thấy đánh tôi nặng quá, xót ruột, chạy vô can, còn trách cha không biết răn dạy



con mà chỉ biết đánh. Từ ấy, tôi có cảm nghĩ không tốt về cha. Mặc dầu thời gian sau này, ông
không còn thường đánh tôi nặng nữa. Có lẽ, vì cớ ấy, tôi đã đâm lờn mặt. Lời nói khuyên bảo
ngọt ngào không làm tôi sợ nên ngày càng hư hỏng hơn. Giờ đây, ngồi ngẫm lại, tôi mới thấy
câu “Thương cho roi cho vọt…” của các cụ để lại là hoàn toàn phù hợp với con trẻ, nhất là với
những trẻ ngang bướng như tôi.

Rồi đất nước có sự thay đổi lớn. Bao cấp biến đi, được thay vào bằng đổi mới. Người dân
được dễ dàng làm ăn. Vì vậy, cách trường tôi học, khoảng nửa cây số, họ có mở một bàn bida.
Sau giờ tan học, mấy đứa con nhà khá giả thi nhau chạy đến giành bàn để chơi. Lúc đầu, tôi
đến với tư cách chầu rìa, xem chúng chơi để giết thời giờ. Sau, có một đứa bạn thân thấy tôi
đứng không tội nghiệp nên cho tôi cầm cơ đánh thử cho biết. Không ngờ, chỉ chơi thử được
mấy hôm, tôi chơi có vẻ trội hơn những đứa khác. Tôi có vẻ tự hào về điều ấy. Sau này, tôi mới
hiểu ra, đó là nghiệp đã dẫn tôi đi. Tôi đã bị ma đưa lối quỷ đưa đường theo nghiệp bida nên từ
đó tôi còn cúp học giữa giờ để đi chơi nữa. Tôi đánh bida chẳng bao giờ phải trả tiền vì đã có
mấy đứa con nhà giàu chi trả cho hết bởi chúng cần tôi luyện cho chúng chơi hay.

Rồi tới năm lớp Chín, bắt đầu vào năm học, cha mẹ thấy tôi học kém Toán nên tìm thầy cho tôi
học thêm để cuối năm có thể thi đậu vào lớp Mười. Tôi tới lớp, chỉ chuyên nói bậy bạ, chọc cho
bạn học cười chơi. Tôi biết mình khó mà thi đậu được. Lý do, không nói ra, chắc ai cũng biết:
đó là bệnh ham chơi bida của tôi. Phần khác, tại quê hương tôi, đây là thời kỳ rất khắt khe về lý
lịch. Học sinh có lý lịch cha, mẹ xấu sẽ không được vào Đoàn và có thể, sẽ không được dự thi
vào lớp Mười. Tôi về nói lại với mẹ cha điều đó. Cha tôi thấy không xong. Nếu cứ cố bám mãi
vào mảnh đất “khu Năm, dằng dặc khúc ruột miền Trung” này, chắc con cái sẽ không ngóc đầu
lên nổi vì lý lịch của cha, cô giáo chủ nhiệm đã tìm hiểu, biết ông là sĩ quan ngụy và được điều
động dạy học.

Cũng may, vừa dịp ấy, có ông anh họ cha tôi từ Bà Rịa, Vũng Tàu về quê chơi và có ghé lại
thăm cha. Hai bên chuyện trò sao đó và rồi cha theo bác vào trong ấy để tìm hiểu. Chừng hơn
hai tháng sau, cha mẹ tôi thuê xe, chở hết đồ đạc vào miền Nam lập nghiệp, nơi có tiếng là lòng
người rất cởi mở.

Cha mẹ tôi chịu cực, chịu khổ, chuyển đổi nơi ở là vì tương lai của chúng tôi. Hơn nữa, ông bà
còn có kỳ vọng là vào vùng đất mới, tôi sẽ thay đổi tính nết, lo chăm học và biết vâng lời cha
mẹ. Nhưng tôi đã làm cha mẹ hoàn toàn thất vọng. Chẳng những tôi vẫn chứng nào tật ấy mà
còn vướng thêm nhiều thói xấu nữa. Ngồi trong lớp học nhưng tôi cứ thả hồn rong chơi ở các
tiệm bida. Vùng này, chỉ có toàn thanh niên chơi trò giải trí ấy, chứ không có hạng loắt choắt
như tôi. Không khó khăn lắm, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã nhập bọn được với họ. Mới
khoảng mười bốn tuổi, tôi đã bắt đầu tập hút thuốc lá và thỉnh thoảng còn văng vài câu chửi thề
để hòa đồng với họ. Ở đây, tôi vẫn chơi bida miễn phí. Được vậy là nhờ họ khám phá ra khả
năng đặc biệt của tôi. Ai cũng muốn bắt cặp với tôi để đánh cá độ vì có tôi vào phe là nắm chắc
phần thắng trong tay. Khi thắng, được người ta tâng bốc, tôi hả hê lắm. Vì thế, ngoài giờ ở
trường, thời gian còn lại, tôi ăn dầm nằm dề ở bàn bida. Anh, chị tôi nhỏ to khuyên bảo tôi lo
học để cha mẹ khỏi khổ nhưng tôi không nghe. Về phần cha mẹ, ông bà vừa dùng đòn roi, vừa
dùng lời lẽ dạy bảo, tôi vẫn không thay đổi. Nhưng thật may, cuối năm ấy, tôi đã thi đậu vào lớp



Mười. Rồi ba năm sau, tôi cũng tốt nghiệp Phổ thông Trung học như ai. Điều này đã làm cho
ông bà bớt lo phần nào.

Với tôi, đây đúng là chó ngáp phải ruồi! Nói ra có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật là vậy. Tôi
không ngờ mình đạt được điều đó vì hồi ấy, họ cho đậu với tỷ số rất cao, tới hơn 90 phần trăm
để tranh đua thành tích với các tỉnh khác. Nhớ lại hôm đi thi, ông bác họ biết tôi nổi danh ham
chơi nên đã đọc mấy câu thơ xưa của tác giả Thơ Trần Tế Xương, có sửa đôi chỗ, để trêu chọc
tôi:

Tiễn chân,“mẹ” mất hai đồng chẵn,

Sờ bụng:“con “ không một chữ gì.

Rồi khoảng hai năm sau đó, gia đình tôi được định cư tại Mỹ. Mới tới nơi được có mấy ngày, tôi
nhìn mặt một thanh niên ở cùng trong khu nhà thuê, biết là thứ như mình, tôi làm bạn ngay.
Chiều tối thứ sáu, nó đem xe tới, đưa tôi lên phố người Việt. Ở đó, có đủ thứ: bida, cà phê,
games, bài bạc, cá độ …không thiếu món nào. Vì cuộc sống, họ mở ra bất cứ thứ trò chơi nào,
miễn đem lại lợi tức thật nhiều là được. Chứ họ không cần biết ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời
của lớp trẻ như tôi. Đối với họ, phương châm “khôn sống, mống chết” là trên hết nên biết bao
thân phận thanh niên kém bản lĩnh đã chôn vùi vì họ. Rất tiếc, có một điều rất quan trọng họ
không hề biết: đó là gieo nhân nào gặp quả đó. Tôi đã từng thấy có một gia đình nọ chuyên
sống bằng nghề mở trò giải trí cho các thanh thiếu niên chơi thì không bao lâu sau bầy con trai
của họ đều sa chân vào các trò giải trí ấy rồi không chịu học hành gì cả.

Tôi thì vậy, còn anh, chị và các em tôi vội lo đi tìm chỗ học tiếng Anh, nhất là phần nghe và nói,
để có đủ khả năng theo học ở Cao đẳng. Cha thấy tôi như thế, liền khuyên tôi, nay đã lớn rồi,
bỏ đi tính ham chơi để lo học, kiếm một mảnh bằng ra đi làm cho sướng tấm thân. Chứ tôi còn
trẻ mà không biết vươn lên, phải đi làm việc chân tay, thật uổng phí đời trai trẻ. Tôi dạ dạ cho
qua chuyện rồi nhờ thằng bạn vừa quen, giới thiệu vào làm cùng hãng.

Tôi trải qua công việc ở hãng này, vào thời gian mấy tháng đầu, với bao sự chèn ép, bực bội.
Tôi chán nản ghê lắm, muốn bỏ việc. Nhưng ngặt nỗi chưa có tiền mua xe và cũng chưa biết lái
xe. Vì tiền làm ra được đồng nào, đã nướng sạch hết cả cho chuyện vui chơi rồi. Những ngày
tháng này, tôi rất sợ chạm mặt với cha vì ông thường đem lời hơn lẽ thiệt để khuyên răn mãi.
Đôi khi, tôi cảm thấy chán ngấy về những lời ấy.

Cho đến một ngày kia, khoảng hơn một năm sau, tình cờ tôi gặp một người bạn học, cùng quê.
Tay này, hồi nhỏ ham chơi và phá tiền gia đình khủng khiếp lắm. Vậy mà, nay gặp nhau mới
biết nó đã “cải tà quy chánh” từ ngày mới qua, lo đi học và có bằng kỹ sư điện toán. Chia tay
sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi, nó đã để lại cho tôi những câu nói khiến gợi lại trong trí nhớ
những lời na ná cha đã nói từ lâu, cốt hối thúc tôi nên đi học, lấy kiến thức để sống với đời:

-“Làm việc chân tay, dù có trải qua thời gian rất dài ở một nơi, chừng mất việc, coi như làm lại
từ đầu.”



- “Có chí thì nên.”

-“Hãy cố gắng rồi thất bại, vẫn tốt hơn là chẳng bao giờ cố gắng gì cả.”…Rồi nó nói
nguyên bằng tiếng Anh cho tôi nghe: “It’s better to try and fail than to never try at all.”

Trước khi chia tay nó còn kể cho tôi nghe câu chuyện nó bỏ job và quyết tâm đi học để có
mảnh bằng sống với đời. Câu chuyện như thế này:

Hồi mới qua Mỹ, nó thấy đi làm có đồng tiền hàng tuần, tiêu xài tự do, không còn lệ thuộc vào
cha mẹ nữa. Vậy nên nó mới xin vào làm ở hãng có người Việt làm supervisor để dễ hòa nhập.
Không ngờ ở hãng này là chỗ lộ bày những thói hư tật xấu của lớp người ưa rượu bia be bét.
Tay supervisor này ít học nhưng nhờ làm ở hãng lâu, có chút kinh nghiệm trong công việc nên
được cất nhắc làm “lão làng”. Anh ta chỉ ưa kẻ dưới quyền có cùng sở thích như mình, uống
bia rượu như hũ chìm. Cuối tuần, anh thường rủ đám công nhân đến nhà uống bia nhậu nhẹt.
Ai không làm được vậy thì bị đì, chia cho làm những việc nặng. Bạn tôi không chịu nổi cảnh cứ
cuối tuần lại uống bia, say bí tỉ, lại còn nghe những lời văng tục nữa. Thế là nó chỉ làm được
mấy tuần rồi nghỉ và quyết định ghi tên đi học tiếng Anh để vào học college. Kể xong nó kết
luận:

-Làm việc chân tay thì có tình trạng ấy. Chứ mình đi học có bằng cấp, chắc chắn “sếp” của
mình là hạng trí thức, không bao giờ có hành động như vậy.

Từ sau ngày gặp gỡ ấy, đầu óc tôi suy nghĩ mông lung lắm vì tự ái, vì mặc cảm thua sút bạn bè.
Rồi những lời bạn khuyên nên đi học lại làm tôi rất khó tính về rất nhiều thứ. Khó khăn nhất là
phần tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ của tôi. Tôi cảm thấy buồn buồn, xen chút ân hận vì chuyện
cũ vụt đến với tôi. Tôi tự trách mình vì dính vào nghiệp bida nên mới ra nông nỗi này: suốt ngày
mải lo chơi mà không chịu đi học tiếng Anh.

Sự việc vừa xảy ra cho  bạn, chợt làm tôi nhớ đến chuyện gia đình mình gặp phải. Quê tôi đặt
nặng lý lịch làm gia đình tôi phải bỏ xứ ra đi. Lúc đầu, tưởng là điều rủi. Không ngờ, sau lại hoá
thành may. Vào Nam, đời sống tinh thần của gia đình chúng tôi đều rất dễ chịu, thoải mái vì
không còn bị con ma lý lịch ám ảnh nữa. Chị và anh lớn của tôi thi vào học lớp 10 mà không
cần xét quá khứ của mẹ cha. Thế mới biết chuyện đời không biết đâu là may, đâu là rủi. Thật
đúng như câu chuyện “Tái ông thất mã”: mất ngựa, tưởng là rủi, mà lại hoá may. Nhân chuyện
này, cha tôi có kết luận:

-Nếu biết chuyện đời thường có những điều như vậy, hãy học lời  Đức Phật dạy: “lấy kẻ tệ bạc
làm người giúp đỡ”, để rồi không bao giờ oán trách những kẻ đã ngược đãi mình, đối xử xấu
với mình mà phải nghĩ họ chính là kẻ giúp mình. Có vậy, tâm mình mới được an vui, nhẹ
nhàng.

Nghe cha nói, tôi mới thấy bạn tôi vì không hiểu đạo nên đã kể chuyện với sự tức tối. Nó phải
xem người supervisor kia là “kẻ tệ bạc” và chính anh ta là người giúp nó bỏ job và quyết tâm
đi học để có được mảnh bằng đại học.


