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Khi viết đến phần này tôi mới nhận ra là có lẽ 
định mệnh đã an bài để cho ‘bèo’ từ từ trôi về 
cội gốc. ‘Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn’ 
nhờ hiện tượng bốc hơi và mây, mưa.  Thật vậy 
phận bèo bọc của tôi cũng rứa.  Từ VN qua Mỹ 
1975, đem ‘chuông’ đi đánh ở các xứ Nam Mỹ, 
Trung Đông rồi Viễn Đông (1982: Phi Luật 
Tân, 1985: Taiwan, 1992 -1995: Indonesia) và 
VN (1995 - !!) là cứ điểm cuối cùng khép kín 
vòng đi tha hương của con người mất xứ mẹ!  

 

Tính từ 1979 cho đến 1991 tôi đã ‘tá túc’ ở Ai 
Cập trên 4 năm rưỡi. Một năm rưỡi ở 
Alexandria, trên Ba năm ở Cairo còn lại ở các 
tỉnh lẻ như El Fayoum, Beni Suef, El Minya, ba 
(3) tỉnh dọc theo kênh đào Suez (Suez, Ismailia 
và Port Said).  Bà vợ của tôi thường nói: “đàn 
ông như anh mà đi một mình ở các nơi đó đánh 
chết cũng có con rơi con rớt!  Mai mốt mà có 
di tản khỏi nước Mỹ như đã từng làm năm 1975 
anh tha hồ mà có con để bảo lãnh!”  Oan ông 
Địa, oan thị Kính cho tôi quá. Sản phẩm mà tôi 
để lại chỉ là những nhà máy nước, hệ thống 
cung cấp và phát nước mà thôi.  Còn chuyện 
con rơi con rớt thì ‘em chả, em chả’ dính vào 
các cô theo đạo Hồi thì cứ kể như cuộc đời tàn 
vì bây giờ cũng không ai cần dùng hoạn quan 
mà đi xin việc!  Tính ra tôi đã để lại tại Ai Cập 
6 (sáu) nhà máy nước uống, hoàn chỉnh một (1) 
nhà máy nước ở Cairo và tham gia vào dự án 
thiết kế 3 (ba) nhà máy biến chế nước cống.  
Các máy móc thiết bị mua cho những nhà máy 
nước uống đều do tôi xét duyệt và chấp thuận 
trước khi chúng được đưa lên tàu chuyên chở 
qua đến nơi sử dụng. Nếu tính thành tiền thì xỉn 

xỉn cũng gần hơn một tỷ Mỹ Kim.  Trong thời 
gian từ 1979 đến 1991 tôi đi về Ai Cập đếm 
không biết bao nhiêu lần và lần cuối cùng là 
vào năm 1991.  
 
Vào năm 1991 hãng tôi phục vụ lại trúng thầu 
cung cấp chuyên gia thiết kế và giám sát xây 
cất cho hệ thống chuyển tải nước uống cho 
thành phố Cairo, một dự án do USAID tài trợ.  
Hình như tôi có nói qua một bài trước đây Mỹ 
viện trợ cho Ai Cập để nước này đừng gây hấn 
với Israel.  Vì vậy mà USAID Ai Cập cũng lớn 
như USAID ở VN dạo nào.  Như nói trên, hệ 
thống chuyển tải (primary grid) gồm có ống bê-
tông nòng thép (PCCP) tiền áp (Prestressed 
Concrete Cylinder Pipe), các đài nước cũng là 
lọai bê-tông tiền áp.  Đúng là nghề của chàng vì 
đây là hệ thống tương tự như hệ thống Đồng 
Nai mà tôi đã có dịp phục vụ trước ngày di tản 
4/75.  Chắc ăn quá rồi nhưng ai có học được 
chữ ‘ngờ’.  Trung tướng Tổng Giám Đốc 
không còn ở Thuỷ cục nhưng những người 
trong địa vị chỉ huy vẫn còn đấy và họ còn nhớ 
tới thời cực thịnh của tôi khi còn được lòng 
Trung tướng.  Rứa là tôi mặc dầu đầy đủ khả 
năng để giúp họ nhưng họ không quên món nợ 
cũ nên tôi bị rớt đài!  Thế là mặc dầu qua Cairo 
ăn dầm ở dề gần hai tuần tôi phải khăn gói trở 
về Mỹ.  Kẹt thay, thời gian này là thời gian Iraq 
Sadam Hussein đang bị thế giới lên án vì xâm 
chiếm Kuwait và ông Bush cha (Tổng thống 
Mỹ lúc đó) đang dự trù đánh Iraq bắt Hussein 
rút quân về bên này biên giới.  Iraq cũng gân 
nên hoả tiễn bắn bay đầy trời và các hãng máy 
bay dân sự rét không dám bay đến Cairo.  Rứa 
là tôi muốn về cũng không về được vì không có 
máy bay.  Cách duy nhất là đi xe về hướng 
Tripoli, Libya (lúc đó đang còn nằm trong danh 
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t của dân khủng bố Red Brigade Nhật 

i “adios” Egypt và hẹn ngày tái 
gộ nếu có dịp. 

ột gang tay mà ‘với không tới’ và ở 

n ở phiá Bắc và 

sách các nước dung túng khủng bố) rồi Tunis, 
Tunisia và bay về Paris, Pháp.  Giải pháp này 
không hấp dẫn chút nào vì đường bộ quá gian 
nan và đi qua Libya với thông hành Mỹ là điều 
không được làm rứa là tôi kẹt ở Cairo và tâm 
trạng lúc đó cũng gần như lúc ở Sàigòn vào 
cuối tháng Tư 1975.  May một cái là tôi có bạn 
đồng nghiệp ở Cairo và 
chuyện rời thành phố này chỉ 
là vấn đề thời gian. May 
thay, bốn ngày sau TWA 
tuyên bố sẽ tạm thời bay qua 
Cairo và tôi là người đầu tiên 
đến phi trường Cairo để quên 
đi kỷ niệm kinh hoàng cuả 
cuộc di tản 1975. Chuyến 
bay từ Cairo đến Frankfurt, 
Germany không có gì đáng 
nói mặc dầu trong bụng tôi 
cũng khá hồi hộp cứ sợ hoả 
tiễn điạ-không của Sadam 
Hussein!  Khi sắp lên máy 
bay từ Frankfurt về Mỹ thì tôi mới bị mò ‘d…’ 
lần đầu tiên. Số là khi kiểm soát Boarding Pass 
thì đơn vị an ninh phi trường biết là tôi đi từ 
Cairo qua.  Rứa là khi đến giờ lên máy bay, tôi 
được đặc biệt mời xuống tầng dưới lầu và nhân 
viên an ninh vuốt cả thân mình tôi để khám vũ 
khí. Sau đó họ vuốt khám cái cặp giấy của tôi, 
tìm xem có đáy thứ nhì không?  Sau đó họ mới 
cho tôi lên lầu và mấy hành khách không quen 
biết chọc quê tôi và nói là tôi được special 
treatmen
Bản!!   

Thôi thì tạm thờ
n

 

The Philippines.   Năm 1982 ‘Bèo’ lại trôi dạt 
về thủ đô Manila của Phi Luật Tân (PLT).  Đài 
PLT tối nào cũng nhắc đi nhắc lại ‘the City of 
Man’ là thành phố Manila.  Nhìn lên bản đồ thế 
giới thì Manila nằm ở phiá Tây của đảo Luzon 
và chỉ cách chưa đầy một gang tay thành phố 
Huế của quê mẹ và quê hương mà tôi đã bỏ đi 
từ 7 năm trước.  Mặc dầu 7 năm đã trôi qua 
nhưng cái nhớ quê hương không khi nào quên 

nên cứ mỗi chiều Chuá nhật tôi lại bò ra bờ 
biển Manila nhìn theo mặt trời lặn để tâm tư 
theo mặt trời trôi về ‘quê Mẹ để ruột đau chín 
chiều’ (ca dao VN).  Quê hương chỉ cách có 
chưa đầy m
thời buổi đó kể như không có ngày thấy lại quê 
hương! 

Phi Luật Tân (PLT) là một quần đảo gồm 7107 
đảo lớn nhỏ (theo tài liệu CIA!). Các bạn cứ 
tưởng tượng PLT lúc xa xưa là một miếng đất 
lớn rồi bị một hoặc nhiều trận động đất long 
trời lở đất làm miếng đất vỡ tung ra thành 
những miếng đất (đảo) nhỏ.  Hai đảo lớn nhất 
của quần đảo PLT là Luzo
Mindanao ở phiá cực Nam.  

Thủ đô Manila nằm ở đảo Luzon. Dân Phi ở 
đảo Luzon da dẻ tương đối trắng trẻo không 
như dân các đảo miền Nam mà phần lớn da đen 
thui. Các cô da trắng mà lai Tây Ban Nha thì 
đẹp vô cùng. Vì bị Tây Ban Nha (TBN) đô hộ 
khá lâu nên dân Phi phần lớn lấy tên Tây ban 
Nha. Tập trung tại Manila và các đô thị lớn là 
người Hoa di cư từ Trung Quốc dưới các triều 
đại loạn lạc (nhất là thời Minh chuyển tiếp qua 
Mãn Thanh) hoặc đói kém bên đó. Những 
người Hoa này mà phần lớn là dân Phúc Kiến 
và Hải Nam với một số rất ít Triều Châu kiểm 
soát gần như hoàn toàn kinh tế thương mãi của 
Phi Luật Tân. Những người Hoa di cư về miền 
Nam của PLT đã đem một nét độc đáo đến cho 
các đảo này.  Khi mới đến đất mới họ lật úp 
chiếc thuyền họ dùng để di cư làm thành nóc 
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t trong biện pháp đó là Phi 

 P

                                                

 

nhà trú ẩn và từ đó các nhà mới họ xây sau này 
đều có nóc nhà hình chiếc thuyền úp xuống1. 
Một điều đáng nhận xét là nơi họ cư ngụ ở 
Manila cũng lụp xụp, khá dơ bẩn như khu Chợ 
Lớn của ta. Trong thời gian Marcos tập trung 
quyền hành TT Marcos cũng như TT Suharto ở 
Indonesia đã làm như TT Diệm nghĩa là tìm 
cách dẹp bớt hình ảnh của người Hoa trên quốc 
gia họ đang sống, mộ
hoá tên người Hoa!! 

Vì là một quần đảo sự liên lạc bị biển cả ngăn 
cách nên PLT có rất nhiều thổ ngữ mà những 
thổ ngữ chính là Tagalog, Cebuano, Ilocano, 
Hiligaynon (Ilonggo) và Bico.  Sau khi dành 
được độc lập vào năm 1946 (July 4)2 Anh ngữ 
và Filipino (dưạ trên tiếng Tagalog) trở thành 
hai ngôn ngữ chính thức của PLT. Ảnh hưởng 
trầm trọng của TBN khi đô hộ PLT là đã đưa 
đến cho dân ở đây đạo Thiên Chúa (Roman).  
Nếu tính luôn cả các đạo thiên chúa khác (Tin 

LT theo các 
đạo này. Chỉ 
có vào lối 
5% theo đạo 
Hồi và phần 
lớn họ tập 
trung tại đảo 

Lành) thì gần như trên 92% dân

Mindanao.  

Manila bị 
nạn kẹt xe 
triền miên. 
Khói xe tỏa 
mù trời. Hai 
thứ xe 
chuyên chở 
bình dân là 
‘Jeepney’ và 

‘Tuktuk’.  Jeepney là xe Jeep thời Đệ II Thế 
chiến biến cải. Đầu máy xe giữ nguyên còn 

 

ở được 

 là cũng loại Saigon Tea kiếm 

ảng tôi bò 

n các quán hàng bán lẻ đều có 

1 Ở Manila có một khu vườn triển lãm các nét đặc thù 
của các đảo chính của Phi Luật Tân và du khách có thể 
thấy các nhà với mái nhà ngộ nghĩnh này. 
2 Phi Luật Tân bị đế quốc Tây Ban Nha (TBN) đô hộ vào 
thế kỷ 16. Năm 1898 sau chiến tranh Mỹ-TBN PLT trở 
nên một chư hầu của Mỹ và đến 1946 thì được giao 
quyền tự trị.  Năm 1942 PLT lại bị Nhật xâm chiếm cai 
trị mải đến 1946 mới thật sự dành lại độc lập. 

thân xe thì kéo dài ra để chở được nhiều người 
(trên 10 người) và hành lý. Người Phi ưa màu 
mè cho nên các xe jeepney sơn màu loè lẹt vẽ 
hình sơn thủy tuy nhiên vì máy cũ sửa đi sửa lại 
nhiều lần nên ô nhiễm về khói xe cũng rất cao. 
Loại xe tuktuk cũng giống như xe Lam bên nhà 
vào thời trước 1975.  Nó bé nhỏ chỉ ch
hai hoặc ba người nhưng nó len lỏi khắp hang 
cùng ngỏ hẻm nên rất được ưa chuộng. 

Vì Manila nằm gần vịnh Subic, một căn cứ hải 
quân khá lớn của Đệ VII Hạm Đôi Thái Bình 
Dương của Mỹ nên Manila cũng là một thành 
phố R&R của lính Mỹ và du khách Mỹ nhất là 
du khách loại Sex tourists. Khu Makati tuy là 
khu thương mãi tài chánh của PLT nhưng cũng 
là khu của dân ăn chơi. Quán nhậu nằm đầy 
dẫy không khác gì khu phố đường Tự Do của 
Sài Gòn dạo nào.  Ở các quán nhậu này các cô 
gái ở quê, nhiều cô coi còn vị thành niên, theo 
tiếng gọi của đồng tiền dể kiếm đã hàng đêm 
đến đó nhảy múa uốn éo, thân thể gần như 
không có gì che dấu, mong gặp khách mua cho 
vài ly rượu chắc
tiền ‘còm’ gửi về làng xã nuôi cha mẹ hoặc ăn 
chơi thỏa thích. 

Phi Luật Tân nằm ở vùng Vòng Đai Lửa Thái 
Bình Dương (Fire Belt of the Pacific Rim) cho 
nên có khá nhiều núi lửa.  Một trong những núi 
lửa này là núi Taal nằm ở ngoại ô Manila.  Núi 
lửa này tạm thời ở trong giai đoạn ‘ngủ’ 
(dormant) và chỉ phun khói ở nhiều nơi trong 
vành miệng núi (crater).  Thỉnh tho
lên đó ngồi nhìn khói phun cũng khá ngoạn 
mục giúp tôi quên đi cảnh nhớ nhà. 

Phi Luật Tân vì là quần đảo nên hải sản rất 
nhiều và dân Phi ăn mắm cá cũng không thua 
gì dân miền Trung chúng ta. Nước mắm của họ 
gọi là Patis khẩu vị không giống như nước 
mắm VN nên không có thì ăn đỡ mà thôi. Thời 
kỳ tôi qua phục vụ (1982) vẫn còn TT Marcos 
và người đẹp Imelda. Có một điều đáng phàn 
nàn là hình như nạn ăn cướp vặt và bắt cóc khá 
thịnh hành nê
song sắt bảo vệ. Mỗi gian hàng đều có an ninh 
có súng gác! 
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đau và khi đi khám lại BS Mỹ thì ông ta xác 
                                                

 

Công ty chúng tôi cùng làm chung với một 
công ty ‘mẹ’ phục vụ cho chương trình MWSS 
(Manila Water & Sewerage System) một dự án 
dự trù sẽ do Ngân Hàng Phát Triển Thế Giới 
(World Bank) tài trợ. Chúng tôi thuộc toán 
chuyên viên lập dự án nhà máy nước. Nhà máy 
này dự trù sẽ có công xuất 3 modules, mỗi 
module là 350000 m3/ngày.  Nước lấy từ một 
đập thủy điện cũng đang trong giai đoạn lập dự 
án nên tôi hàng ngày phải đi công t
mẫu nước gộp chung vào một thùng lớn để tạo 
nên một loại nước giống như nước tồn trữ sau 
đập thủy điện trước khi thử biến chế. 

Nói cho ngay trước khi qua phục vụ tại PLT và 
sau khi chấm dứt nhiệm vụ tại quốc gia này hầ
hết các máy móc vật liệu mua tại Mỹ cho các 
thành phố lớn3 của PLT đều qua tay tôi kiểm 
soát trước khi được đóng hàng chở qua PLT.  

Tôi thuê phòng của một đại phú gia người Hoa. 
Ông này viết sẵn cho tôi mấy cái bùa và dặn 
khi nào đi ăn ở các nhà hàng người Hoa làm 
chủ cứ đưa ‘bùa’ ra là sẽ được phục vụ chu đáo 
với giá bằng hữu. Tôi có dịp thử sự linh nghiệm 
các lá bùa này. Hôm đó tôi vào một nhà hàng 
Hoa nhưng nơi đây đang phục vụ cho một đám 
cưới đầy khách không có chỗ ngồi.  Tôi đưa lá 
bùa ra rứa là chủ tiệm ‘hẫu lớ” ra lệnh cho nhân 
viên kê thêm một bàn riêng cho tôi 
không giống ai vì tôi ngồi một mình một bàn 
tròn trong lúc đó thực khách ăn đám cưới chen 
chúc nhau ngồi 12 người một bàn!  

Trong thời gian phục vụ ở đây tôi tập chơi 
bowling và bị trật tay.  Đi BS Mỹ mấy kỳ làm 
xoa bóp chỉnh xương mà không thuyên giảm, 
tối đến đau nhức ngủ không được. Ông bạn 
đồng nghiệp người Phi gốc Hoa của tôi thấy 
vậy đề nghị tôi nên đi thầy Tàu và tôi đã nghe 
lời anh ta. Anh ta đưa tôi tới một khu phố Tàu 
lụp xụp ở Manila gặp một ông thầy Tàu. Ông 
này xí xô xí xa với bạn của tôi rồi ra đàng sau 
bếp xào nấu một lát. Sau đó ông đem lên một 
miếng cao và dán lên nơi chỗ đau của tôi rồi 
lấy 5 đô.  Đúng là thuốc thánh vì tối đó tôi hết 

 

ật gấu. Tôi chỉ 

ông giống ai nhưng 

 ôi đơn bị ngâm dấm không hồi âm 

ng quát tôi vì 
 do gia đình phải trở về Mỹ và giao lại phần 
p dự án chi tiết cho người khác. 

ỹ sẽ bảo vệ Taiwan bằng 

                                                

3 Iloilo, Bacolod, Cébu, Leyte, Cagayan de Oro, 
Zamboanga và Davao. 

nhận là vết thương đã lành!! Đúng là thuốc đả 
trật rẻ rề, chắc là thuốc này có m
tốn có 5 đô mà hết đau trong lúc đó đi BS Mỹ 
tốn hơn 300 đô mà không lành!  

Cộng đồng người Việt tại Manila vào thời gian 
đó quá ít phần lớn là những người Việt phục vụ 
tại sứ quán, các bà vợ nhân viên USAID và các 
bà Sơ.  Các bà này thuộc phái không mặc áo 
dòng và chỉ chuyên lo công tác xã hội.  Các sơ 
có mở một tiệm phở gây quỹ cho nhà dòng và 
tôi hầu như mỗi Chúa Nhật đều đến đây thưởng 
thức hương vị quê hương.  Nói cho ngay so với 
phở ở Mỹ thì phở Manila kh
có còn hơn không và đến nơi này để nghe tiếng 
Việt cũng khoái cái lỗ tai!  

Trong thời gian phục vụ ở Manila tôi cũng làm 
đơn xin ra hải đảo giúp các bà con thuyền nhân 
nhưng than
mà không biết lý do. Thủ tục ‘đầu tiên’ chăng?  
An ninh? 

Sau một thời gian phục vụ trên 9 tháng và sau 
khi hoàn tất giai đoạn lập dự án tổ
lý
lậ

 

Đài Loan (1985).  Nói đến đảo này tưởng 
không cần phải nói nhiều vì ai cũng biết và 
nghe nhiều về vị trí chiến lược và chính trị của 
đảo này4. Ông bạn ‘đồng minh tháo chạy’5 
trước áp lực của Trung Cộng luôn luôn cho 
quốc gia này thấy là M
mọi giá và nhất là sự lưu thông không cản trở 
qua eo biển Đài Loan. 

Tôi là trưởng đoàn của một toán chuyên viên lo 
lập dự án xây cất nhà máy biến chế nước cống 
loại kỹ nghệ cho ba khu kỹ nghệ ở Đài Trung 
và Đài Nam.  Nói cho ngay tôi chỉ lo giải quyết 
vấn đề chung và phần công chánh của dự án 
còn việc khử nước cống kỹ nghệ đã có chuyên 

 
4  Xem “Tôi đi Đài Loan của AH TH Tâm trong LT 
AHCC số 86. 
 
5 Nhại theo tên cuốn sách ‘Khi Đồng Minh Tháo Chạy’ 
của TS N.T. Hưng cố vấn đặc biệt của TT Thiệu. 
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Trạch Đông lật đổ. Trong thời 

g 

ường hẻm này thì chỉ thấy toàn là rắn và đứng 
xem họ lột da rắn mà vừa khiếp đảm vừa khâm 

n
k

Hết 

 cũng được chế hoà tan với nửa xị đế.  

à cũng bắt 
chướ

(Còn tiếp.  Xem bài viết về Indonesia)

viên trong đoàn lo liệu.  Sau khi lập dự án tổng 
quát xong, đoàn công tác giao lại dự án cho kỹ 
sư Cố vấn điạ phương lo về dự án chi tiết. 

Tiếng nói chính thức ở Đài Loan là quan thoại 
mặc dầu ở đây có rất nhiều dân nói tiếng Phúc 
Kiến, Quảng Đông v.v. thuộc những người đã 
theo chân ông Tưởng Giới Thạch rút ra hải đảo 
sau khi bị Mao 
gian phục vụ ở đây tôi còn nhớ ba kỷ niệm để 
đời.  Đó là: ‘Wệ’, Bảo Tàng Viện và Hẻm Rắn 
(Snake alley).   

‘Wệ’: Cứ mỗi lần tôi gọi điện thọai nói chuyện 
với anh kỹ sư liên lạc thì anh ta bắt máy lên và 
nói: ‘Wệ’.  Tôi cứ tưởng đó là tên thân mật của 
anh ta nên cứ nói câu xã giao: “Wệ, how are 
you?”  Các anh
phòng tủm tỉm
vài lần như vậy tôi m
án thì ông 
ta cười nói: 
Wệ là Yes 
chứ không 
phải là tên 
của người 
đối thoại 
qua đườn

 kỹ sư Đài Loan cùng ngồi trong 
 cười nhưng không nói gì.  Sau 

ới hỏi ông Giám đốc Dự 

miệng nuốt một cái ực.  Đến cái ph
rắn, rượu này theo truyền khẩu 
“ông uống mà bà khen hay” tôi 

dây điện 
thoại. Quê 
một cục!! 

Trước khi 
cố TT 
Tưởng Giới 
Thạch và đoàn tùy tùng rút ra khỏi Trung Hoa 
lục địa, một số lớn cổ vật quí báu của Trung 
Quốc đã được đóng thùng và chuyển qua Đài 
Loan. Khi đang cầm qyuền ở đấy ông đã cho 
xây dựng một bảo tàng viện để trưng bày các 
cổ vật. Những món này có cái xưa mấy ngàn 
năm và chứng minh một cách hùng hồn sự văn 
minh của Trung Hoa cả mấy ngàn năm trước 
dương lịch. Nói đến “Hẻm Rắn (Snake alley)” 
thì phải nhớ đến câu nói bất hủ của người Đài 
Loan khi họ phê bình dân Quảng Đông: “Tụi 
nó ăn bất cứ cái gì bò hoặc cựa quậy!”.  Đi vô 

phục.  Chỉ một nhát dao là cả thân mình con 
rắn bị tuốt gọn lòi thịt trắng bóc. Tôi tình cờ lại 
thấy có nhà hàng bán luôn một dã nhân (ourang 
outan) thấy mà lợm giọng và tội nghiệp! Nói 
đến rắn làm tôi nhớ đến quán Tri Kỷ ở Sài Gòn. 
Người bán hàng đem con rắn hổ ra và chọc cho 
nó phồng mang lên vờn lui vờn tới trước mặt 
thực khách. Khi nó mệt rồi thì người bán hàng 
lấy cái ghim ghì đầu nó xuống và chặt một cái 
bốp rồi dốc ngược con rắn lên để máu chảy vào 
chai rượu đế.  Anh ta mổ bụng rắn lấy trái tim 
ra và để lên dĩa mời thượng khách.  Trái tim 
còn đập, bóp lên bóp xuống!. Người thượng 
khách đó là tôi và lẽ tất nhiên tôi không dám 
đụng tới và mời ông bạn ngồi bên cạnh. Ông 
này không từ chối và bốc trái tim lên bỏ vào 

ần mời rượu 
hân dân thì 

hông biết có 
đúng không 

nhưng 
không dám 
đụng tới 
viện lý do 
là đang bị 
cao máu.  

rượu 
máu rắn 
đến rượu 
mật rắn. 
Túi mật rắn 
chỉ nhỏ 
bằng 2 hoặc 
3 hạt tiêu 

vậy mà
Hình như rượu này bổ lưng bổ thận gì đó!  

Đến lúc ăn thịt rắn, xúc bánh tráng.  Mấy cô 
nhân viên Thuỷ cục một thành phố miền Bắc 
ngồi cạnh tôi làm bộ che mặt và làm bộ nói “eo 
ôi khiếp!! em sợ, em sợ”. Tôi bèn nói ‘thịt gà 
băm đấy.  Làm gì mà một con rắn bé tí teo mà 
đủ thịt để phục vụ cho gần hơn 20 thực 
khách?’. Thế là các cô xúc ăn ào ào v

c dzô dzô bia như nam nhi vậy! 

đ


