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Xin lỗi: Có nhiều bạn hỏi tôi tại sao trong tờ 
AHCC số 84 thì lại không thấy bài “Bèo dạt 
Mây trôi” tiếp theo kỳ trước? Thật ra thì trong 
giai đoạn đó tôi “mu” gia sản từ Texas qua 
Florida nên quên gữi bài cho các AHCC phụ 
trách. Xin thành thật xin lỗi và với những AH 
nào đã đọc truyện kiếm hiệp hàng ngày qua các 
báo VN vào thời “nguỵ” thì cho tôi dùng câu 
văn dí dỏm thường hay gặp phải: “vì báo Hồng 
Kông qua chưa kịp nên xin lỗi đọc giả một kỳ”. 

Tôi đưa các kỹ sư Ai Cập đi Italia, France, 
Finland và USA.   

Trong hợp đồng làm việc của công ty chúng tôi 
có mục đưa vài kỹ sư TCA (Thủy Cục 
Alexandria) qua Mỹ quan sát cách điều hành và 
quản lý một vài hệ thống cung cấp nước cở lớn.   

Vì công ty tôi phục vụ có trụ sở tại miền Nam 
California nên chương trình quan sát được tổ 
chức ở miền này.  Chương trình quan sát lẽ tất 
nhiên không thiếu Disneyland, Universal 
Studios, Sea World và Las Vegas!  mấy nơi này 
đều có hệ thống lọc và cung cấp nước tối tân, 
nhất là ở Sea World có hệ thống lọc nước tối 
tân bao gồm khử trùng bằng ozone và UV Rays 
để nuôi cá Voi và chim Cánh Cụt (Pingouins) 
do công ty chúng tôi nghiên cứu và giám sát 
xây cất.  Ở Las Vegas thì có đập Hoover, một 

kỳ quan của thế giới và nhà máy lọc nước tân 
tiến cũng do công ty chúng tôi nghiên cứu và 
giám sát xây cất. Nếu các casinos có mặt ở nơi 
này thì đó chẳng qua là sự ngẫu nhiên mà thôi! 
(Chuyến du hành qua sa mạc Las Vegas hình 
như bị huỷ bỏ vì không có đủ thì giờ). 

Vì ngân khoản dự án do Ngân Hàng Phát Triển 
Thế Giới (World Bank) và vì các công ty dự 
thầu nghiên cứu và đảm trách cung cấp máy 
móc ở Ý, Pháp và Phần Lan nên chương trình 
du hành quan sát gồm luôn cả các thành phố 
Milan, Paris, Helsinki và …Tôi lại chơi cái trò 
“bon papa” nên khi mua vé thì chia số tiền vé 
cho các hãng hàng không Ai Cập, Ý, Pháp, 
Phần Lan và SAS (Scandinavian Air Transport 
Systems).  Chuyến bay từ Cairo đến Milan do 
hãng hàng không Ai Cập (Egypt Air) phụ trách.  
Từ Milan đi Paris thì do hàng không Ý 
(Alitalia) phụ trách và từ Paris đi Helsinki thi 
do Air Finland đảm nhiệm. Từ Helsinki qua 
Los Angeles thì công ty SAS phụ trách.  Mua 
vé kiểu này thì không ai trách cứ vào đâu được! 
À, xin nói qua là các người Ý thường gọi hãng 
hàng không ALITALIA (là Always Late in 
Take-off and Landing!) 

Khi bay từ Egypt qua Italy máy bay bay qua 
núi lửa Vesuve đang phun khói. Thuyền trưởng 
báo cho hành khách biết để quan sát.  Tôi lẽ tất 
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nhiên vì hiếu kỳ nên cũng nhìn ra và khi thấy 
cánh máy bay (hình như la Boeing 707) thì tôi 
sởn da gà vì cánh máy bay hình như có vá mấy 
miếng như áo của các Cái Bang! May quá, máy 
bay đáp xuống phi trường quốc tế Milano an 
toàn.  Tôi thở phào lòng tự nhủ lòng thơ thới từ 
rày về sau không dám chơi Egypt Air nữa. 

Milan  
 
Milan xứng đáng là một thủ đô bán chính thức 
cuả Italia miền Bắc.  Dân số Milano chỉ thua 
dân số Rome.  Milano là một thành phố kỹ 
nghệ, tài chính và văn nghệ. Nó cũng là nơi trú 
ngụ cuả nhiều kỳ tài như Leonardo Da Vinci, 
G. Verdi.  Chúng tôi được kỹ sư cố vấn đón về 
văn phòng để giới thiệu qua khả năng nghiên 
cứu, cung cấp máy móc biến chế nước uống và 
giám sát xây cất.  Sau đó chúng tôi được đưa đi 
dạo phố xem khu trung ương cuả Milano dưới 
dạng sight-seeing. Xe chạy đến nhà thờ nổi 
tiếng ở Duomo, nhà thờ lớn thứ ba sau St. Peter 
và Seville. Tượng đức mẹ Madonnina ngự trị 
trên chót nóc nhà thờ.  Tượng này là biểu tượng 
cho thành phố Milano.  Tượng cao 4.16m do 
điêu khắc gia Giuseppe Bini tạc vào năm 1774.  
Nhà thờ ở Duomo được khởi công xây cất từ 
năm 1386 bởi dòng họ Visconti và oái oăm 
thay lại được hoàn tất vào năm 1805, gần 4 thế 
kỷ sau, bởi một người Pháp có dòng máu 
Corsica: Napoleon đại đế!!.  Chiều hôm đó 
chúng tôi được đưa đi xuôi về hướng Đông 
Nam, được chỉ cho thấy điểm cuối cùng cuả 
biển Adriatic và sau đó trực chỉ Venicia.  Mục 
đích không phải là đi du ngoạn Gondola mà là 
đi ăn đồ ăn biển. Tôm tươi cá sống ê hề nhưng 
vì ham của lạ  (xin đừng hiểu bậy!) nên đây là 

lần đầu tiên tôi được thử món đặc sản địa 
phương: bò tái dầu olive.  Bò xắt lát mỏng như 
tờ giấy rồi được tưới dầu olive và ăn sô..ống. 
Kể ra đây cũng là đặc sản vì thịt bò nhúng với 
dầu olive ăn rất ngọt, chỉ thiếu một chút nước 
mắm là cuộc đời lên hương ngay. Nói thêm; 
người ý ăn dầu olive như ở Mỹ ăn bơ.  Khách 
vừa ngồi xuống bàn là được phục vụ một chén 
dầu olive, nhiều khi hâm nóng, để ăn với bánh 
mì!   

 

PARIS  

Paris thì khỏi nói. Từ lâu nay các AHCC đi về 
dễ ợt nên không có gì phải tả cảnh cho rườm rà.  
Tuy nhiên lúc đó là 1979 và tôi chỉ có Refugee 
Travel Document (RTD) mà cũng được phép 
nhập cảnh vì thời gian lưu trú không quá hai 
ngày, và có hãng Kỹ Sư Cố Vấn bảo đảm.  Đây 
là lần thứ hai tôi ghé Paris với RTD. Paris, kinh 
đô ánh sáng mà những người thuộc thế hệ của 
tôi đều mong ước đến thăm cho biết nhưng lúc 
còn ở VN thì đây chỉ là một hi vọng hão huyền.  
Rứa mà nay tôi lại lội bộ ở đườn phố Paris với 
tư cách của một refugee “vô tổ quốc” 
(!!apatride!!). Paris ơi, em đẹp thật đó nhưng 
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tại sao em ít chịu tắm nên phải dùng nước hoa 
để trị mùi khiến cho không khí trong metro khó 
chịu. Nếu đi mà cứ mải nhìn em mà không nhìn 
dưới đất thì coi chừng đạp c.. chó!  C.. chó 
nhiều vô số, đâu đâu cũng có dọc theo bờ sông 
Seine, các bãi cỏ v.v.. Dân parisiens lúc đó 
không bị luật lệ bó buộc phải dọn/hốt phân sau 
khi chị hoặc anh chó ị nên với tinh thần 
s’enfoutisme đã gây nên cảnh khó coi này.  

Helsinki 

Helsinki là thủ đô cuả Finlande. Thành phố ven 
biển này ở vĩ tuyến 600N được xây cất trên một 
số đảo và bán đảo có hình thù kỳ quặc dọc theo 
bờ biển Baltic của Vịnh Finlande. Đường phố 
và đại lộ uốn cong theo hình dáng của các ốc 
đảo. Cầu kỳ rất nhiều và phà chạy ngang dọc để 
nối liền các ốc đảo với nhau. Chúng ta hầu như 
ai cũng chỉ biết Helsinki qua cuộc dổ máu ở 
Thế Vận Hội khi các thể tháo gia Israelis bị các 
người Hồi Giáo quá khích làm thịt gần hết!  
Khi chúng tôi đến đây thì cú shock đằu tiên là 
cái lạnh của tháng Mười (October). Một cái 
lạnh cắt da thịt mà tôi nghĩ có lẽ vì rứa mà 
người Phần Lan ít biết cười, vì khi cười gió 
lạnh lùa vô miệng lạnh chết! Chúng tôi được 

mời đi ăn và tôi thường hay order những món 
lạ của địa phương cho biết mùi (xin các AHCC 
đừng suy diễn nghĩ bậy nghen). Tôi order món 
“A barrel of sardines” để xem ở đây người ta 
ăn cá mòi “ra răng” (thổ ngữ Huế = như thế 
nào). Trời ơi, mới cắn một miếng mà muốn nhổ 
ra nhưng không dám bèn cố nuốt bằng cách nốc 
một hơi nửa ly bia! Cá mòi dầm muối, mặn ơi 
là mặn, mặn còn hơn muối! Thôi thì ăn món 
nhà là món cá hồi nướng vậy.  

Sau khi đi xem nhà máy nước do kỹ sư cố vấn 
thiết kế chúng tôi được đưa đi Sanaa xem 
xưởng chế tạo sản xuất bơm trục đứng loại lớn 
cỡ 450mm đến 600mm đường kính. Sanaa cách 
Helsinki 420km về hướng Tây Bắc. Dọc đường 
kỹ sư hướng dẫn xin phép được ghé chổ nghỉ 
bên lề xa-lộ để điện thọai về Helsinki. Khi đi ra 
thì một kỹ sư trong phái đoàn mới hỏi “đường 
dây điện thoại viễn liên có hoạt động không”.  
Kỹ sư Phần Lan lấy làm lạ mà trả lời “of course 
it works”. Ông ta đâu có biết là Ai Cập cũng 
như Việt Nam thời bấy giờ đường dây điện 
thoại viễn liên mà hoạt động thì là một chuyện 
lạ bốn phương (AH BHL nguyên TGĐ BĐVN 
chắc quá quen thuộc với sự kiện này). Tôi vì từ 
VN đến và thường bị đường dây điện thoại 
SGN-Thủ Đức gián đoạn hàng tháng, khi hoạt 
động khi không, nhiều không hơn có nên không 
lấy làm lạ khi nghe câu hỏi trong lúc đó nhưng 
vị kỹ sư Phần Lan thì cho đó là một câu hỏi lạ 
đời. 

USA 
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USA. 

Rời Helsinki chúng tôi bay qua Bergen, 
Norway không nhớ vì lý do gì, có lẽ để lấy 
thêm nhiên liệu trước khi vượt đại dương về 
Mỹ.  Bergen cũng nằm trên vĩ tuyến 600N.  
Máy bay là một chiếc DC 10 của hàng không 
SAS.  Khi ra phi đạo, máy bay rú lên chuẩn bị 
chạy lấy trớn.  Tuy nhiên khi rú máy xong thì 
tôi nghe máy giảm bớt vòng quay và hình như  
máy bay đang quay đầu trở lại. Đột nhiên 
chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn (may mà thời 
kỳ này chưa có trò không tặc!) rồi máy bay 
nghiêng hẳn về phía mặt.  Trong lúc hành 
khách nhốn nháo, phụ nữ la hét thì thuyền 
trưởng báo qua máy phóng thanh cho biết là 
bánh xe bị nổ!  Hú hồn, khi rú máy lần thứ nhất 
thì thuyền trưởng được đèn báo áp lực bánh xe 
yếu, ông ta aborted chuyến bay và khi quay 
máy bay về phi cảng thì bánh xe nổ.  Nhìn ra 
cửa sổ máy bay thì thấy xe cứu hoả, cứu 
thương chạy theo rần rần.  Thế là chúng tôi 
được xe bus đưa về phi cảng nhưng may thay 
chúng tôi không phải dùng bàn trượt thoát 
hiểm.  Tối đó chúng tôi ngủ đêm tại Bergen, và 
tôi với RTD cũng được vào Norway và đưa về 
khách sạn 5* ở Bergen.  Ngày hôm sau, bánh 
xe mới đã được chở qua từ Copenhagen 
(Denmark) và ráp vào máy bay.  Khi máy bay 
cất cánh, hành khách vỗ tay hoan nghênh quá 
trời. 

Đến Los Angeles chúng tôi được đua đi xem hệ 
thống MWD sản xuất và cung cấp nước cho 
các thành phố thuộc hai counties Los Angeles 

và San Diego.  Cơ quan MWD là chữ gọi tắt 
của Metropolitan Water District of Southern 
California.  Cơ quan này được thành lập để sản 
xuất và cung cấp sỉ???? nước uống cho các 
thành phố thành viên của MWD.  Mỗi thành 
phố thành viên tùy theo sự đóng góp tài chính 
và dân số ước lượng sẽ được phép lấy một số 
lượng tối đa acre-feet theo hợp đồng (acre-feet 
là một đơn vị tính theo kỹ thuật nông nghiệp 
USA.  Khối lượng acre-feet là khối nước đưa 
vào một mẫu Mỹ  (acre.  1 ha = 2.5 acres) với 
một chiều sâu nước là 1 foot (1 acrefoot = 
1.220m3).  Đây là cách tưới ruộng đời xưa của 
California cũng giống như bên nhà (VN) khi 
các nhà nông dùng gàu sòng hoặc xe đạp nước 
đưa nước vào ruộng luá cho ngập một chiều sâu 
ấn định. Cứ nghe/nhìn thấy khoảng cách hàng 
trăm km giữa các nơi lấy nước và các nhà máy 
lọc nước, và chiều dài đường ống dẫn nước từ 
Los Angeles về đến San Diego trên 200 km mà 
thèm cho sự khiêm nhượng của hệ thống Đồng 
Nai (trên hai chục km đường ống dẫn nước và 
một nhà máy duy nhất ở Thủ Đức.   

Nói thêm: hệ thống Đồng Nai hiện nay, 2005, có ba nhà 
máy lọc nước, hai ở Thủ Đức và một ở trên bờ sông Sài 
Gòn nơi đối diện với thị xã Thủ Dầu Một).  Khi thấy tầm 
hoạt động của MWD thì nếu ngày nào đó nước hồ chứa 
sau đập Danhim được lấy đưa về TP SGN hoặc từ đập 
Thái Bình về Hà Nội thì cũng không phải là một điều 
hoang tưởng.  Cuộc viếng thăm các nhà máy ở 
Disneyland, Universal Studios và Sea World 
không cần phải kể ra đây khỏi nhàm tai các 
AH.    (còn tiếp)   

Kỳ tới: Tôi lại khăn gói đi Ivory Coast, Mauritania, 
Tunisia và Sudan và tôi trở lại Ai Cập làm việc lâu dài 
lần thứ hai.  
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