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       phi trường Delhi         henna 
 
Khi đến phi trường Delhi, N thấy nguyên 1 bức tường gắn những bàn tay làm những dấu hiệu khác nhau thật 
lạ.  N vội vàng lấy máy ra chụp hình ngay.  Bốn người VN và 5 người Mỹ được chào đón, chào mừng bằng 
một vòng hoa vạn thọ mầu vàng đeo vào cổ.  Khi bước ra khỏi phi trường, expecting the worst, khí hậu chắc là 
nóng ghê gớm lắm, nhưng N đã không thấy có gì quá đáng (hên quá là hên!). Sau khi check in, vào phòng 
nghĩ ngơi tắm rửa xong, mọi người hẹn nhau ở Lobby khoảng 6 giờ chiều để đi dạo phố 1 vòng gần đó. 
 
Lúc đang đi, tự nhiên có 1 ông trong nhóm, coi trẻ trung và mặt mũi rất ok, nói với N:  "Any time you want me 
to take pictures for you and your friends, just let me know."  N said thank you nhưng rồi cũng không để ý gì 
đến ông cho lắm.  Đường xá đông đúc người qua lại.  Họ đang xây cất, sửa chữa nên bụi bậm quá chừng.   
Người ta bầy bán quần áo, vòng đeo tay, thức ăn, đủ thứ tạp lục.  Xe chạy bấm còi inh ỏi giống như ở Việt 
Nam.  Có 1 dẫy người ăn mày, trong đó có vài người cùi thấy tội nghiệp quá chừng.  Mấy chục năm rồi, N mới 
thấy lại cảnh những người bị cùi hủi ngồi ăn xin.  N muốn cho tiền cho họ nhưng lúc đó chưa đổi qua tiền 
rubies nên đành chịu.  Ông tour guide bảo họ không dùng được tiền Đô và hôm đó là ngày lễ của người Hindu 
nên mới có nhiều ăn mày như thế. 
 
Những quầy bán thức ăn dọc đường, xe hàng bán nước chanh, người vẽ tay (henna), fortune teller... quang 
cảnh thật ồn ào, náo nhiệt.  Con gái N thích được vẽ lên tay như khi ở Morocco, nó hỏi giá thì chỉ có $1.00 đô, 
quá rẻ! N nhớ là khi đi qua Ma rốc  năm 2003, N đã phải trả tiền công vẽ tay đến  $10.00 đô.  Nhưng vì là ngày 
đầu tiên, N không muốn mọi người phải đợi 2 mẹ con, N.  lại không sure tình hình phố xá, an ninh ở Ấn độ 
như thế nào để 2 mẹ con sau đó đi riêng rẻ về Hotel, nên N đã không cho con làm cho dù biết cô nàng rất 
thích.   
 
Cô bạn đi chung cứ: "So far, chưa thấy India có gì hấp dẫn hết!".  Ông tour guide hỏi mọi người có muốn đi 
uống bia rượu gì không, cô bạn N đòi đi, ông ta bèn dẫn đến tiệm bán bia.  Lúc cô mua bia, chỉ có 1 mình cô là 
đàn bà, còn tất cả là đàn ông Ấn Độ, họ chen chúc nhau để mua nên cô đành phải nhờ ông tour guide mua 
hộ.  N đứng nhìn chung quanh, thấy quang cảnh cho dù là tồi tàn, xấu xí nhưng rất khác, rất lạ với bên Mỹ nên 
N cũng đã chụp hình lia lịa. Những con khỉ - monkeys - ở đây quá thoải mái, tự do.  Khỉ trên mái nhà, khỉ trên 
cây, khỉ ngồi đầy trong temple...  Cô bạn, cô em, con gái N nhìn thấy khỉ có vẻ thích lắm.  Riêng về phần N. , N 
đã nghĩ thầm:  “còn sẽ thấy khỉ dài dài mà, excited sớm quá mà làm chi?!! Hihi...” 
 
Trước khi đi, N nghe con gái N nói khí hậu bên Ấn Độ rất nóng, hơn 90 độ F nhưng khi đến nơi, N thấy chỉ vào 
khoảng 80 độ hoặc mát mẻ hơn, không đến nỗi nào.  Buổi chiều, thiên hạ ngồi đầy ngoài đường phố  
 



   
Không biết là món ăn gì, nhìn thấy mầu mè hấp dẫn nhưng chả ai dám thử      Quán bán rượu bia 
 

   
Gia đình khỉ trong thành phố Delhi   The Amber Fort-Palace  Phương An at The Amber Fort-Palace 

                                             
Hai mẹ con N và 2 người đàn bà quét rác (đúng đó, đó là 2 cái chổi dùng để quét rác ở Ấn độ đó ạ) ở Amber Fort-Palace 
làm N nhớ trên đường đi, khi xe bus ngừng lại cho mọi người chụp hình.  Không biết họ buộc túm lại 1 loại lá, có phải 
cùng là 1 loại lá để làm chổi không nữa.  Trông giống quá nhưng ngắn hơn và không được đều, không cùng 1 chiều dài 
ngắn với nhau. 
 
Sáng hôm sau, mọi người họp nhau để ông tour guide (nickname là Chris) brief về chuyến đi. Cái ông hôm 
qua bắt chuyện với N, hôm nay lại ngồi cạnh N. Ổng touch cườm tay của N, nơi N đeo mấy cái vòng:   

- You bought these here.  They're beautiful!  Did you buy them yesterday? 
- No, I brought them from home”.   

N.  cũng chẳng để ý gì đến ổng.  Sau đó, cứ mỗi lần gặp N là ông:  "Cinnnnnnnndyyy! Cinnnnnnnndyyy!  How 
are you?".  N chỉ cười cười thôi, không hiểu sao ông này cứ gọi tên mình!!?.  "Cinnnnnnnndyyy! 
Cinnnnnnnndyyy!.... What's happening?!!! ".   



Khi cả nhóm đi thử subway (xe điện ngầm) ở Delhi, ổng lại đi bên cạnh N, N hỏi chuyện thì ông cho biết ông là 
teacher dậy mấy người disabled và là một Real Estate Investor.  Lúc trước N là Mortgage Broker nên cả hai 
có chung kiến thức, biết cùng một đề tài để nói.  Khi đến viếng The Amber Fort-Palace, ông lại cố tình đi bên 
cạnh N.  M (his first name’s initial) bảo ông ở San Juan Capistrano, nơi mà mỗi mùa Xuân lại có những đàn 
chim én lũ lượt kéo về.  Mission  San Juan Capistrano là 1 nơi nổi tiếng, hàng năm, vào tháng Ba, có rất nhiều 
du khách đổ dồn về đó để ngắm loài chim én đặc biệt này.  N nói N có nghe nhiều về thành phố này (ông Bùi 
Bảo Trúc có lên radio nói về đàn chim và ngôi nhà thờ cổ ở Capistrano) nhưng chưa có dịp ghé thăm.   

- Từ nhà N đến đó, lái xe có phải khoảng 1 tiếng không?  N hỏi.   
M. bảo không xa như thế đâu, rất gần, chỉ vào khoảng 35 phút.... 
 
Đến vùng Ranthambore National Park, nơi đây là một trong mười một nơi được chọn trong Project Tiger,    
India's National Tiger Conservation Program, the largest one in the world.  Khách sạn nơi cả nhóm ở như một 
tòa lâu đài lớn, rất huy hoàng, lộng lẫy!  Sau khi đi vào rừng để ... tìm cọp (mà hổng thành công) về.  Cô em N 
bảo:   

- Let’s go to the bar, tụi mình đi uống beer đi  
 
Gọi là .. bar cho sang chứ thật ra chỉ là 1 căn phòng trang hoàng thật đẹp đẻ của Hotel, họ dành ra để bán 
nước uống, beer, wine.  Thường thì N về phòng vì N đâu có bao giờ uống beer đâu nhưng vì thấy còn sớm 
quá nên N rủ con N đi theo.  Em N, bạn N và 2 mẹ con đang ngồi thì M và 1 người bạn cùng nhóm cũng 
vào.  M. chỉ cho mọi người chơi games, đố mọi người nhiều thứ... very interesting!.  Mọi người nói cười vui vẻ 
lắm.  We joked, we teased each other, we laughed.   Bạn M nói ông có rất nhiều properties cho thuê,  nhiều 
nhà ở Las Vegas, Florida, California và ở vài tiểu bang khác nữa.  Người bạn nói:   

- He's rich, he's a multimillionaire!".   
Cô bạn N đùa:  

- So M.,  are you looking for a wife? 
Everybody laughed.  We did have a very good time.    
 

   
Hotel ở Ranthambore, gần khu rừng reserve cho tigers Hồ sen trong sân chơi của Hotel. Ranthambore National Park lấy 
tên từ Ranthambore Fort 
 

   
Khu rừng dành cho loài cọp sắp bị tuyệt chủng.  Ranthambore Fort was built in Fifth century - Người Ấn Độ dường như 
rất thích được chụp hình với du Khách 



                 
Đá hay vỏ cây mầu tím đẹp ghê!Con trai N khi xem tấm hình này, đã dẽo miệng khen mẹ chụp hình đẹp giống như là 
poster vậy đó.  “Ảnh” biết ăn nói lắm nên khi còn là độc thân ảnh có rất nhiều đào 
 

   
N thấy có mấy loại nai khác nhau nhưng nai đốm trắng với N là đẹp nhất N rất thích tấm hình này 

   
Loại khỉ này khác với loại khỉ trong thành phố, Đuôi của nó dài dễ sợ.Nhìn khỉ nuôi con nheo nhóc thấy tội nghiệp quá! Là 
giống cái bao giờ cũng khổ hơn giống đực, phải không các anh chị? 
 
Sau tối hôm đó, M .. tấn công N mạnh hơn.  His eyes, when he looked at N, were more intense.  He was 
flirting với N.   Dĩ nhiên là N feel flattered rùi.  Trong nhóm có tất cả 13 người, chỉ có 1 cặp vợ chồng, em gái N 
đã married, con N còn trẻ quá, có 3 ông độc thân, còn lại 6 người đàn bà divorced hoặc chưa lập gia đình mà 
he paid attention only to me, hí hí... 
 
Tìm cọp mà không thấy, chỉ thấy khỉ và nai, heo rừng, hạc, công, chim chóc... và thoáng bóng (nó chạy lẹ quá 
nên nhìn theo không kịp) của beo rừng (leopard hoặc  jaguar, không thể nhìn rõ để phân biệt).  
 



N ít khi cầu nguyện lắm, ấy thế mà N đã cầu nguyện để Thượng đế cho N có cơ hội được nhìn thấy cọp 
(ngoài thiên nhiên, trong rừng) vì đó là loại “mèo to” mà N yêu thích  nhất, nhưng đi (ngồi trên xe jeep lớn) đến 
4 lần mà chả thấy gì!  Chả thấy con cọp nào cả! Hơi thất vọng!   
 
Có khoảng gần 2,000 con cọp trên đất Ấn và còn lại tổng cộng chỉ có khoảng 3,200 con còn sống trên thế giới 
(đến project Tiger, họ nói cho mình biết) Với cái đà này, khoảng hơn 10 năm nữa là chúng ta sẽ không còn 
thấy cọp nữa các anh chị ạ, chỉ còn có thể nhìn qua hình, xem qua phim ảnh mà thôi! Hic hic… 
 
N làm 1 bài thơ, có nhắc đến cọp nè, hehe… 
 

Nếu không có tình yêu 
 
Nếu không có tình yêu em thà là tượng đá 
Tim xi măng hứng mưa gió sương mù 
Đứng giữa trời chẳng cần che dù lộng 
Dương mắt nhìn đời bận đuổi bắt mộng mơ 
Nếu không có tình yêu em thà là hoa dại 
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh 
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại 
Sống an vui, kiêu hãnh chỉ một mình 
Không có tình yêu, thà thành loài cọp trắng 
Sống độc đơn săn mồi dưới ánh trăng  
Gặp cọp cái thương xong… rồi chạy lẹ 
Thật oai phong chúa tể của muôn loài 
Không có tình yêu, em chẳng muốn làm người 
Khô khan sống làm tình như loài thú! 
Nếu không có tình yêu đời sẽ buồn biết mấy 
Thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt  môi hôn 
 
                  Quách Như Nguyệt 
 

*** 
 

   
  Trên đường đi đến sông Hằng, N chụp trên xe bus             Buổi tối ở sông Hằng                                           Một đạo sĩ 
 
Khi đến Varanasi, cái ngày mà cả nhóm phải thức dậy sớm để ngắm mọc trời mọc ở sông Hằng, đồng hồ 
suppose to đánh thức 2 mẹ con vào khoảng  4:30 và 5:00 giờ sáng. Không biết làm thế nào phone trong 
phòng ngày hôm đó lại không reng.  N thức dậy, gọi front desk hỏi giờ, họ nói mới có 2 giờ rưởi.  N tưởng còn 
quá sớm nên N ngồi tà tà uống nước, xem ti vi; ngồi khoảng chừng được nửa tiếng thì thấy có tiếng gỏ 
cửa.  N ra mở cửa thì nhân viên của Hotel bảo:  "Your wake up call, madame.  It's 4:30 wake up call"  Nói 
xong, hắn lại nhìn xuống đồng hồ tay của hắn:  "In the matter of fact.  It is now almost 5 o'clock, 
madame.  Your group is waiting for you, madame".   
 
N hết hồn hết vía, trễ quá rồi!!!  N vội vàng gọi con N dậy.  "Bé ơi bé, dậy đi bé, mình phải đi ngay. 5 giờ rồi, 
mình phải đi ngay bây giờ, trễ rồi!"  Nó ngáy ngủ, uể oải dậy.  Rồi nó tà tà:  "Are you sure, con phải coi lại giấy 
tờ.   Where is my paper?" .  Thế có... điên tiết lên không chứ?  N ...gào lên:  "Thay quần áo lẹ lên rồi đi xuống 
đi chứ còn giấy tờ gì nữa.  Hôm qua mẹ ngồi ngay bên cạnh Chris, mẹ nghe Chris nói wake up call 4:30, phải 



đi lúc 5 giờ mà!!!";  "Where is my paper?  I have to check to make sure";  "Bộ con 
không trust mẹ hả?  Mẹ đã bảo mẹ ngồi ngay ghế đầu tiên, mẹ nghe ông tour 
guide nói rõ ràng mà!!!  I know where is your paper is, but I will not give it to 
you!  We don't have time!".   
                                                           N đang ngồi trên ghe dạo cảnh hoàng hôn ở sông Hằng 

 
N tức mình ghê lắm, sợ trễ, để mọi người phải đợi cũng kỳ, cái phone trong 
phòng lại mắc dịch, cô em, ông tour guide gọi lên chỉ nghe reng nhưng không 
thấy ai trả lời hết (sau đó cô em nói cho N biết là có gọi lên).  Thế mà cô con 
gái... hư của N (hi hi, đúng là N ko biết dậy con!) cứ tà tà đi kiếm cái tờ schedule 
(schedule cũng thay đổi theo ngày mà nó cứ kề cà, ề à...).  N đợi vừa rầu, cũng 
chả biết phải làm sao, đành phải chờ theo nó.   
 
Khi đi xuống Lobby, mọi người đã đi hết.  Front desk họ nói đã đi được 15 phút 
rồi.  Thế là N bèn gọi rickshaw (giống như xích lô đạp của mình nhưng người 
đạp xe lại ngồi đằng trước).  Trên đường đi, N sùng quá nên tiếp tục la nó, hai mẹ con nói qua nói lại, nó tỉnh 
bơ nói này nói nọ, cải lại N, ăn miếng trả miếng với N, làm cho N buồn quá, thấy con mình hỗn hào quá, N đau 
khổ, khóc quá chừng!!.   
 
Đến nơi, N thấy mọi người đang sung sướng ngồi trên thuyền dạo cảnh sông Hằng vào lúc bình minh.  N bèn 
nói ông tài xế rickshaw vẫy tay cho mọi người thấy.  Con gái N cũng đứng dơ tay cho mọi người thấy nó.   
Thuyền ghé lại đón 2 mẹ con lên thuyền (hay gọi là ghe nhỉ), N giải thích sơ sơ tại sao N lại bị trễ, nghẹn ngào 
không nói ra lời,  sau đó N ngồi ngó ra ngoài sông, nước mắt rơi lả tả. Thấy tủi thân quá các bạn ơi, N ngồi đó 
buồn so, tự trách thân trách phận, sao cái số mình...  xui xẻo quá, gặp phải đứa con chả ra gì... (N con nít wá 
chời ha các bạn J , :-)).  Ngay lúc đó thì M như một vị cứu tinh, như 1 ... thiên thần (hì hì), M đến ngồi bên 
cạnh N, đưa khăn cho N lau nước mắt. N cảm động lắm, nước mắt lại trào ra, mắc cỡ quá, ráng đè xuống để 
không khóc lên thành tiếng.   
 
Ghe ngừng ở chỗ người ta thiêu xác chết.  Họ để một dàn cây phía dưới, để người chết (sau khi ngâm  xác 
chết vào nước sông, rửa sạch) ở giữa, chồng chất một dàn cây lên phía bên trên rồi mới hỏa thiêu. Trung bình 
thiêu 1 xác chết mất khoảng vào 3 tiếng.  Mùi khói, mùi khen khét của xác chết xông vào mũi. Nhìn cảnh thiêu 
rụi những cái xác kia mà sao N không thể nào cảm nhận thấy vô thường??!!.  Lúc đó N chỉ thấy sao cuộc đời 
sầu khổ quá, đức Phật nói đúng quá mà, đời đúng là bể khổ mà!!  Ngay lúc đó tâm N không bình an, tâm bi ai 
sầu não!   
 
Sau đó, mọi người đi qua những con đường hẽm chật hẹp, quanh co. Những căn nhà nhỏ xíu, bẹp xẹp.  N 
vừa đi vừa nhìn sinh hoạt của dân cư ở khu chung quanh con sông linh thiêng (đối với người dân Ấn) nổi 
tiếng.  N thấy cảnh người ta nấu sữa bò, sữa dê để bán, cảnh họ ngồi đánh răng bằng một nhánh cây đặc 
biệt,  họ nhai cho đầu nhánh cây bả ra rồi đánh, chà răng. Cảnh người ta chiên bánh để bán vào buổi sáng.  N 
thấy những anh lính mặc quần áo rằn ri trong một trại lính nhỏ, những cô bé học trò mặc đồng phục, áo xanh 
nhạt có cài nơ và juýp mầu xanh đậm thật dễ thương. Đường xá vào buổi sáng sớm còn tương đối vắng.  Mới 
chiều tối, mới đêm qua đây thôi, cũng tại chỗ này, người ta chen chúc nhau, đông ơi là đông, đông như kiến, 
đầy những người là người! N đến trễ quá để ngắm cảnh mặt trời vừa ló dạng ở sông Hằng nhưng cũng chụp 
được khi mặt trời còn dịu dàng chưa quá chói chang 
 

   
Hằng Hà, dòng sông nổi tiếng nhất của nước Ấn Độ  



Cảnh trên bờ sông, thiên hạ sáng sớm ra đến sông tắm để mong được may mắn, có nhiều phước báu (cho dù 
dòng sông này bị ô nhiễm rất nặng, họ đốt xác người xong bỏ xuống sông! Làm đủ mọi chuyện trên sông! Eo 
ơi, nhìn sợ lắm!) 
 

   
Một người bán hàng rong(?) đang đi trên bờ sông. Học trò mặc đồng phục đi học vào buổi sáng. Trẻ em tíu tít đi học thật 
dễ thương! 
 
Khi xe chở đến temple, N buồn quá nên đã ngồi lại xe bus, không thèm xuống. Mọi người đi xuống hết. N 
đang ngồi nhìn xuống đường, nghĩ vẩn vơ, lòng vẫn còn buồn phiền lắm, thì ngạc nhiên quá, M đi lên xe bus, 
anh đã bỏ không xem ngôi đền nổi tiếng để đến ngồi cạnh N. Anh nói:   

- Annie wants to go back to the bus to check on you, but I tell her let me do it.  So tell me, darling, what 
happened?  Why are you crying? Tell me why you are so upset? 

Thế là N bắt đầu kể chuyện con N, tại sao nó lại so cold heart đến như thế...v..v..  N. còn nói:   
- The Buddha said life is a sea of suffering. I always think he is right. It is true when he said if we 

combined all the tears shed by people in this world, we would have more water than the ocean. 
Anh lắng nghe N. nói, nghe xong, M nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ N. bằng một giọng nói nghe thật ấm 
cúng, êm tai.  N cảm động lắm.  Vài ngày sau, N đã làm 1 bài thơ: 
 

He's been hitting on you! 
 
*Thấy  tôi buồn phiền 
Anh liền đến bên cạnh hỏi han tôi 
Anh lắng nghe tôi tâm sự  
Im lặng nghe tôi nói ra nỗi đau lòng 
Anh cho tôi advice 
Lời anh nói make sense 
Tôi nghe mà thấy thấm 
Thấy vơi buồn, nguôi ngoai 
*Thấy tôi khóc 
Anh đưa khăn lau nước mắt 
Thấy tôi cười 
Anh rạng rỡ cười theo 
*Anh nói joke cho tôi vui hớn hở 
Show tôi "games", anh biết “entertain” 
*Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt 
Cảm ơn anh, tấm chân tình chân thật 
Cảm ơn anh, chân thành cảm ơn anh 
*Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt 
Mà như quen, quen tự kiếp nào rồi!  
*Cảm ơn anh đã để ý đến tôi 
Anh chẳng màng tôi có nhiều khuyết điểm 
Anh chẳng màng tôi lạnh lùng kiêu hãnh?! 
Tôi đã làm được gì?   
Tôi chẳng làm hết để anh thương!??! 



*"He's been hitting on you.  You don't know that?" 
Bạn của anh đã hỏi tôi như thế 
"No, I don't.  Sure I don't know" 
*Your look, your charm really impress me 
But I can't, can not love you back 
*Cảm kích lắm, chẳng thể nào đáp lại 
Tôi bây giờ sợ phiêu lưu tình ái 
Không vướng mắc, tôi hoàn toàn không muốn 
Tôi bây giờ, từ chối chuyện yêu đương 
 

Quách Như Nguyệt 
India, April 2013 

 
Sau đó, mỗi lần ăn sáng, ăn trưa, ăn tối; M đều đến ngồi bên cạnh hoặc đối diện N.  Có mấy lần, sau khi con 
N và mọi người đi về phòng, N và M ngồi lại, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau.   
 
Buổi tiệc Farewell Dinner.  M diện lên, nhìn anh thật bảnh bao. Hôm 
đó, nhóm đàn bà được dress up bằng costume áo quấn sà rông Ấn 
độ.  Mọi người về phòng hết, chỉ còn nhóm 4 người VN, anh và người 
bạn anh ở lại. We talked, we laughed, we had a wonderful time.  Sau 
đó, mọi người cũng về phòng, chỉ còn anh và N.  Hai người ngồi nói 
chuyện quên cả giờ, đến nỗi mấy anh bồi bàn phải.... mời ra.    

- You never give me your phone number.  I ask you couple of 
times. You don't want to give me your number?  Here is my 
card.  Please call me when you get back.  If I knew, I would go 
with your guys. (N và con gái tiếp tục đi chơi thêm ở Nepal, Sri 
Landa và Maldives).   

Nói chuyện thêm 1 hồi, khi đứng lên đi về lại phòng, N đã để quên cái           Hai mẹ con mặc quốc phục Ấn Độ 
card của M đưa - có số phone của anh - ở trên bàn. 
 
Sáng hôm sau, bạn gái và em gái N cùng hai bà trong nhóm lên  đường đi Nepal trước.  Hai mẹ con bay về lại 
Delhi cùng với mọi người.  Đến hotel ở Delhi, 2 mẹ con hug chào mọi người xong lấy taxi đi đến 1 khu 
shopping sang trọng bật nhất ở Delhi.  Hai mẹ con vào 1 nhà hàng Á châu trang hoàng thật đẹp, N order thử 
Vietnamese clear soup, 1 số thức ăn Tầu, 1 số thức ăn Thái. Giá cả rất đắt nhưng tôm, cá không được tươi 
lắm, taste họ nấu rất quái đản, dở òm!! Sau đó 2 mẹ con đi massage, sau 1 ngày dài mõi mệt, nên thấy 
relaxed, được tẩm quất thật là heavenly!!! 
 
Hai mẹ con lấy taxi về lại Hotel.  Ở India, cái gì cũng phải trả giá.  Họ nói giá trên trời dưới đất. Lúc đi họ 
charge khoảng $300 rubies. Lúc về, họ lại đòi đến $600; con gái N phải trả giá, rốt cuộc anh tài xế taxi chịu 
reduce xuống  $350, anh càu nhàu là anh phải trả tiền cho người gọi phone, toll road. ..v…v..   Có 1 khúc 
đường dài, nhân công vừa tan hãng về, họ mặc đồng phục, còn trẻ lắm, đi bộ đầy đường nhìn thấy cũng là lạ, 
hay hay.  Sao mà lắm người đến thế, người đông ơi là đông!  Đàn ông nắm tay đàn ông, đàn ông đi bên nhau 
choàng vai nhau thân ái. Culture của họ giống culcure của nước mình ngày trước ghê! Đàn ông nhẩy với đàn 
ông không sao, cùng phái nắm tay, ôm nhau không sao. Khác phái mà ... ôm nhau, nắm tay nhau trước công 
cộng là..  xì căng đan ngay, là có chiện liền à!!!  
 
Gần đến Hotel, Phương An nói:  "I hope we don't see them again. Chào, say goodbye mấy lần rồi! Gặp thêm 
một lần nữa, lại phải chào thêm. Kỳ quá!" Ai dè, ngay chóc, lúc xe taxi đậu trước cửa hotel là lúc mọi người 
đang đi ra, một số đã lên ngồi trên xe bus.  M đã ngồi trên xe bus rồi, thấy 2 mẹ con, anh liền đi xuống.  Anh lại 
nhắc:   

- You never give me your phone number.  Are you going to call me?  I will be waiting for your call.  You 
call me, right?  Darling?  Please! 

N. nhớ đến cái business card để quên,  N định nói anh đưa cho N cái card khác, muốn lắm... nhưng  lại... 
thôi!  Như vậy mà lại đẹp! 

- Have a safe journey.  Have a good time, both of you.  Annie, treat your mother well".   
 



Lúc nẩy, mở file hình ra.  N thấy có hình anh chụp chung với cả nhóm, 2 tấm N chụp anh đang ngồi cạnh cô 
em ở bữa tiệc cuối cùng.  "How good looking he is!" N đã nghĩ như thế và.. how charming, how sweet he is... 
Đó, hi hi... N kể hết rồi đó.  Cũng là 1 chiện tình loáng thoáng.  Một chuyện tình rất ư là nhẹ nhàng có thiệt 
nhưng rốt cuộc lại hổng có gì hết (hihi... chuyện huề tiền đó mờ) trong một chuyến đi chơi. 
 
N hay “có shao viết vậy người ơi” quá phải không?  Viết chiện này cũng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ đó, ngồi 
mỏi cả lưng, đánh máy mõi cả tay!.  Các bạn nào hổng thèm đọc, bỏ qua, uổng lắm đó à nha, mất đi 1 cơ hội 
để biết thêm zìa cuộc đời... tình ái ba lăng nhăng của N., ha ha ha.. 
 
Thân ái, 
nn 
 
Tái Bút: Khi rảnh rổi hơn ở Maldives, quang cảnh chung quanh thật thơ mộng, tình tứ: biển xanh biếc, sóng 
dịu dàng, cát trắng mịn, trời hoàng hôn, bình minh rực rỡ...N đã làm thêm bài thơ này: 
 

I like the way you sing my name 
 
*I like the way you call me "babe" 
I like the way you look at me 
Your steamy eyes, your childish smile 
With you deep brown eyes, curving eyelashes....  
You look at me so lovingly 
You look at me so eagerly 
 
*Yes, I like the way you look at me 
You made me shy, your eyes have fire 
You undress me with those two eyes  
Made me so shy with your desire 
 
*I like the way your touch my arm 
Featherly touch, very light touch 
I like the way you just know it     
When I'm happy, when I'm sad 
You understand even when I’m mad 
You patiently be there for me 
 
*I love the way you talk to me  
So sweet, so nice, sound like music 
I love to hear your caring voice 
Calling my name, calling my name… 
 
*You say my name like sing a song 
I love the sound, love it so much 
It’s beautiful the way you’ve said! 
I love the way you sing my name! 
 
nn 
Maldives, May 2013 

 


