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(Nguồn: @Jesse Peterson 545 
nguyên tác tiếng Việt) 

Trong một chương trình của “BBC Trái 
đất”, họ nói rằng cây cổ thụ là trái tim 
của rừng. Những cái cây nói chuyện với 
nhau nhờ kết nối bởi các sợi nấm vô 
cùng tinh vi. “Sợi nấm” là hệ thống 
internet tự nhiên của trái đất. Nó kết nối 
90% tất cả các loài thực vật và cây với 
nhau, giúp chúng chia sẻ chất dinh 
dưỡng, tài nguyên và thông tin. 
Lúc mới đến Việt Nam, tôi có hai tuần 
sống ở Bùi Viện, ba tháng ở quận Năm, 
những nơi toàn bê tông cốt thép, không 
có một mống thực vật. Nó là một cực 
hình với một người lớn lên trong rừng 
cây như tôi. Sức khoẻ xuống rất nhanh 
và tôi luôn bức bối trong người. 
Tôi may mắn tìm được một ngôi nhà nhỏ 
bên quận bảy, rất dễ thương, vừa đủ ở 
với nhiều cây xanh xung quanh. Tôi từng 
phải thương lượng với hàng xóm để giữ 
được “khu vườn” của mình. Rất may, 
hàng xóm tôi ủng hộ. 
Tôi thấy nhiều người Việt không gần gũi 
với thiên nhiên.  
Hành động của người Việt làm tôi thấy 
rất lo lắng, rác ở khắp mọi nơi, thành 
phố không nhiều công viên đẹp, và cây 
xanh thì ít dần đi sau mỗi lần tôi đến. 

Tôi tin cây là tri kỷ của trái đất và con 
người.  
Các bạn phải để ý tới cây cỏ, vì nó đang 
để ý mình. Mọi thứ trên trái đất này 
đang chuyển động. Nó đang phát triển 
hoặc chết dần. Hãy thử nhìn một cái cây 
trong giây lát mà xem. Chúng đẹp theo 
cách của chúng, ta không thể thấy được 
cái gì đang diễn ra dưới lòng đất - khi 
chúng đang mọc rễ. Ta chỉ thấy phần 
trên và tận hưởng vẻ đẹp. Theo một 
cách nào đó, những gì diễn ra bên trong 
chúng ta cũng giống như rễ cây, như 
nhiều điều đang âm thầm diễn ra trong 
xã hội. 

 
Tôi hay nói với cô bạn rằng phải nhớ tuổi 
của trái đất mình: hơn 4 tỷ năm. Thực 
vật đã ra đời tầm 700 triệu năm trong 
khi con người chỉ mới xuất hiện 200 
nghìn năm thôi. Tôi thấy văn hoá Việt 
Nam rất tôn trọng người lớn tuổi, mà 
cây cổ thụ còn già hơn mình rất nhiều 

triệu năm. Nếu mình không tôn trọng 
thiên nhiên, thì chúng sẽ không tôn 
trọng mình. Nhưng vẫn chưa quá muộn, 
bạn vẫn có thể thay đổi ngay từ bây giờ.  
Đừng tùy tiện chặt một cái cây dù nhỏ. 
Hãy ngưng uống rượu ngâm một loại 
động, thực vật quý hiếm để “cải thiện 
sức khoẻ đàn ông” trong khi chỉ cần tập 
thể dục 5, 10 phút còn tốt hơn nhiều. 
Tôi đọc báo thấy họ bỏ ra hàng triệu 
USD mua gỗ lim - một loại gỗ rất quý - 
từ nước ngoài để lát đường đi ven sông 
Hương ở Huế. Họ nói để thu hút khách 
du lịch. Tôi nghĩ những khách du lịch 
như tôi sẽ chỉ thấy buồn khi giẫm lên 
những thân cây gỗ quý. 
Tôi tự hỏi, tại sao thay vì trồng một triệu 
cây xanh, họ đã chặt chúng đi ngay từ 
đầu? Ở quê tôi người ta làm nhà, làm 

đường đều tránh đốn hạ những cây to 
như một thói quen rất hiển nhiên vì họ 
hiểu sự sống của một cái cây cần được 
tôn trọng. Nhưng ở Việt Nam, tôi thấy 
cứ có dự án là đầu tiên họ sẽ chặt hết 
cây. 
Đến bây giờ, mỗi khi đi qua đường Tôn 
Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng ở quận 
Một, tôi vẫn bàng hoàng vì không nhận 
ra con đường đẹp nhất thành phố rợp 
bóng cây xà cừ cổ thụ nữa.  
Tôi buồn và bực mình rất nhiều. Sao họ 
có thể làm thành phố của họ xấu và xác 
xơ đi như vậy?  
Anh tài xế xe ôm giải thích “làm xong dự 
án rồi họ sẽ trồng lại thôi”.  
Tôi không biết sau này là khi nào. Với tôi, 
dự án trồng cây tốt nhất chính là đừng 
bao giờ chặt đi cây xanh nào. 
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Cảm Ơn 
Khi nghe tin Nam Úc trải qua đợt lây nhiễm Covid-19 mới, Ông John Nguyễn, một 
doanh nhân ở Sydney đã có nhã ý gửi tặng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc 
1,000 khẩu trang. Mục đích giúp học sinh, giáo viên thiện nguyện của trường Việt 
Ngữ CĐ và đồng hương đến tham dự các sinh hoạt tại trung tâm CĐ an toàn trong 
mùa dịch. 
HĐQT xin chân thành cảm ơn ông John Nguyễn, cầu chúc ông được nhiều sức khoẻ 
và may mắn trong thương nghiệp. 
Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu đến 
đồng hương thương nghiệp của ông 
John Nguyễn. Nếu các cơ sở thương  
mại hay tiệm thuốc tây cần đặt mua 
số lượng khẩu trang lớn, xin vui lòng 
liên lạc trực tiếp với ông. 
TM. Hội Đồng Quản Trị 
Nguyễn Phụng 
Chủ Tịch.  

 


