
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Thế là thứ hai lại tới rồi.  Mỗi thứ hai, gia đình chúng tôi 

làm cơm chiên, bánh mì ham và thỉnh thoảng...có những 

người bạn giúp đỡ thêm...lại hậu hỉnh có những lon Pepsi 

cho homeless. Mẹ tôi là người tham gia một cách nhiệt 

tình...nhiều khi hơi quá trớn...vì bà giỡn vui rằng...nấu cơm 

cho homeless...mẹ lại có cơ hội đi kiếm boyfriend...Mỹ đen 

của mẹ...mặc dù tiếng Anh chỉ vừa đủ để người Mỹ gật 

gù...ra vẻ hiểu...khi bà nói...vì không nỡ hỏi...What? What 

are you saying? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng...đi lấy hay đi mua bánh mì...tùy lúc tiệm bánh mì có 

bánh đủ để cho...còn nếu không...mình phải mua để làm 

những ổ bánh mì kèm ham, cheese, mayonnaise, muối, 

tiêu...và rồi gói lại cho tươm tất vì có thể họ sẽ phải ăn vào 

ngày mai...Trong khi đó, bà già ở nhà...lại chuẩn bị để nấu 4 

nồi cơm commercial cho khoảng 300 người ăn, với nước 

xương đã nấu đêm hôm trước.  Cho tới khi tôi về, rồi lại trộn 

với cà rốt đã xắt nhỏ cùng với gà đã nướng, xắt nhỏ còn 

xương thì dùng để nấu nước cho cơm.  Trộn chung và chuẩn 

bị để chiên với nào là hành, tỏi, tiêu và muối.  Dần dần...sau 

hơn 1 năm trong nghề...nấu cơm cho homeless...món cơm 

chiên trở thành nổi tiếng trong đám người homeless rồng rắn 

xếp hàng để lấy cơm không tính tiền. Có những hôm gia 

đình tôi quyết định thay đổi tí xíu. ..nấu cơm trắng và làm cà 

ri gà cho họ...nhưng rồi...cũng có người tới kéo áo, vỗ vai để 

hỏi chỉ mỗi một câu...không có cơm chiên sao? 

Dạo sau này, chúng tôi lại có thêm một gia đình người bạn 

với hai cô con gái nhỏ, tham gia một cách nhiệt tình không 

kém...trét bơ, bỏ ham, lát cheese và rồi đóng gói với tất cả 

tình yêu có thể từ một người tới một người. Xong tất cả 

công việc cũng vừa đủ cho 15 phút nghỉ ngơi trước khi 

serving...chồng của người bạn tôi và bà già...lót dạ cho buổi 

tối với một công việc tự phong..."quality control" một ổ 

bánh mì...trước khi tới tay người homeless. 

 

 

 

 

 

Vậy là thế...mỗi một 

chiều thứ hai, bất kể 

mưa hay nắng...ngày lễ 

hay không, chúng tôi 

gồng gánh...lộn rồi...sắp 

xếp vào xe...nào là bàn 

để đồ ăn, bịch đi chợ đã 

để dành...hai thùng cơm 

bự, 3 thùng bánh mì, sô 

đa và những thứ linh 

tinh mà thỉnh thoảng 

trong tuần...chúng tôi xin được như muối tiêu bịch, ketchup, 

crackers v.v...hợp với một nhóm nhỏ khác...tới một góc 

đường cố định, bày hàng, đợi một linh mục ban phép lành và 

bắt đầu một buổi chiều phát thức ăn không tiền cho những 

người ngã sâu trong lòng xã hội...  

 

Ở nơi đây, bất kể màu da...có những người thật lớn tuổi, 

nhưng cũng vẫn có những người trẻ tuổi, con nít, đàn 

bà...Việt Nam, Phi, Mễ, Mỹ đen, Mỹ trắng...chúng tôi không 

hỏi bất cứ một điều lệ nào...chỉ cần bạn cần...đứng xếp hàng 

là chúng tôi trao tận tay những ổ bánh mì làm sẵn, muỗng 

cơm chiên lớn, lon sô đa, và kèm những món của những 

người khác như pizza, trứng luộc, meetball, vv...vui vẻ 

ăn...và vui vẻ dọn dẹp...để rồi sau đó...chúng tôi lại để một 

góc đường sạch sẽ để những người hàng xóm xung quanh 

không lấy làm phiền hà vì sự tụ họp mỗi tối thứ hai của 

chúng tôi...  

 

 

 

 

 

 

 

Một tuần qua đi nhanh chóng để rồi mẹ tôi...lại có dịp một 

lần nữa đi kiếm boyfriend Mỹ đen của bà... 

Hay lại một dịp chúng tôi có cơ hội...cảm ơn đời...vì mình 

có thể chia sẻ một chút gì đó cho những người chung quanh 

để những lúc đi xuống nhất...mình vẫn thấy mình may mắn 

lắm thay. 

Las Vegas ngày 28-01-2013 

Tina Thu Nguyễn 
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