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Tôi mở mắt nhiều lần trong đêm, 3 giờ, 4 giờ, và cuối cùng 5 giờ rưỡi sáng, ngồi dậy. Bật TV và lướt qua bao 
nhiêu "kênh" truyền hình, chả có gì để xem. Tôi xem lại cái miếng sắt nhỏ khoảng 4cm chặn cửa kính ra ban-
công xem có bẻ thẳng ra chưa vì hai hôm nay tôi mở cửa một cách khó khăn chỉ vì miếng sắt này. Tối hôm 
qua tôi gọi Tiếp Tân báo cho họ biết cửa kính cần sửa. Cô Tiếp Tân nói: "Để em liên lạc với Kỹ Thuật cho 
người lên sửa ngay bây giờ". Trong đầu tôi phiên dịch chữ "kỹ thuật" là "technology". Có gì mà ghê gớm vậy 
đâu?, chỉ có một miếng sắt méo mó chặn cái cửa kính không mở được, đưa cho tôi một cái tournevis và cái 
kìm, tôi tháo miếng sắt ra, bẻ nó thẳng lại một tí thì xong ngay, đâu có phải phi thuyền không đáp xuống được 
mặt trăng mà cần kỹ thuật. Tôi chỉ cần người duy trì cao ốc thôi, chữ "kỹ thuật" nghe vĩ đại quá. Anh "kỹ thuật" 
nhanh chóng lên phòng tôi, và làm đúng như tôi đoán. Nhìn cái hộp đồ nghề của anh mà tôi không thấy hợp 
với chữ "kỹ thuật" một tí nào: một cái búa, một cái kìm, hai, ba cái tournevis và vài thứ lẩm cẩm. Tất cả khác 
mầu, nhìn vật liệu sắt làm cái kìm, búa thật là rẻ tiền, Made in China hay Made in Vietnam, bên Mỹ bán chắc 
một dollar một cái. Ở Mỹ, tôi chỉ là chủ một căn nhà tư nhân mà phụ tùng của tôi: vài chiếc búa, bẩy, tám cái 
kìm khác nhau, cả chục tournevis đủ loại, kể cả tournevis chạy bằng pin, khỏi tốn sức lao động, bao nhiêu là 
mỏ-lết đủ cỡ, "xịn" và đầy đủ gấp mấy chục lần dụng cụ của anh kỹ thuật của một cao ốc bốn sao hai chục 
từng ở SàiGòn. Đây là một trong những lý do nhà cửa không được tu bổ ở Việt Nam: thiếu thốn dụng cụ, và 
thiếu "kỹ thuật", dù rằng nhóm duy trì cao ốc mang trùng cái tên đó. 
 

Tôi đợi vợ tôi thức dậy rồi đi xuống bơi. Hồ bơi này "hết sẩy" vì không 
ai bơi, mà lại rộng. Hồ bơi ở nhà tôi kéo sáu sải tay là hết, còn ở đây 
thì tha hồ kéo bao nhiêu sải tay cũng được; nếu bơi vòng tròn bảo đảm 
bơi hộc xì dầu, không cần vào phòng tắm hơi mà cũng sẽ xì khói, chết 
đuối trước khi hồ hết chỗ để bơi.  
 
Tôi cần mua vài cái DVD để thu ảnh đã chụp nên hỏi anh giữ hồ mua ở 
đâu. Ngồi xuống chung một bàn nói chuyện, anh ta chỉ chỗ cho tôi mua 
rồi hỏi tôi từ đâu đến. 
 

-  Dạ, tôi ở Mỹ. Tôi trả lời.  
-  Anh đi sang đó chắc lâu rồi? 
-  Dạ tôi đi năm 75. 
Trông mặt anh ta buồn buồn, tôi hỏi: 
-  Anh năm nay chắc 40? 
-  Dạ em 52. 
-  Trông anh còn trẻ quá. Tôi năm nay 54. Anh có mấy cháu rồi? 
-  Dạ em chưa lập gia đình. Hồi 75, rồi sau đó vài năm gia đình em cũng tìm đường đi nhưng không đi được, 
thành ra thôi. Nếu em đã đi thì bây giờ cũng trở lại SàiGòn chơi như anh chị rồi. 
-  Anh làm ở đây đã lâu chưa? 
-  Dạ chỉ có hơn một năm thôi anh. Lúc trước em làm ở khách sạn gần đây, làm lâu rồi nên lương hơn 5 triệu 
một tháng. Rồi em được anh em bảo lãnh đi Úc. Em nghĩ là em sẽ đi nên xin nghỉ việc, nghỉ mấy tháng nhưng 
cuối cùng lại không đi. Khi em xin việc lại thì họ đã mướn người khác rồi nên em mới xin vô đây. Lương căn 
bản họ trả hai triệu, rồi lương (tôi không nhớ rõ là gì) thêm hơn hai triệu nữa, nên một tháng em làm hơn bốn 
triệu, ít hơn, mà không quen nhiều người như khách sạn bên kia nên buồn hơn. 
 
Tôi cám ơn anh đã cho tôi biết nơi mua đĩa DVD, và hẹn gặp lại anh sau. Hai vợ chồng tôi lên phòng tắm rửa 
và xuống ăn điểm tâm. Diễm Hằng và Hương cũng đã đến SG vào weekend nên đây là tất cả những bạn Văn 
Khoa ở hải ngoại về dự đám cưới con gái Phương Dung. 
 
Kim Hồng, một cô bạn trong lớp 11A6 của tôi ở Trung học Hùng Vương, hẹn sẽ chở tôi đi vòng vòng SàiGòn 
sáng hôm nay. Rời SàiGòn năm 1975, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại các bạn trong lớp, kể cả Kim Hồng. Kim 
Hồng rất thân thiện vui tính, không gặp nhau trong một thời gian dài mà tưởng chừng như ngày nào cũng liên 
lạc trong 37 năm nay, nói sẽ chở cho tôi đi chụp hình. 
   



 
 
 
Ba người đàn ông, Anh Thành (chồng 
em Mai), Tài (chồng em Hằng), và tôi 
(chồng em Loan), là ba người được 
mời ké, đi ăn cưới theo diện… vợ. Cả 
ba chúng tôi ngày xưa không học Văn 
Khoa: Tài ngày xưa chạy xe ôm, anh 
Thành, tuy chuyến này đi cà-nhắc vì 
bị vợ dũa, ngày xưa từng là lực sĩ 
chạy đua SàiGòn-Hà Nội với đoàn tầu 
hỏa Thống Nhất, và tôi thì xưa cũng 
chẳng học hành gì hết, chuyên nghề 
chém mướn cho Hùng Du Đãng. 
 
 
 
 
 
 

 
Sau khi ăn sáng, trong khi chờ đợi Kim Hồng, tôi ra trước khách sạn quan sát khung cảnh trên đường 
Pasteur.  
 

   
 

Những cảnh bán hàng rong vẫn giống như trước 1975, nhưng khi nghe 
tiếng hát vọng cổ vang dội đâu đây, quay đầu lại nhìn thì tôi giật mình vì 
thấy một cảnh quen thuộc trước 1975 mà không ngờ bây giờ gần 40 
năm sau tôi lại mục kích trong Sàigòn: Một cặp đàn ông và đàn bà, 
người đàn ông mù trên vai mang cây đàn, gẩy đàn cho người đàn bà 
hát. 
 
Người đàn bà dắt người đàn ông, một tay cầm ống phóng thanh hát, 
một tay cầm một xấp vé số bán. Lối quảng cáo bán vé số của họ rất 
hiệu nghiệm vì tiếng đàn và giọng hát vọng cổ qua loa phát thanh bắt 
sự chú ý của người đi đường và vài người thật sự đến bà ta mua vé số. 
Đứng xem hai người càng ngày càng đi xa, tôi có cảm tưởng như tôi 
đang ở trong một chiếc máy thời gian mang tôi trở về trước 1975 để 
nhìn lại cũng một cặp vợ chồng mù như thế này bán vé số: cũng cái loa 
phóng thanh, cũng người đàn bà dắt người đàn ông mù, cũng người 
đàn ông đánh đàn, và cũng người đàn bà hát vọng cổ bài Nỗi Buồn 
Hoa Phượng của Thanh Sơn: 
 
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, Cảm thông được nỗi vắng xa người 
thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ 

niệm, Người xưa biết đâu mà tìm.  
 
 



Hôm nay đây tôi trở lại quê hương không đúng thời điểm hè, không thấy mầu hoa phượng thắm như máu con 
tim, không có ý định tìm lại người xưa biết đâu mà tìm nhưng tình cờ chứng kiến một cảnh tượng 37 năm trời 
tôi tưởng không bao giờ thấy lại: hình ảnh của những người nghèo túng nhất trong xã hội đang trên đường 
kiếm sống. 
 
Tôi có quay video hai người, mời các bạn click vào đây xem: 
http://www.youtube.com/watch?v=wFfC_Hcc60k&list=UU4HgKHBPJSc7IixTnLnfqNw&index=1&feature=plcp 
 
Kim Hồng đã đến trên một chiếc xe gắn máy. Đưa cho tôi một chiếc mũ an toàn, Kim Hồng hỏi tôi có muốn lái 
hay không. Tuy rằng tôi cao hơn KH cả một cái đầu, nhưng người lái xe gắn máy thiện nghệ hơn phải là KH, 
không phải là tôi. Khi KH nói với tôi là có thể chở tôi được, tôi đồng ý hết mình vì thứ nhất KH quen thuộc 
đường xá hơn, và thứ hai nếu tôi lái, thay vì về SàiGòn dự đám cưới, cái cơ hội có thể đi đám ma của tôi vì tôi 
húc vào xe vận tải rất có thể xẩy ra.  
 
Những cô cậu trong khách sạn cảnh cáo với tôi đừng giơ chiếc máy chụp hình ra khi đi xe gắn máy vì có thể 
bị kẻ cướp kè theo giật, thế nhưng không làm như thế thì không chụp được hình. Vì thế trong khi Kim Hồng 
lái, tôi ngồi yên xe sau vẫn chụp hình cho đỡ tốn thì giờ. Thế nhưng tôi cũng rất cẩn thận, lúc nào cũng nhìn 
chung quanh xem có xe nào đến gần xe mình hay không. 
 
Kim Hồng chở tôi về nhà ở Phú Nhuận, Quận 8, rồi trở lại khách sạn, nên đây là hình ảnh tôi chụp trên con 
đường đi:  
 

   
 
Bệnh viện mắt (mặt Nguyễn Thông, xưa là Saint Paul)             Trường Colette số 10 Hồ Xuân Hương 
 

  
Rạp Hát Nam Quang, góc Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ) & Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ) ---  
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) 



  
 
Việt Nam, cũng như Trung quốc, là hai quốc gia đứng hàng đầu thế giới về bán software copy bất hợp pháp. 
Những tiệm bán software này nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Bùi Chu cũ), giá rất rẻ, một dollar/ một đĩa. 
Nhưng Việt Kiều nào muốn mua đem về Mỹ thì bảo đảm sẽ bị Hải Quan VN ngăn cấm, tịch thu 
 

  
 
Bệnh viện Từ Dũ đã xây thêm nhiều building tươm tất, bây giờ gọi là Bệnh Viện Phụ Sản --- Chùa Tam Tông 
Miếu trên đường Cao Thắng 
 

  
 
Rạp Hát Đại Đồng trên đường Cao Thắng đã được trùng tu, nay trở thành nơi diễn kịch (rạp hát Capitol trên 
đường Cao Thắng góc Trần Quý Cáp không còn nữa) 
Đường Cao Thắng, nhìn về hướng Nguyễn Đình Chiểu (Phan Đình Phùng cũ) 
 
 



   
 
Bảo sinh viện Đức Chính đối diện rạp Đại Đồng, nơi tôi sinh ra đời, nay đã trở thành Sở Y Tế   ---  Trường Tiểu 
Học Phan Đình Phùng, ngày xưa tôi học Tiểu học ở đây 

 
Xóm nhà cũ của tôi, khu số 16/47 Nguyễn Thiện 
Thuật, nhìn từ xóm trên. Nhà cửa bây giờ khá tươm tất 
và đẹp so với những khu phố khác 
 
Ở nhiều khu hẻm, như một khu hẻm này trên đường 
Nguyễn Thiện Thuật, không hiểu sao có bảng vẽ khẩu 
hiệu là "Phường Văn Hóa- Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa". Nghĩa nó là gì? Cái phường 
này ngày xưa mất văn hóa, bây giờ có văn hóa nên 
cần phải cắm bảng yết thị cho người khác biết? Hay là 
chỉ có cái hẻm này có văn hóa, những hẻm không có 
nó là không có văn hóa? Hay là tất cả hẻm đều không 
có văn hóa, từ từ dân được dậy có văn hóa nên 
phường nào đã được huấn luyện có văn hóa rồi thì 

được nêu danh trước? 
 

  
 
Kim Hồng gửi xe ở chợ Bàn Cờ để dẫn tôi đi một vòng chợ xem tôi còn nhận diện "em" nào ngày xưa tôi quen 
trong chợ Bàn Cờ hay không. Tôi đến ngay hàng nước mía đầu tiên vì nóng quá. Đến nơi tôi nói KH mua cho 
tôi ba ly. Chị bán hàng chỉ còn có một cây mía, đủ làm cho hai ly cho tôi và KH, rồi năn nỉ: 
 
- Anh đợi chút xíu nhe. Tui hết mía rồi, nhưng có người đang đi lấy mía ở Nguyễn Văn Cừ (đường Cộng Hòa 
cũ, nơi Pétrus Ký tọa lạc).  
- Đợi bao lâu? 
- Chắc chừng mấy phút thôi. 



- Vậy thì được. 
 

   
 
Chúng tôi kéo hai chiếc ghế plastic con ngồi xuống uống nước mía, ngắm xem những gian hàng khác và thiên 
hạ qua lại, nhưng sau khi đợi hơn mười phút, tôi nói với chị nước mía không đợi được nữa, phải đi. 
-   Anh ráng đợi chừng một chút nữa thôi mà. 
-   Bây giờ tôi sẽ đi một vòng quanh chợ, chốc nữa sẽ trở lại mua. 
 
Nói xong, chúng tôi đảo một vòng quanh chợ. Kim Hồng nói với tôi là mua cái gì cũng có trong chợ Bàn Cờ, 
mà rẻ nữa.  

   
 

   
                                       Đến một hàng chè ăn chè, tôi ăn một bát chè chuối,  
 
 
 



   
Kim Hồng 
 

   
rồi đến một hàng bánh tét, tôi mua mỗi thứ một vài cái để đem về khách sạn.  
 

   
Đường Nguyễn Thiện Thuật -- Con hẻm gần góc đường Nguyễn Đình Chiểu tối có hàng quán bày la liệt ở đây 
 

   
Cà-phê Năm Dưỡng, trên đường Nguyễn Thiện Thuật, gần Hồng Thập Tự, bây giờ trở thành phòng cho thuê 



 
Quay trở lại hàng nước mía, thằng nhỏ chị bán nước mía sai đi mua mía chắc lên tận rừng U Minh lấy dao 
chặt mía chưa về nên chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. 
 
 

   
Ngã Sáu, đường Lý Thái Tổ --- Ngã Sáu, vào đường Nguyễn Văn Cừ, xưa là Đại Lộ Cộng Hòa, (xưa) bên trái 
là Tổng Nha Cảnh Sát, bên phải là Pétrus Ký. 
 

   
Trường Lê Hồng Phong (xưa là Pétrus Ký) --- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên kế bên Pétrus Ký 
Trường Trung Thu ngày xưa bây giờ xây mới rất đẹp, bây giờ là Đại Học Sư Phạm 
 

   
Trường Bác Ái (Fraternité) ngày xưa bây giờ cũng xây mới, là Cao Đẳng Sư Phạm. Ngày xưa tên con đường 
này là Thành Thái, bây giờ đổi thành An Dương Vương 
 



   
Chợ An Đông, góc đường Hồng Bàng & Trần Phú (ngày xưa là Nguyễn Hoàng) --- Tôi không biết nhà thờ này 
tên gì, gần trường Hùng Vương, trước trường Chu Văn An 
 

   
Trường Hùng Vương, nơi tôi học trung học   -------  Đường Hùng Vương (trước trường Hùng Vương) 
 

   
Đại học Y Khoa      Đường Nguyễn Tri Phương 
 

   
Cầu Nguyễn Tri Phương (gọi là Đại Lộ Đông Tây) -- Cầu Chánh Hưng (lò heo Chánh Hưng đã dẹp tiệm_ 



   
 

    
Cô tour guide của tôi, Kim Hồng    và tác giả 
 

    
Chung cư Phạm Thế Hiển     Chợ Phạm Thế Hiển 
 

  
Cầu Chữ Y 



    
Đường Trần Hưng Đạo 
 

   
Trường Hưng Đạo cũ (bây giờ là Chu Văn An)  Đường Bùi Viện 
 

   
Bùng binh SàiGòn    Bệnh viện SàiGòn (nhìn bên ngoài bẩn thỉu, người đến chưa bệnh bảo đảm sẽ bệnh) 
 

   
Nhà sách Khai Trí (bây giờ là Nhà Sách SàiGòn , thuộc về chain Fahasa) 



   
Tòa nhà Bitexco Financial Tower, cao nhất SG   Rex  

   
Louis Vuitton (đối diện Rex)  

   
Khách sạn Caravelle       Quốc Hội cũ (bây giờ là Nhà Hát Thành Phố)  
 

   
Hotel Continental      Đối diện Continental (Eden cũ), đang xây mới  
 



   
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố (Tòa Đô Chính cũ)      Nhìn từ UBNDTP về hướng Nguyễn Huệ 
 

   
Thương Xá Tax  

Tối nay chúng tôi hẹn vợ chồng anh Lâm và chị Hương ăn tối ở nhà hàng Hoa Lư, 110 Điện Biên Phủ. Vợ 
chồng tôi và Kim Hồng đi taxi đến, đang ăn thì trời đổ mưa. 
 

   
 

Ban chiều khi tôi vào Hotel Sheraton trên đường 
Đồng Khởi đi toilette thì giữa khu tiếp tân họ chưng 
bày một chiếc BMW 320i quảng cáo bán. Tôi thích xe 
hơi nên tò mò đến xem. Giá bán là 1,397,000.000 
đồng VN (khoảng $70,000 dollars). Ở Mỹ máy xe bán 
lúc nào cũng mạnh hơn Âu Châu hay Á Châu vì Mỹ 
đường xá quá rộng lớn, vì thế model loại số 3, chiếc 
xe yếu nhất bán ở Mỹ là 328i có đến 240 mã lực, 
trong khi chiếc 320i bán ở Việt Nam chỉ có 180 mã 
lực. Chiếc 328i ở Mỹ bán khoảng $35,000 dollars. 
 
Có một bảng Technical Data, họ dịch là Thông số kỹ 
thuật, dán ở đó cho khách xem. Tôi đọc lướt qua, 



nhiều câu dịch thật là buồn cười. Không hiểu sao cả nước Việt Nam mà hãng BMW không tìm được một 
người nói tiếng Anh thông thạo để dịch nhiều câu cho đúng nghĩa. 
 
Những "thông số kỹ thuật" sau đây là nguyên bản tiếng Anh/ Việt họ dán trên xe, chữ in nghiêng mầu xanh 
dương, tôi chép lại, và phần chữ đen, đỏ ở dưới là lời phê bình của tôi: 
 
Armrest front, sliding 
Tựa tay phía trước, trượt được 
 - "Sliding hoặc Slide" có hai nghĩa: đẩy tới đẩy lui, hay là trượt. Cái miếng tựa tay mà người nào dịch là “trượt 
được”! Dịch kiểu này giống như trong computer ở Việt Nam, nút “Refresh” họ dịch là “Làm tươi mát”! Ở đây nó 
có nghĩa là cái tựa tay có thể đẩy tới đẩy lui được.  
Nên dịch là: “Tựa tay phía trước có thể điều chỉnh tới lui”. 
 
Unladen weight : 1,500 kg 
Tự trọng : 1,5000 kg 
- Thật tình mà nói, tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi chữ "tự trọng" có nghĩa là gì. "Laden" là trọng lượng xe kể 
cả hành khách. Tiếp đầu ngữ "Un-" có nghĩa là "không". "Unladen" là không có hành khách. Unladen weight là 
trọng lượng xe không có hành khách.  
Nên dịch là: "Trọng lượng không hành khách: 1,500 kg”. 
 

Acceleration 1-100 km : 7.6 seconds 
Khả năng tốc độ 1-100km: 7,6 giây 
- “Khả năng”, theo tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh, là "cái sức có 
thể làm được". Trước 75, chữ “khả năng” chỉ dùng dành cho người, 
như câu : "Anh Tâm có khả năng học lên Đại học". Bây giờ ở Việt Nam 
vật vô tri vô giác cũng dùng chữ “khả năng” như ở đây: “Chiếc xe có 
khả năng chạy 1-100 km”. Thế nhưng chữ "acceleration" đâu có nghĩa 
"khả năng" ở trong đó? "Acceleration" là gia tăng vận tốc. Chiếc xe này 
rồ máy chạy từ 1km đến 100km nhất định 100% là mất 7.6 giây, khẳng 
định rõ ràng, không phải “có thể”, thế thì tại sao dùng chữ “khả năng”? 
"Acceleration 1-100km : 7,6 seconds" có nghĩa là xe rồ máy chạy từ 
vận tốc 1km cho đến vận tốc 100 km thì mất 7,6 giây.  
Nên dịch là: "Tốc độ từ 1km đến tốc độ 100km: 7,6 giây". 
 
Wheelbase : 2,810mm 
Chiều dài cơ sở : 2,810 mm 
- Wheelbase là khoảng cách giữa hai trục bánh xe. Chữ tiếng Anh 
nghĩa rõ ràng như thế, chứ đâu phải mơ hồ như “chiều dài cơ sở”. “Cơ 
sở” nào? Sườn xe từ đầu đến đuôi xe? Máy xe đến bình xăng xe? 
Nên dịch là: “Khoảng cách giữa hai trục bánh xe: 2,810mm”  
 
 

 
Multifunction for steering wheel 
Tay lái đa chức năng  
- Chữ “function” trước 75 mình có hai chữ dịch nó: nếu là người, mình dùng chữ “chức vụ, công việc” như 
trong câu : “His job combines the function of a manager and worker” –“Công việc của anh ta kết hợp cả hai 
chức vụ của người quản trị lẫn nhân công”. Nếu là vật, mình dùng chữ “tác dụng”: “The function of the heart is 
to pump blood through the body” – “Tác dụng của tim là bơm máu tuần hoàn trong cơ thể”. Việt Nam bây giờ 
họ chỉ dùng một chữ “chức năng” cho chữ “function”. Tôi tra tự điển Hán Việt không thấy chữ này nên không 
tin cậy nó. Tôi là người cổ võ dùng tiếng Hán khi có dịp vì tiếng Nôm mình nghèo nàn, tiếng Hán phong phú, 
nhiều nghĩa hơn, và có thể bành trướng được. Thế nhưng chữ gì tiếng Nôm mình có thì nên dùng, không lý 
do gì phải dùng tiếng Hán. Tại sao dùng chữ “đa” mà không dùng chữ “nhiều”?  
Nên dịch là: “Tay lái nhiều tác dụng” 
 
 



Seat adjustment electrical with memory 
Ghế chỉnh điện với chế độ nhớ  
- Trước 75, tôi nghĩ mình dùng chữ "chế độ" chỉ có một nghĩa: “hệ thống tổ chức chính trị, kinh tế”, như trong 
câu "chế độ quân chủ chuyên chế". Bây giờ thì người ta dùng thêm một nghĩa nữa: “quy định tuân theo”, như 
trong câu "chế độ dinh dưỡng". Tôi tra tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì "chế độ" định nghĩa là: "phép tắc 
định lập rõ ràng". Như thế là người mình bây giờ dùng chữ "chế độ" với hai nghĩa là đúng chứ không sai. 
Thế nhưng ở trong câu tiếng Anh này, nó không phải là một quy luật nhớ, mà là một bộ phận nhớ. Do đó, 
dùng chữ "chế độ nhớ" là sai.  
Nên dịch là: "Ghế điều chỉnh bằng điện với bộ nhớ" 
Rain Sensor 
Chức năng cảm biến mưa 
- Lại thêm chữ “chức năng”! Vấn đề ở đây là dịch sai nghĩa. “Sensor” là một bộ phận, không phải chức năng.  
Nên dịch là: “Bộ phận phát hiện mưa”.  
 
Surface Protection 
Lớp chức năng bảo vệ bề mặt sơn xe 
- Lại thêm chữ “chức năng”! Câu tiếng Anh đâu có chữ “function” mà dùng chữ “chức năng”? Tiếng Anh chỉ có 
hai chữ “Surface Protection”, dịch làm chi quá cầu kỳ.  
Nên dịch là: “Lớp che chở nước sơn bên ngoài”  


