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GIẤC MƠ BẾN THƢỢNG HẢI 
Hàn Sĩ Phan 

   Bây giờ thì cuộc bầu cử gây cấn nhất lịch sử nước Mỹ từ trước tới nay đã chấm dứt. Những cuộc 

vận động ồn ào, người xe rầm rập, cờ quạt vung vẩy, hò hét vang trời của những Fan nhi t tình nhất 

đã lắng dịu. K t quả chính thức trên phương di n nguyên tắc luật pháp và quy trình diễn ti n chưa 

hoàn tất và chưa được công bố, nhưng theo l  (bất thành văn) thì thắng thua đã rỏ nét và hầu như đã 

được mặc nhiên công nhận khi một số cơ quan truyền thông lớn (của cả hai phía) AP, FOX, CNN 

công khai đưa tin “Game over” với tỷ l  BIDEN/HARRIS = 290,(CNN = 273) phi u cử tri đoàn, 

Electoral votes, TRUMP/PENCE = 214 . Và từ chiều tối ngày thứ bảy 11/07/20 rất nhiều người đã 

đổ xuống đường phố tại nhiều Tiểu Bang trên nước Mỹ để chào mừng sự chi n thắng của ứng cử 

viên Đảng Dân Chủ và chờ đợi bài diễn văn của liên danh thắng cuộc Biden-Harris vào khoảng 

8:45pm ET. Mặc dù phía liên danh Trump-Pence chưa chịu thua và đang tập trung một số luật sư để 

chuẩn bị hồ sơ ki n tụng. Ngày trước mình hay nghe nói “được làm vua, thua làm giặc” nhưng bây 

giờ mà làm giặc thì sẽ bị trừng trị đích đáng cho nên được làm vua thua đi ki n là chuy n bình 

thường, và đó cũng là cách thể hi n quyền chính đáng của công dân trong một nước dân chủ thực sự 

như Hoa Kỳ.  Tuy nhiên k t quả thắng cuộc của phe đi ki n được bao nhiêu phần trăm thì chưa bi t, 

nhưng dự đoán thì tùy thuộc tâm trạng của mỗi phe.  

Một ví dụ không chính xác lắm nhưng tạm đưa ra gợi ý cho bớt căng thẳng: Bên đang bị văng 

xuống nước đang cố gắng lặn hụp, quơ cào ki m mi ng ván, tấm phao để hầu được sống và bơi đ n 

mức thì quả thật có ít cơ hội đạt mục tiêu, mức đ n hơn là phía đang ngồi an toàn trên ghe quơ nhẹ 

mái chèo… 

   Sau k t quả dù chưa chính thức nầy, tôi bổng nhiên nhớ đ n tác phẩm “Tiêu sơn tráng sĩ” của nhà 

văn Khái Hưng (Tự lực văn đoàn) vi t về một nhân vật thất chí là Phạm Thái, vì quân vương mà 

mình tôn thờ đã thất bại, mất ngôi bỏ chạy mà mình chạy theo không kịp. Sau đó lẩn trốn vào chùa 

cải trang thành nhà sư rồi tìm liên lạc nối k t với những người cùng phe cánh để mưu đồ nổi dậy 

phò Lê di t Tây Sơn Nguyễn Hu . Nhưng rốt cuộc chẳng tới đâu, lại thêm thất tình với nàng Quỳnh 

Như nên chỉ còn cách gom lá cây rừng quanh chùa lại rồi “Ngồi đốt lá vàng hương nhạt khói...”. 

Không bi t “phe ta” phò ngài Tông Tông thua cuộc có tính đ n chuy n gom lá rừng không? N u 

gom được thì cũng là điều tốt, may ra năm tới Cali đỡ cháy rừng chăng ? 

   Bây giờ thì chuy n hậu bầu bán ở nước Mỹ dưới trần gian vẫn còn lộn xộn vì thưa ki n, mặc dù 

chỉ là vấn đề mặt mủi cho đở quê độ thôi chứ chẳng đi đ n đâu vì hầu h t lý do và chứng cứ đều có 

tính dối trá hoặc lảng xẹt ! Trong khi ít ai bi t trên Thiên  Đình lại vô cùng bận rộn vì đơn cầu khẩn, 

năn nỉ, khi u nại được đốt gởi lên Trời tới tấp đ n nổi văn phòng của Nam Tào đ m không xuể và 

vô phương giải quy t. Thượng Đ  bi t chuy n nên l nh cho NamTào đọc h t nội dung rồi đúc k t 

thành một bản tấu lên cho r . Bản tấu trình tổng k t như sau : “Ông Trời ơi ! Sao Ngài nỡ lòng nào 

để cho Tông Tông Thần Tượng của chúng con thua cuộc thê thãm như th  nầy. Dầu sao thì Tông 

Tông cũng nói là do Trời sai xuống, mà dù ông ấy có nói láo (vì ông ấy có đời nào bi t nói thật đâu, 

n u ông ấy nói được lời thật thì trời đã sập, chúng con đã ch t h t và chắc Ngài cũng bị thương rồi) 



nhưng với tấm lòng có nhắc đ n Trời của Tông Tông thì xin Trời thông cảm, dẫu không nhận là con 

ruột thì  hảy mở lòng coi là con nuôi cũng được mà cho ổng thêm bốn năm nữa, sao Trời nở đành…  

   Thôi ! thôi ! Đủ rồi Nam Tào…ngươi hãy thảo ý của Ta rồi mail xuống cho dân dưới đó r  : Quả 

thật bốn năm trước Ta có vội vã đọng lòng nên cho ông ấy thắng cuộc để trở thành Tông Tông nước 

Mỹ, những mong ông ấy sẽ là một nhà lãnh đạo tốt, một minh quân nhân hậu… Không ngờ sau khi 

nhậm chức ông đã khuy n khích, cổ vỏ cho những đám cực đoan hung hãn, thượng tôn bạch chủng, 

kỳ thị chủng tộc, cổ xúy tinh thần phát xít, và sau đó ngày 11 tháng 8/2017 tại Charlottesville, 

Virginia ngang qua University of Virginia Campus đã có những cuộc diễn hành của nhóm White 

nationalist, Nazi “tân quốc xã, tay cầm đuốc, bước đi rầm rập, hò hét vang trời, làm Ta giật mình cứ 

tưởng là Hitler đã sống lại đang điều động đội xung kích Nazi, SA, SS dưới trần, tại Mỹ. Điều nầy 

khi n Ta phải suy nghĩ lại và nhận thấy Tông Tông nước Hoa Kỳ không muốn làm “minh quân”mà 

đang có một “ƢỚC MƠ MUỐN LÀM ÔNG TRÙM VĨ ĐẠI Ở BẾN THƢỢNG HẢI” như cách 

đây một trăm năm nhưng đầy tham vọng và quyền lực hơn gấp bội… có quyền sinh sát : ai thuận ta, 

bi t xu nịnh ta thì sống và giữ được chức quyền, ai nghịch ta thì ch t, nhưng không xử ch t được thì 

đuổi ngay lập tức cho khuất mắt. Có lẻ vì giấc mộng lớn quá nên làm mờ trí khôn và quên mất ông 

đang ở Hoa Kỳ vào th  kỷ 21 chứ không phải bên Tàu đầu th  kỷ 20! (quả thật sinh bất phùng 

thời!). Do đó Ta đã chờ đợi cho đủ bốn năm hầu phù hợp với nền dân chủ và hi n pháp Hoa kỳ để 

cho ông ta về vườn, là Trời mà Ta còn tôn trọng nguyên tắc của trần th  còn ông ta thì !!! Sự vi c 

đã r , hởi những người trót yêu thần tượng Tông Tông: “Yêu m n thần tượng dù quá mức, nhưng 

trong thời buổi yêu cuồng, sống vội nầy thì điều đó không có gì sai, nhưng bây giờ không phải là 

lúc kêu gào để ổng được tái đắc cử thêm bốn năm vì mọi chuy n đã “C etait  crit”(định phần rồi) ! 

Vi c làm tốt nhất là hãy cầu nguy n cho ông ấy, trong những ngày còn lại của cuộc đời hãy sống tốt 

hơn, trở thành người tử t  hơn, như vậy mới là yêu thương thần tượng một cách chân chính thật 

lòng.” 

    * NHỮNG ƢỚC MƠ CHƢA THÀNH  

  Ngoài ước mơ chính là làm Ông Trùm vĩ đại B n Thượng Hải như đã nói ở trên, Tông Tông nhà 

mình còn nhiều ước mơ khác như sau : 

   - Ƣớc mơ đƣợc giải NOBEL hoà bình : Mặc dù cái giải nầy sau khi được cấp cho hai tên đao 

phủ Kissinger và Lê đức Thọ thì giá trị của nó chẳng còn lại bao nhiêu nhưng Tông Tông nhà mình 

vẫn còn ấm ức vì sao T.T. tiền nhi m Obama chỉ sau một năm là được trao mà mình lại không 

được? Thua ai cũng chẳng sao nhưng không thể thua Obama. Do đó mà ông đã ngấm ngầm vận 

động, nhờ vã người đề bạt… Rốt cuộc rồi cũng được đề cử hai lần cho hai năm, nhưng đ n cuối vẫn 

không đạt. Có lẽ Ban chấm Giải sau vụ Kiss và Thọ cũng đã rút kinh nghi m và kỷ lưỡng hơn một 

chút nên đối với người lãnh đạo một cường quốc mà luôn tạo ra hoặc là nguyên nhân của gây gổ, 

chia rẻ, thù ghét từ trong nội bộ gia đình, đ n phe nhóm, thành phần xã hội, chủng tộc… quay lưng 

lại với các tổ chức lợi ích th  giới như: bảo v  môi trường, sức khỏe, hi p định giải trừ vũ khí… thì 

làm sao đem hòa bình lại cho th  giới được ! Do đó dù có chạnh lòng nhưng chưa thể trao giải 

được! 

   - Ƣớc mơ đƣợc leo lên đỉnh Rushmore : ( Mount Rushmore, South Dakota ) 

   Có một điều mà nhiều người phải công nhận là Tông Tông Trump nhà mình, vốn dĩ là một diễn 

viên truyền hình nên vi c đánh bóng mình để làm cho mình nổi bật là rất có khi u, và có cái nhìn rất 

xa. Ông còn dự ki n được những chuy n sẽ xảy ra … chẳng hạn vi c bỏ phi u bằng thư: Ông đã có 

linh cảm và dự đoán là mình sẽ thua vì cử tri phía dân chủ sẽ tham gia bỏ phi u bằng thư rất đông 

lấn lướt cử tri ủng hộ mình. Bởi vậy ông đã la toáng lên trước ngày bầu cử rất lâu: “Bỏ phi u bằng 

thư là gian lận phải chận lại, phải ngăn cấm”. Nhưng luật pháp Hoa Kỳ không cho ph p làm điều đó 

vì chẳng có lý do thuy t phục nhất là đang lúc có Covid-19. Hơn nữa ông là người sớm nhất lên 

ti ng chấp nhận, ủng hộ cử tri Florida bầu cử bằng thư và ông đã thắng ở Tiểu Bang nầy, vậy ở đây 

ông ăn gian được nên ông khuy n khích sao?! Nói lên một vài điểm để xác nhận dự đoán của ông 



khá chính xác. Bây giờ trở lại chuy n muốn được khắc hình lên đỉnh Rushmore, tại sao ông lại có ý 

định đó ? Ông vốn là một tỉ phú, vi c đúc một bức tượng, bằng vật li u gì và kích thước cở nào 

cũng được, để dựng lên cho người khác tôn vinh là chuy n dễ dàng ở đất riêng của ông, Florida, 

nhưng sao ông không làm mà lại chọn điều khó khăn hơn là phải áp phe với bà Thống đốc South 

Dakota (Kristi Noem) để được khắc hình lên đỉnh Rushmore ? Bởi vì ông đã nhìn xa là với phong 

trào kéo tƣợng hi n nay n u ông dựng tượng ở đất vườn Florida thì trước sau gì “thần tượng” nầy 

cũng sẽ bị ch t đuối tại một trong các hồ nước ở đây mà thôi và lúc đó “xác tượng đứa con nuôi của 

Trời” lại nằm chơi với đám cá sấu dưới hồ lạnh lẽo, tội lắm ! Cho nên vi c muốn trèo lên đỉnh 

Rushmore chính là viễn ki n của ông, vì n u làm được thì: “Tao đố thằng nào leo lên được đỉnh núi 

nầy để kéo tao xuống”. Nhưng bây giờ thì ước mơ ấy lại không thực hi n được nữa rồi, vì sau lúc 

thất cử mà định mò lên núi thì không những người sống phản đối mà cả bốn vị tiền nhi m quá cố 

đang ở trên đó chắc cũng sẽ lên ti ng : “ Sorry,Sir ! Các tiền bối ở đây đều đắc cử hai nhi m kỳ, còn 

chú em chỉ có một mà lại thi u tinh thần thượng võ, thua rồi dỡ thói du côn, cải chày cải cối định 

xù, như vậy là không đủ tiêu chuẩn, chắc không có cửa để ở trên nầy đâu…” Thật tội nghi p ! 

nhưng vẫn còn một giải pháp (có tính hoặc duyên tiền định): Là ngay từ năm 2017 sau khi nhậm 

chức chưa đầy năm, Tông Tông chúng ta đã mời ông bà Tập Cận Bình đ n chơi nhà riêng ở Mar-a-

Lago, để lấy lòng và k t thân, ông đã cho cháu học ti ng Hoa trước và tập luy n một bài hát ti ng 

Tàu để hát cho khách qu  nghe. Chắc Tập vẫn chưa quên sự ưu ái đặc bi t nầy, nên n uTông Tông 

nhà ta ngỏ ý thì Tập sẽ giới thi u cho một nơi để bạn hiền khắc tượng, nơi nầy bảo đảm an toàn 

tuy t đối. Đó là trên đỉnh Ngủ Hành Sơn (ngoài thành cũ Củng Châu, phía bên đông đất Đại Đường 

xưa) nơi Tề Thiên đã bị nhốt năm trăm năm… Bi t đâu được khắc tượng ở núi nầy ngài Tông Tông 

còn được nổi ti ng hơn cả Tề Thiên Đại Thánh ? 

   - Ƣớc mơ Make America Great Again (MAGA) 

   Với cái tâm nguy n nầy xem ra là Tông Tông cũng có lòng đó chứ, nhưng không bi t có thể tin 

được bao nhiêu phần trăm vì thiên hạ cứ bảo ông là người nói láo mọi thứ… Thực ra cũng có phần 

oan cho ông, vì có một chuy n lớn ông cũng nói đúng được phân nửa, chỉ hơi lộn một chút… Đó là 

chuy n Covid-19, ông bảo: Chẳng có gì phải lo sợ cả cứ để một thời gian rồi nó sẽ tự động bi n mất 

? Quả thật điều nầy có đúng đó chứ nhưng ông hơi lộn một chút là thay vì Covid bi n mất thì cho 

đ n lúc nầy (lúc vi t bài nầy) có gần 250 ngàn người Mỹ đủ mọi thành phần sắc tộc, tuổi tác đã bi n 

mất trên cuộc đời vì nhiễm Covid ! Nước Mỹ vĩ đại thì cái gì cũng phải vĩ đại chứ, kể cả người mắc 

dịch (hơn10 tri u) và ch t (hơn 250ngàn) cũng “Great nhất”. Ngoài ra không bi t ông làm cách nào 

mà nước Mỹ càng ngày càng đụng chạm với bạn bè, đồng minh chí cốt như Anh, Pháp, Canada, Úc, 

Bắc Âu, Nhật Bản, Nam Hàn… Bản chất của ngài Tông Tông muốn làm Đại ca, Ông Trùm nhưng 

lại tính toán bủn xỉn, có lẽ bị ảnh hưởng bởi “cái cốt con buôn” nên mọi chuy n lúc nào cũng tính 

bằng tiền. Có câu nói : xa rời đồng minh để làm cho nước Mỹ Great thì lúc có chuy n sẽ ch t một 

mình… 

     * Rời Nhà Trắng Cựu TôngTông ở Đâu Tốt Nhất ? 

   Phần trên là những ước mơ của Ngài Tông Tông, n u nó không thành thì cũng chẳng sao, vì làm 

người ai chẳng có ước mơ, mà đã là ước mơ thì mấy khi thành sự thật.  “Ông ơi n u mộng không 

thành thì thôi” cùng lắm là ngâm câu : “Giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình 

vẫn là Trump”. Bây giờ “qua cơn mê” trở lại thực t  ta thử bàn một chuy n thi t thực hơn : Sau khi 

h t làm Tổng Thống, Ngài Donald Trump sẽ sống ở đâu là thích hợp và thoải mái nhất ? 

    1- Vẫn Sống ở Mỹ Bình Thƣờng : nhưng ở đâu ? 

      - NewYork? không thể được rồi, vì tối ngày cứ nhìn thấy chữ “Black Live Matter” trên tường, 

trên bảng hi u, trên mặt đường là Ngài phát điên làm sao mà sống bình an được cho nên never New 

York again… 

       - Florida, Mar-a-Lago : Dù sao ở Florida Ngài cũng có cơ ngơi riêng và có cả đám cử tri ủng hộ 

mình kia mà ! Nhưng suy nghĩ lại, có thể họ chỉ ủng hộ mình khi mình làm lợi cho họ, còn bây giờ, 



suy bụng Ta ra bụng người, chắc mọi chuy n sẽ diễn ra theo quy luật : “Tình đời thay trắng đổi đen 

–Vì đời còn lắm bon chen- Thôi đành k t thúc: A men!”. Và sẽ rất phủ phàng n u trên đường đi, khi 

vô tình thấy mình họ sẽ quay mặt đi và hát thầm câu: “Không! Không! Tôi không còn, tôi không 

còn yêu ông nữa. Không! không! Tôi không còn, tôi không còn tin ông nữa ông ơi!”. Hơn nữa n u 

có khi cũng đi ra xung quanh, hoặc trên đường di chuyển chắc thỉnh thoảng sẽ còn thấy một vài tấm 

bảng “Trump-Pence” của người từng ủng hộ mình, nay thua cuộc chẳng buồn gở đi, lại nghĩ đ n: 

“Ôi! Thời oanh li t nay còn đâu” chắc cũng não lòng lắm! Rồi lại trở về sân golf ngắm trời đất bơ 

vơ… Lúc mình qua Vi t Nam, nghe nói có bài hát “Hận Đồ Bàn” rất hay, hợp tình lắm nhưng cháu 

mình chỉ bi t hát ti ng Tàu…Phải chi nó bi t ti ngVi t hát một vài câu nghe thử coi thấm thía th  

nào? Như vậy Florida coi bộ cũng khổng ổn, không phải là nơi để dựng túp lều l  tưởng rồi. Hay là 

phải ra nước ngoài thôi ? 

   2- Qua Nga ở với Putin ? 

   Mình với ông ta vốn là chỗ thân thi t và rất hiểu nhau, ngoài ra món nợ ân tình mà “chẳng ai bi t 

ngoài hai Ta”, nhưng nghĩ lại thấy cũng hơi rờn rợn. Vì nghe nói cuối năm nay ông ấy sẽ về hưu, 

mặc dù ông ấy thủ đoạn thâm sâu, đáng bậc sư phụ của Ta, nhìn xa trông rộng, đã chuẩn bị một đạo 

luật miễn tố được phê chuẩn… Nhưng ở Nga, đối thủ đâu cần chơi theo tinh thần thượng võ chính 

danh, mà có thể dùng đủ mọi chiêu tà đạo, trong đó chiêu đầu độc là siêu đẳng, cho nên mình ở gần 

Putin lỡ bị văng miểng thì bỏ bu, thôi chẳng dại chuốc họa vào thân. 

     3- Qua Tàu ở với Tập Cận Bình ? 

   Người đời sẽ bật ngữa n u mình qua Tàu sống với Tập Cận Bình. Bởi vì dưới mắt thiên hạ mình 

là người chống Tàu chí cốt, chí tử (nhưng dưới mắt Tập đ  thì chống Tàu kiểu Trump không ai hiểu 

r  chân tướng bằng Tập, thật đúng là tri kỷ). Quả thật trần gian cũng lắm kẻ ngây thơ, chỉ nghe bùi 

tai mà không tìm hiểu cho kỷ. Mình mi ng nói chống Trung Cộng mà:“chân đứng trên giày Tàu, 

đầu đội China (nón MA GA made in china), tay phất cờ USA nhưng sản xuất tại Trung Hoa năm 

sao ( cờ trung cộng). Nhiều món hàng kinh doanh của con gái được nhanh chóng cấp nhản hi u cầu 

chứng tại tòa. Chống mà ân tình qua lại, hưởng lộc nhiều quá mang đ n trĩu lưng chắc là phải 

chống gậy thôi ! Nói một đàng, làm một nẽo đối với Tông Tông nhà mình là chuy n thường tình. 

Cũng giống như Ngài từng tuyên bố “mang khẩu trang là yêu nước” nhưng lại công khai chứng tỏ 

mình “không yêu nước” và thỉnh thoảng chỉ yêu một tí thôi rồi lại bỏ tình yêu đó vào túi! T  hơn 

nữa là có vẽ bực bội và nhạo báng những “người yêu nước”đối di n hoặc đứng xung quanh! Mặc dù 

đã bị cảnh cáo phải vào nhà thương vì cái tội báng bổ và hời hợt với tình yêu Tổ Quốc kiểu nầy, 

nhưng tính nào vẫn tật nấy, nói cho cùng, bản tính trời sinh, bi t sao bây giờ : “ vì đó là Trump”. 

Thầy chạy!!! Cho nên Tông Tông nhà mình phải có suy nghĩ “đồng thanh tương ứng, đồng khí 

tương cầu” chắc Tập cũng chẳng chấp nhất gì, vậy thì qua Tàu ở với Tập không phải là không có lý. 

Tuy nhiên nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, n u mình có linh cảm ở với Putin thấy rờn rợn, thì ở với 

Tập cũng ớn ớn vì Tàu dùng độc đâu có thua gì Nga. Hơn nữa người đời, ở đâu cũng vậy, chỉ phù 

thịnh chứ ai phù suy, cho nên :  

        “ Khuất thân về với Cận Bình, 

          Uy danh mất h t, phận mình ra sao ?”   

        (phỏng theo tâm sự Từ Hải trong Kim Vân Kiều)  

Thôi ! không được, không được !       

     4- Sự Lựa Chọn Đúng Nhất : 

    Sau những trăn trở thâu đêm thì ánh sáng cuối đường hầm cũng đã lóe lên… Gần đây CôngTy 

SPACE X đã có dự ki n sẽ bán vé phi thuyền cho những ai muốn lên không gian, một vé khoảng 

mấy tri u đô. Tiền bạc là chuy n nhỏ đối với Tông Tông tỉ phú nhà mình cho nên “sự lựa chọn 

đúng nhất” là đặt vé bao luôn phi thuyền để đem theo đồ đạc, vì chẳng những bay vào không gian 

mà còn đáp xuống sống luôn ở Mặt Trăng. Chắc chắn khi Ngài TôngTông xuống mặt trăng là sẽ có 

tri kỷ, mặc dù chưa hề gặp mặt, đ n đón với lời hét vang chào mừng : “Sư phụ… Sư Phụ” vì người 



Vi t có câu: “Nói láo như cuội”, nhưng vào thời chú cuội chưa có Facebook, Twitter, youtube, nói 

chung là chưa có mạng social media nên chú cuội nói láo vượt bực cũng chỉ được vài trăm lần… 

Còn Tông Tông nhà mình thì báoThe Washington Post đã vi t: “President Trump has made more 

than 20,000 false or misleading claims…” nhưng không thấy Ngài phản bác hay thưa ki n gì. Im 

lặng, nhất là đối với người thích ồn ào như Ngài thì cũng khi n người ta nghĩ là mặc nhiên đồng 

 … Như vậy Cuội mới gặp đã nhận ngay là “sư phụ” thì hoàn toàn đúng rồi và đây cũng là một 

trong những lời nói thật hi m hoi của Cuội. Ngoài ra xét về năm sinh và tuổi tác thì Ngài Tông 

Tông sinh sau chú cuội rất xa chắc sẽ được Cuội tặng thêm một tước hi u là “hậu sinh khả úy”.  Đó 

là cái lợi thứ nhất khi sống ở mặt trăng. Cái lợi thứ hai là trên mặt trăng có Hằng Nga mà dung nhan 

thì thôi khỏi bàn vì ai cũng cho là “tuy t sắc giai nhân”, còn tính “trăng hoa” của Ngài T.T. nhà 

mình thì trước đợt bầu cử 2016 mọi người đều bi t cho nên cũng khỏi phải bàn. Như vậy ai mà bi t 

được giai nhân sẽ không bị tán tỉnh…Cái điều lợi lớn nhất là n u tán tỉnh mà có sàm sở một tí hay 

nhiều tí thì cũng chẳng lo bị phong trào “Me Too” ồn ào phản kháng, vì trên cung trăng chỉ có độc 

nhất mỗi Hằng Nga chứ đâu còn có người đẹp nào khác đâu mà “Me too”.Quả thật là vô cùng thoải 

mái và thuận lợi không đâu sánh bằng. Cho nên sau khi mất ngôi, cựu Tông Tông đ n mặt trăng ở 

với chú Cuội, chị Hằng là “Sự lựa chọn đúng nhất”. Bi t đâu sau nầy câu hát đồng dao của thi u nhi 

VN vào dịpT t Trung Thu sẽ đổi đi một chút :  

                               Bóng trăng trắng ngà, 

          Có  cây  đa  cao 

          Hai ngài cuội già, 

          Đang phịa với nhau (là đang phịa với nhau…) 

     Đó là chuy n sau nầy, mang tính hư cấu, nó có bi n thành sự thật hay không còn tùy thuộc nhân 

vật chính, vì Ngài vốn hay mơ nên chẳng bi t giấc mơ nào sẽ thành tựu hay mãi mãi chỉ là mộng du 

cũng không thể đoán được ! 

     Thực t  bây giờ đang giữa mùa Thu, cách đây bốn năm, người vi t không nhớ rỏ thời ti t, cảnh 

sắc Thu lúc đó như th  nào? Nhưng theo suy nghĩ riêng tư thì dẫu có âm u, ảm đạm cách mấy, 

người sắp bước vào làm chủ Nhà Trắng cũng cảm thấy đẹp rực rở và đầy vẻ huyền ảo, mộng mơ vì 

lòng đang lâng lâng vui thú... Còn nay thì hoàn toàn ngược lại, dẫu nắng Thu có rực rở lung linh 

trên lá Thu đang đổi sắc nâu, vàng thì cũng là màu tàn úa vì lòng đang nặng trĩu u buồn... “Người 

buồn cảnh có vui đâu bao giờ” câu thơ hơn hai trăm năm trước của thi hào Nguyễn Du vẫn có giá trị 

vượt thời gian...  

Xin thành thật chia buồn, Và 

    Tiễn người đi với dăm câu thơ và một đoản khúc “Mùa Thu Lá Bay” 

       *Thơ :       Người  sắp  ra, Kẻ  sẽ vào, 

   Vườn “white house” đã nhuốm màu quan san. 

   Lặng nhìn giọt nắng Thu vàng, 

   Người đi luy n ti c, ngăn hàng l  rơi !        

        *Đoản khúc “Mùa Thu Lá Bay”: 

   Mùa Thu lá bay “Anh” sắp đi rồi, 

   Vỡ tan hay sao? “giấc mộng giữ ngôi”! 

   Giờ đành lìa xa “chức to, quyền cao” 

   Cuộc thua đắng cay...nghe lòng đớn đau ! 

      Hàn Sĩ Phan, 
                                     Trung tuần Mùa Thu Florida 2020 

 (*cập nhật k t quả : cho đ n thứ sáu 11/13/20 

   Biden/Harris   = 306 Electoral votes 

   Trump/Pence  = 232 …………….. ) 


