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Cám ơn Điền đã gửi bài cho đọc trước. Cái này chắc là cũng theo kiểu của lãnh vực 
software, cho dùng thử để coi có lỗi hay nhận xét nào không thì chỉnh sửa lại trước 
khi tung ra bản chính thức cho thiên hạ xài. 
  
Vì vậy thì Đồng cũng phải ghi lại vài dòng cảm tưởng, chứ không phải nhận xét gì. 
Nói về hình thức thì bài viết còn vài lỗi chính tả, lẫn lộn giữa dấu ngã với dấu hỏi. 
Đồng không ghi rõ là lỗi ở chỗ nào, để Điền tự sửa cho vui. Tất nhiên với người Việt 
xa xứ lâu năm thì chỉ có vài lỗi chính tả trong mấy trang viết như vậy là quá tốt rồi. 
Tuy nhiên lỗi chính tả này không phải do tại ít dùng tiếng Việt mà đây là lỗi thường 
mắc phải của người miền Nam. 
  
Còn về cảm tưởng thì việc Điền nhắc về thực tập liên quan đến chăn nuôi gà làm 
Đồng lại nhớ đến thời gian của Đồng làm cái luận án tốt nghiệp đại học cũng về gà 
do thầy Dương Thanh Liêm hướng dẫn và được hưởng sự ưu ái của anh lớp trưởng 
Hoàng Mạo nhà mình.  
 
Do Đồng phải đi bộ đội từ 1978 cho đến 1982 mới về học lại nên đến cuối 1984 khi 
được thầy Liêm phân công đề tài ở trại gà Bình An thì anh Mạo đã làm Giám đốc trại 
ở đó 1-2 năm rồi. Tất nhiên là những việc liên quan đến đề tài như trộn thức ăn, cho 
gà ăn, lượm trứng mỗi ngày rồi cân, đong, đo, đếm trứng của đàn gà thí nghiệm 
(khoảng 800 con) thì Đồng cũng phải tự làm nhưng được trại cho một phòng riêng 
để ở luôn trong trại (cùng với 1 sinh viên kinh tế khác), được trại cho ăn chung bữa 
với công nhân của trại miễn phí.  
 
Điều kiện kinh tế của những năm 84, 85 vẫn còn khó khăn nên không phải sinh viên 
nào đi thực tập cũng được trại hỗ trợ như vậy. Và thỉnh thoảng Đồng ra khỏi trại về 
trường thăm bạn cùng lớp cũng lén "chôm" vài chục trứng đem về cũng không sợ 
mấy công nhân méc lại Giám đốc. Và quan trọng là nếu đề tài cần có vật liệu nào, 
thay đổi thức ăn ra sao thì đều được Giám đốc Mạo giúp cho ngay lập tức. 
  
Sau khoảng hơn 4 tháng thực tập ở đó, Giám đốc Mạo cũng có nhã ý đề nghị xin 
Đồng về trại gà Bình An làm việc (vào thời gian đó vẫn còn kiểu khi tốt nghiệp là chờ 
nhà trường phân công công việc về các đơn vị thuộc nhà nước chứ cũng chưa có 
các công ty tư nhân nhiều để làm việc như hiện nay). Tuy nhiên do thầy Liêm đã có ý 
định giữ Đồng ở lại trường làm giảng viên rồi nên Đồng phải từ chối lời đề nghị của 
anh Mạo thôi. 
  
Đó là một chút ký ức để gọi là "đóng góp" với bài viết của Điền vừa gửi. 
 

Nhân tiện cũng xin báo là nếu không có gì thay đổi thì Đồng sẽ đi Áo từ 13 đến 17/02 
này để dự một hội thảo ở đó. Vì vậy sau đó, khi về chắc cũng sẽ có một số tấm hình 
mùa đông nước Áo gửi Điền để đóng góp với website CNTY K2. Có điều lúc này hãy 
còn lạnh nên chắc là sẽ không có hình nào "mát mẻ" cả. 
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