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One day I met the ghost of Vo Thi Sau, swimming in a swamp behind my  
grandfather's mother's house. (̣có  một ngày tôi gặp hồn ma của Võ Thị Sáu, bơi trong một vùng đầm lầy 
phía sau nhà mẹ của ông nội của tôi..)̣̣ in the Me Kong. ( nơi này gọi là bến tre..) I thought modernity was 
something I could manipulate, utilizing the most juvenile kind of rage. (Tôi nghĩ cuộc sống hiện đại là điều 
mà tôi có thể thao tác, sử dụng các loại vị của cơn thịnh nộ.) 
My city was being colonized. (thành phố của tôi đã bị xâm chiếm.) 
In a way. (Theo một cách nào đó mà tôi không thể nào diễn tả nổi.) I thought for ever it was symbolized by 
The arrival of the first Dunkin' Donuts. (Tôi suy nghĩ nó được tượng trưng bởi 
Sự xuất hiện của các Donuts Dunkin đầu tiên.) 
It made me so depressed. (Nó làm tôi rất chán nản). I went back to school not knowing how to contextualize 
my own self. (Tôi đã đi học trở lại không biết cách ngữ cảnh hóa 
tự của riêng tôi.) Haters would say, get real problems, Dunkin' Donuts...? ( Haters sẽ nói, có vấn đề thực sự, 
tại sao mày nghĩ về Dunkin 'Donuts ...?) It could have been so much worse, but to me, dehumanization 
happens to laborers in developing countries who are being heavily exploited by neocolonial corporations 
such as the ones that were invading my city Saigon, (Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều, nhưng với tôi, mất 
nhân tính xảy ra cho người lao động ở các nước đang phát triển khi bị khai thác bởi các tập đoàn 
neocolonial như những cái mà đã xâm nhập thành phố của tôi, Sài Gòn,) 
I became angry. (Tôi trở nên giận dữ.) 
I became very, very angry. (Tôi trở nên rất, rất tức giận.) Colonizers needed to stop, a long time ago, 
because, at one point, it was too late to stop the totalization called colonialism itself, but, colonizers signed a 
piece of paper promising to get out of my country. a long time ago, that’s what I thought, reading our kind of 
history books and not Caucasians’, but they just keep coming back… (Thực dân cần phải dừng lại, tại có 
một thời điểm khi nó đã quá muộn để ngăn chặn chủ nghĩa thực dân, nhưng, thực dân đã ký một mảnh giấy 
hứa hẹn để đi ra khỏi đất nước của tôi. một thời gian dài trước đây, đó là những gì tôi nghĩ, đọc loại lịch sử 
của chúng ta và không phải lịch sử của người da trắng, nhưng họ cứ lại đến…) 
Who is this strange creature, most people at school, in America, where my life was, by the time more and 
more American corporations have arrived in my cities, replacing the ancient architecture and the love of 
many Vietnamese aesthetes, did not know the place I've come from. 
(Ai là sinh vật kỳ lạ này, hầu hết mọi người ở trường, ở Mỹ, nơi cuộc sống của tôi ư…., bởi thời gian nhanh 
hơn khi bạn buồn và nhiều công ty Mỹ đã đến thành phố của tôi, thay thế cho kiến trúc cổ kính và tình yêu 
của nhiều người Việt, 
hầu hết mọi người ở Mỹ không biết tôi đã đến từ nơi nào…) 
I'll always remember the place I've come from, I'll always be Vietnamese.  
(Tôi sẽ luôn luôn nhớ tôi đã đến từ đâu, tôi sẽ luôn luôn là người Việt.) 
Fight the power, forever, because look at what power is represented by. 
(Chiến đấu chống lại sức mạnh, mãi mãi, bởi vì nhìn vào những gì mà đã đại diện sức mạnh?) 
 
 
Tôi là một người rất may mắn đã sống ở Việt Nam trong 18 năm, đặc biệt là trong thời gian cuối những năm 
chín mươi và đầu hai ngàn .... Đó là một kỷ nguyên khi một sự bùng nổ cho Việt Nam ... Tôi có kinh nghiệm 
số vẻ đẹp chân thật nhất ở vùng đất này, quê hương của tôi, và tôi rất gắn liền với nó. Nó sống trong trái tim 
tôi. 
(I’m a very lucky person to have lived in Vietnam for 18 years, especially during the late nineties and early 
two thousands…. It was an era of boom for Vietnam… I experienced some of the truest beauty in this land, 
my hometown, and I am so attached to it always. It lives in my heart.) 


