
Thế Giới Thần Tiên của Ông-Cháu I  
Tuỳ bút   
 
Sau Lễ Độc-lập July Fourth, cháu Elli và cha mẹ đã cùng ông bà nội thực hiện một chuyến đi chơi tại đảo 
Amelia, FL. Mới gần đủ 2 tuổi, mặc dầu chưa hiểu biết gì, cháu đã từng được bố mẹ đem theo trong chuyến 
bay thứ hai qua biển Tây sang Âu-châu. Hai Nội bảo rằng cháu còn bé quá, chưa biết thưởng thức cảnh đẹp. 
Nhưng khi được xem từng tấm ảnh chụp cuộc hành trình, thấy cháu tung tăng bên cha mẹ, thì 2 Nội cũng đều 
yên tâm và vui mừng. Đây là lần thứ hai bố cháu đến Amelia, tham dự cuộc hội thảo với nhiều công ty khác 
đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Gọi là hội họp đấy nhưng cũng như tất cả mấy chục chuyến đi từ hàng chục 
năm trước, chủ yếu để các thành viên nghỉ dưỡng với chi phí bao trọn gói. Do đó cháu Elli, mẹ và 2 Nội của 
cháu đi theo.  
 
Amelia! Đáng lẽ Nội của cháu Elli sẽ ngồi một mình để thưởng thức cảnh thiên nhiên. Đáng lẽ Nội của Elli sẽ 
thả hồn thơ theo mây bay, gió thổi, cánh chim hải âu, bàu trời bao la bát ngát, biển cả mênh mông với sóng 
gào dưới ánh mặt trời lấp lánh, hay qua tiếng thì thào vọng vào giấc ngủ về đêm. Không ! hồn thơ của Ô đã 
bay theo từng tiếng cười, tiếng hét của Elli. Hồn thơ của Ô đã hòa thắm màu áo sặc sỡ của Elli, đã chạy theo 
hình dáng bé bỏng xinh xinh tung tăng trên bãi cát mịn màng. Hồn thơ của Ô cũng nhảy tung với Elli được bế 
trên tay mỗi khi làn sóng đập vào bờ. Có thể nói, thế giới ảo của Internet, Web sites, Facebook hàng ngày của 
Ô đang biến thành hiện thực với sự hiện diện của cháu Elli, trên từng bước đi chập chững, qua từng giọng nói 
líu lô hay từng tiếng hét to trước mấy cánh hải âu là là bay lượn gần balcon, mà cái miệng tròn ro của cháu la 
lên 2 tiếng si-gô (seagull?) hay chi-cô gì đó (cheese?. . vì bố mẹ thường cho cháu ăn cheese) khiến Ô thích 
thú vì tưởng như cháu nhắc tên Chicago (nơi vào năm 2013 Ô đã đi theo bố cháu).  
 
Đại văn hào V. Hugo đã viết : Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille/Applaudit a grand cris. Son doux 
regard qui brille. /Fair briller tous les yeux  /La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles/La maison sans 
l'enfants. Thế thì sự hiện diện của cháu bên ông bà và cha mẹ của cháu đã là một bức tranh gia đình đẹp 
tuyệt vời theo V. Hugo. . Làm sao tim ông như sắp bùng nổ vì niềm vui chợt đến mỗi khi cháu thốt lên tiếng 
Ôn(g)với bộ mặt hớn hở và bàn tay vẫy vẫy, hay gọi Grandma, Mummy, Daddy với giọng ngọt ngào âu yếm. 
Làm sao ông bà không cảm thấy xót xa khi nghe tiếng khóc đòi ăn mà người lớn chưa kịp hiểu, hoặc khi bị bố 
la mắng quá to. Đó! Thiên đàng đối với ông là đấy. Thế giới thần tiên của Ông-cháu ta là đó. Ông-cháu mình 
không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nó ở ngay trong đời sống gia đình.  
 
Thế Giới Thần Tiên hay Thiên Đàng Của Ông-Cháu Ta cốt lõi là gia đình, trong cuộc sống hàng ngày. Nếu có 
thêm yếu tố môi trường như lần này là bãi biển thơ mộng thì càng tốt nhưng đó chỉ là điều kiện Đủ mà thôi. 
Chính vì nghĩ đơn giản như thế và có thêm một lý do về sức khoẻ nên mới mấy tháng trước ông đã từ chối đi 
Savannah và Jekyl Island  và suốt 1 tuần lễ trước kỳ nghỉ Amelia này ông vẫn khăng khăng không chịu đi và 
quyết định chỉ dứt khoát vào ngày chót.  
 
Amelia là một đảo có bãi biển rất đẹp, từng đứng trong số 10 bãi biển nghỉ mát tốt nhất  Hoa-kỳ. Khách sạn 
nghỉ dưỡng được công ty tổ chức chọn sẵn: Ritz Carlton. Ông nội của cháu Elli không giỏi việc đếm sao (*), 
chỉ biết nó same same với Hyatt, Marriot, Hilton, Palm Springs Desert… là những nơi Ông đã theo bố cháu 
đến trong những chuyến đi hội thảo và nghỉ mát tuyệt vời. Nhưng so với năm 2015 thì nó đã được cải tiến rất 
nhiều, nhất là về cách phục vụ khách. Mỗi sáng sớm, Ô một mình ra bãi biển đón vầng chiêu dương, chụp ảnh 
và đi bộ 3 miles đến toát mồ hôi. Rồi ngừng lại 10 phút trầm tư trước thiên nhiên vĩ đại. Cái bệnh bón hàng 
ngày đã biến mất đến nỗi Ô cảm thấy rất thoải mái trong suốt thời gian ở đây. Không cần phải mặc bộ đồ thể 
thao cho nhiêu khê để xuống Gym tập máy. Ô đã thử dẫn cháu xuống hồ bơi ngoài trời, nơi có rất đông trẻ em 
lẫn người lớn vui đùa, nhưng có lẽ vì gió chiều tối hơi lạnh hoặc cháu không chịu nổi giàn nước phun mạnh ở 
một trong 4 cái hồ bơi lớn nhỏ nên Ô đành đưa cháu vào indoor swimming pool. Hồ bơi này không còn ai. 
Trong khi bà nội cháu ngồi trên bờ cổ võ và mẹ cháu mải mê thu vào ống kính hình ảnh linh động của tài tử 
điện ảnh nhí  đang ngồi trên một cái phao, quẫy quẫy đôi chân nhỏ trong nước hồ. Tiếng cười vui  lại vang lên 
rộn rã trong hồ bơi có mái lồng kính lộ thiên. 4 năm trước, chỉ một mình ông bơi kiểu được 1 chiều dài hồ đã 
mệt nên bơi ngửa xả hơi để nhìn trời qua mái kính, có lẽ cũng để hồn thơ bay bay theo mây. Còn lần này có 
cháu Elli, thì hồn thơ ông chìm dưới đáy hồ! Không! Nó không hiện mà tiềm ẩn trong hình ảnh ông-cháu đang 
thích thú vui đùa trên sóng nước, để môt thời gian sau kỳ nghỉ nó sẽ phổ hiện vào thi ca. Thế là ông đã có đủ 
cả hai: 1-Thơ + 2-Elli. Còn gì hạnh phúc cho bằng ! Đó thật là ThếGiớiThầnTiên/ThiênĐàngCủaÔngCháuTa, 
cháu ELLI ạ.  



 
HongNguyên/H. N. T. , July. 20. 2019  
 
Ghi thêm:    Một vài mẩu chuyện bên lề:  

(1) Trong buổi tối Reception kết thúc chuyến hội thảo, cháu Elli  được đi theo Dad&Mum. Ông được nghe 
kể lại rằng cháu đã nhảy múa rất vui. Có lẽ ngoài cô giáo trường Primrose Cumming East, nên kể đến 
vai trò dance partner của chính Ô thường ngày vẫn mở CD lên rồi ông-cháu (có khí thêm bà) giắt tay 
nhau múa tưng bừng theo nhạc. Thế thì  người già càng ngày giống trẻ con là đúng lắm.  

(2) (2=Quê 1 cục)_Để Ô cho Elli xuống hồ có nước ấm (Lakozy) ở ngay kế bên/- (Bà) Ấy chế ! ông muốn 
luộc da cháu sao? Da ông là da trâu mới chịu nổi?  

(3) (3=Quê 1 cục nữa) _Táo gì mà to tròn bóng ngon như thế, giá bao nhiêu?/- Khách sạn biếu không đấy 
bố (Thì ra Ô đâu biết cái anh phục vụ mang một rổ táo và mận đi tặng free cho khách vừa mới gọi cắm 
dù và xếp ghế trên bãi biển, cũng như tại vài góc hành lang hotel đều bày sẵn free khay đầy táo trông 
rất ngon).  

(4) (4=Ông-cháu kỳ cục) Dad, Mum của Elli rất chiều cháu, luôn mở iphone cho xem Emoji Movies trẻ em 
đến nỗi nhiều khi cháu quen bấm lia lịa hoặc có khi gào đòi ê-mô và bị la mắng, thì Ô có thói quen đọc 
báo. Mỗi sáng  đều thấy tờ Wall St. để sẵn ở cửa phòng. Chưa đủ, khi ra biển về Ô còn lấy free thêm 
tờ N. Y. Times hay Wash. Post. Rồi, mải vui với cháu Elli, Ô còn thì giờ đâu mà đọc nữa, chỉ lướt qua. 
Thay vào đó hàng ngày cháu Elli luôn luôn đã đọc hay hát như chim hót bên tai ông: ABCDEFG/HIK. . . 
. . . XYZ. . /.       
 

 

   
 

   
 

   
  



Thế Giới Thần Tiên của Ông-Cháu  II 
Tuỳ bút    
 
Một ngày Memorial Day 30. th5. 22 kỳ diệu ! Không nói là tuyệt diệu vì vừa lạ vừa sợ vừa vui riêng đối với 
Ông. Nhưng thật tuyệt vời đối với cháu Elli.  
 
Ô là dân ngán mạng Thuỷ, sợ sóng cả đại dương. Đã 1 lần tưởng hút chết cách đây đúng 50 năm khi đi du 
hành bằng tàu hải quân cùng gia đình em rể ra đảo Ly-sơn (Hòn Rai, Rạch Giá), chuyến về gặp sóng lớn, mặt 
mày tái mét, tưởng sắp gặp Hà-bá. (Những chuyến đi về Miền Tây/CN-HNT, lhvl May. 23. 2014) 
 
Cháu thì đã nhiều lần đi chơi biển, cũng thường sợ sóng âp vào bãi cát, nhưng lần này ngồi trên con thuyền 
máy cỡ 2m. 5 rưỡi x 5m, 8 chỗ ngồi thì mạnh bạo hẳn lên. Cứ quì lên ghế, còn Ô sợ cháu nhào đầu ra nên lấy 
tay giử dây lưng áo phao.  
 
Vừa bước chân xuống thuyền Ô đã thấy ơn ớn vì thuyền chòng chành quá, một phần lớn sóng tạo ra do lưu 
lượng thuyền đủ loại chạy trên hồ. Rồi thuyền tăng tốc độ băng băng vượt sóng. Mũi thuyền ngóc cao lên, 
đưôi thuyền tụt thấp xuống. Mỗi khi chạy qua một con sóng thì mui ập xuống, đuôi ngóc lên, rồi mũi lại ập 
xuống. . . cứ thế giống như ngồi trên đầu cây đòn bẩy ở vườn chơi trẻ em bị xập xuống đất kêu bập bập thật 
lớn, nghe tưởng bị vỡ đến nơi.  
 
Ai ngờ, Lake Lanier, GA  rộng mênh mông. 150km2, với 1, 114 km bờ hồ hình giống một chiếc lá dài nhiều 
khía cạnh. Ven hồ, trên đường Buford Dam Rd rất đẹp có một cây cầu và một đập cung cấp nước sạch cho 2 
tiều bang GA và FL. Trước đây Ô đã mấy lần đến hồ này: xem hội đèn Lễ Giáng-sinh, dự picnic với Hội Thánh 
Thiên Ân(có đi ca-nô lướt sóng tốc độ cao, sợ bở vía), xem con trai trong đội Sinh viên Georgia Tech thi chèo 
thuyền-bơi-sải với nhiều đội SV khác ở GA. Nhưng hồi đó chưa cảm nhận được sự mênh mông lớn rộng đến 
thế của hồ. Bởi vậy lần này mới thực sự đối chọi với sự hùng vĩ của Lake Lanier. Ôi chao! Ô thầm nghĩ nếu có 
gì xảy ra thì làm sao đây? Trước tiên sẽ nhào xuống nước ôm cháu, nhưng sóng dữ thế này thì mặc dù mỗi 
người đều mặc phao cá nhận, đã chắc gì Ô có thể tự cứu ngay chính Ô thôi chứ mong gì cứu cháu. (Ồ, cứ 
nghĩ vẩn vơ, vì còn có bố mẹ cháu lo cho cháu mà).  
 
Nước trời bát ngát. Gió tạt ù ù. Không khí trong lành ập tràn vào mũi làm căng hai buồng phổi. Nắng bừng lên 
rạng rỡ. Con thuyền đưa Ông Cháu phiêu du trên mặt hồ Tiên. Kìa xa xa là bến bờ Thiên Thai, có động hoa 
vàng, có lâu đài Tiên nữ. Chẳng biết Từ Thức hoặc Lưu Nguyễn trong thời gian nhập Thiên Thai rồi trở về 
thăm cố hương nơi trần thế có để lại em bé Tiên-đồng Ngọc-nữ nào không. Rải rác đó đây có những biệt thự 
nghỉ mát, những công viên đi dạo, cắm trại, picnic, và san sát những bến thuyền. Ngay trên mặt hồ nổi lên 
nhiều đảo nhỏ um tùm cây cối, không biết có đảo nào còn ghi dấu chân Robinson, đảo nào có vườn dưa hấu 
của An-Tiêm. Ngàn xưa nối lại thời nay, rồi mai đây, hình ảnh con người trần thế sẽ theo thời gian phai mờ đi 
để chỉ còn lại đất trời, cỏ cây, hoa lá, vạn vật, thiên nhiên vĩnh cửu.  
 
Ồ, nhưng bây giờ đang là hiện tại, cảnh hồ ngoạn mục, thơ mộng, Ông Cháu ta dào dạt niềm vui. Thế giới 
thần tiên của Ông-Cháu ta **một  lần nữa chính là đây.  
Cảm ơn người bạn Đại hàn của bố cháu (thường trú tại Was. DC, sở hữu căn condo bên Lake Lanier để dành 
cho những kì nghỉ vacation) đã mời gia đình cháu thực hiện chuyến du ngoạn Lake Lanier suốt 4 tiếng đồng 
hồ, mà nhờ vậy ông-cháu ta được hưởng một ngày Thế Giới Thần Tiên của Ông-Cháu (Ta) kì diệu như hôm 
nay.                                                     
 
HongNguyên/H. N. T.          
Mem. Day,  2022  
 

 
 
 
 


