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BẮT CÁ BẰNG TAY. 

 

Hồi còn ở miền bắc tiểu bang California, thành phố Berkeley gần cuối thập niên 70s - một hôm 
vài người bạn đến chơi, không rủ nhau đi câu cá mà lại đi vớt cá, bắt cá bằng tay. Lần đầu nghe 
nói đi bắt cá bằng tay, tánh hiếu kỳ của tôi lại nổi lên - thêm vào đó phải lái xe đi hơn cả tiếng 
đồng hồ, thế lại càng hợp với máu giang hồ - tôi hứng chí chẳng do dự bằng lòng đi liền. Sáng 
sớm tinh sương hôm sau, cả bọn bốn thằng đàn ông để vợ con ở nhà, đem theo bình thủy đựng 
cà phê pha sẵn và mấy ổ bánh mì thịt đem theo để ăn sáng, trong cốp xe đã được dọn dẹp sạch 
sẽ từ hôm trước để chất vào đó những xô đựng nước để đem cá về, dĩ nhiên kể cả hai, ba cái 
vợt để vớt cá khi ngoài bờ, xa tầm tay. 

 

Sau hơn một tiếng rưỡi lái xe, cả bọn đến thành phố Suisun - và không nhớ rõ ai đã chỉ đường 
cho tên Minh, đã vậy hắn còn biết sắm thêm cuốn sổ để biết thủy triều lên xuống khoảng bao 
nhiêu và ngày nào, giờ nào. Chính vì thế mà hôm đó cả bọn phải đi thật sớm khi trời vừa hơn 4 
giờ sáng, vẫn còn nhá nhem tối đi để kịp đến khi lúc nước biển bắt đầu rút. 

 

Đến nơi thấy con nước vẫn còn hơi cao, tuy ánh sáng mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Cả bốn người 
mỗi người lấy một ổ bánh mì, tay cầm ly cà phê nóng vừa ăn vừa trò chuyện trời trăng mây 
nước. Ai cũng đều có gia đình, đông nhất là anh Trường với 3 đứa con, Minh mới lấy vợ nên 
chưa rục rịch gì cả, riêng tôi và Hanh thì mỗi người chỉ một đứa. Ngoài tôi ra thì mọi người đều 
mới đến nước Mỹ hơn 1 năm cho nên ai nấy đều háo hức kể cho người khác nghe những giấc 
mơ, giấc mộng của mình ở trên cái quốc gia gọi là thiên đàng trần gian.  Ăn tục nói phét chả 
được bao lâu thì đã nghe Minh vội la toáng lên: 
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- Thôi, thôi dẹp chuyện ăn uống, nước bắt đầu xuống rồi mấy cha nội! 

- Mày muốn tụi tao làm cái gì nào? Anh Trường trả lời. 

- Cởi quần dài ra xỏ quần xoọc vào, ai không mang theo thì kéo ống quần lên, ướt chút chả sao, 
hai người xuống chỗ nước cạn nhất, thấy con nào nổi lên lờ đờ thì dùng hai tay hốt vứt lên bờ... 

 

Minh là người trẻ nhất và duy nhất đi bắt cá ở nơi này  đã được mấy chuyến cho nên hắn rành 
ra phết, chỉ bảo ai nên phải làm những gì, còn Minh kéo tôi đi theo nó đến một khúc sông nước 
có vẻ còn hơi cao, bảo rằng chốc lát mấy con cá lớn còn nằm ở dưới đáy cũng sẽ lộ ra khi nước 
rút, vói không tới thì dùng cây vợt mang theo.   Khi thủy triều theo sức hút của mặt trăng dâng 
lên từ đêm hôm trước, đem nước mặn từ cửa biển uốn theo con sông quanh co vào đến tận 
nguồn, đàn cá nước ngọt bị nước muối tràn vào khiến nó như người bị say men, bơi lừ đừ có 
khi phưỡn lên cả bụng chẳng thèm quẫy đuôi,  hay bình thường đã lặn trốn khi có người đến 
gần chứ nói chi là đợi chạm đến. Bởi vậy tôi và hai tên đàn ông kia khoái chí, tay bắt cá thẩy lên 
bờ cho thằng Minh nhanh tay liền chộp và bỏ vào mấy xô nước để sẵn. 

 

Hôm đó, cả bọn đem về hơn 40 cân Anh cá đủ loại, nhiều nhất là loại cá trê, sau đó là cá chép, 
con nào con nấy to gần bằng cỡ bắp chuối chân của dân di tản mới qua thời ấy (chứ mập ú như 
bây giờ thì ớn bỏ sừ !). Chia ra thì mỗi người hơn chục cân, chẳng là bao nhưng vui tận mạng vì 
nay đã biết chỗ đi bắt cá về làm chả bỏ tủ đá đông lạnh để dành ăn dần. 

  

*** 

 

Mãi cho đến hơn mười năm sau, khi chương trình gia đình đoàn tụ ODP đã  trải qua gần một 
thập-niên với buồn nhiều hơn vui, tôi thấy biết bao nhiêu gia đình ly tán, đổ vỡ khiến nó làm tôi 
chợt nhớ lại cái chuyến đi bắt cá bằng tay ở thành phố Suisun từ thập-niên trước. Những người 
từ Việt-Nam mới sang Mỹ tôi thấy cũng giống chẳng khác chi  những đàn cá đang sống trong 
một vùng văn-hóa "nước ngọt" - mà nhiều thứ phải lệ thuộc, phải sống trong bao nhiêu sự bó 
buộc lễ nghĩa, tập tục (nhất là phía phụ nữ)  - sang bên này như loài cá đã gặp một luồng văn-
hóa "nước mặn", nhiều tự do, nhiều cơ hội để làm giầu, nếp sống độc lập - họ không khác mấy 
những con cá đang bị say bởi một luồng sóng văn-hóa  hoàn toàn mới lạ, cởi mở - bởi thế dễ bị 
"tóm", bị lôi cuốn  vướng vào những cạm bẫy  của tự do xa hoa, vật chất.  
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Thêm vào đó nữa là sự so sánh giữa bản thân - đa số tay trắng - với những người đến trước họ 
và đã thành công, có sự nghiệp và cuộc sống sung túc. Nhiều người mới sang phần thì ghen ty, 
với những người qua trước, phần bị chóa mắt với đồng tiền quá dễ kiếm đem so sánh với hồi 
còn ở VN, cho nên nhiều người - có khi cả hai vợ chồng - đã bỏ rơi con cái của họ để đi làm 
không những hai việc mà có khi cả 2, 3 việc làm - giờ phụ trội nào cũng làm, có khi ngủ ngoài xe 
ở bãi đậu của hãng, để khỏi phải mất công về nhà, sau một giấc ngắn thì lại chui vào sở khác 
làm tiếp. Nhiều gia đình tôi quen biết, tiếp xúc sau này, đa số con cái của họ nếu không trở 
thành hư hỏng, lao vòng tù tội thì ít nhất cũng đã sớm bỏ học, có con sớm, không bằng cấp và 
đi làm với đồng lương thấp, tối thiểu. Đối với tôi, đó là những hình ảnh, kinh nghiệm mà tôi đã 
từng chứng kiến, từng sống và trải qua trong thời chiến tranh. Những thằng bạn giầu, nghèo đủ 
cả - vì cha mẹ nếu không bận bịu  chuyện tham nhũng, vơ vét tiền viện-trợ, hay những gia đình 
nghèo phải tất cả kiếm ăn từng ngày, con cái bị bỏ rơi như chó hoang, mèo hoang - cộng thêm 
vào đó là sống trong hoàn cảnh chiến-tranh nay sống mai chết - tuổi trẻ lúc đó còn hoang mang, 
hư hỏng hơn nhiều.  

 

Có lẽ định mệnh đã khiến tôi sớm trở thành một "ông cụ non", lúc bấy giờ tôi đã thắc mắc rằng 
mấy đứa vì là con nhà nghèo cho nên thất chí, buông xuôi thì còn hiểu và thông cảm được - chứ 
tại sao mấy thằng con nhà giầu, loại con ông cháu cha , vung tiền, ăn chơi đốt tiền như nước  
hằng đêm, thế mà lại cũng chán đời, oán xã hội? Đến khi ngẫm lại chính trường hợp của mình 
và tìm một giải đáp chung cho mọi hoàn cảnh, tôi thấy bản nhạc "All You Need Is Love" của 
Beatles quả không sai chệch vào đâu. Mãi sau này khi tôi học về môn thần-học cũng bảo như 
thế: 10 điều răn trong phần Cựu-Ước mà Tân-Ước  của kinh thánh sau này đã giải thích rằng, 10 
điều răn cũ chung quy cũng tóm lại chỉ hai điều: thứ nhất là yêu thương và thờ phuợng thượng-
đế, và thứ hai là biết yêu thương người khác như chính mình. Do đó sau này Chúa Jeus cũng chỉ 
nói về hai điều răn đó mà thôi, không còn phải gò bó, tuân theo những thủ tục, luật lệ rườm rà 
nào khác. Chính nhờ sự quan sát và suy ngẫm bao năm về chuyện này, tôi nhận thấy những đứa 
bé được bố mẹ - quan trọng nhất là có được tình yêu của người mẹ - có mẹ ở nhà và thương 
yêu che chở bảo bọc cho đến ít nhất là 2, 3 tuổi - khi bắt đầu vào vườn trẻ - ra đời, những đứa 
bé này có nhiều tự tin, dễ thành công và biết thương người hơn. Có một thằng nhỏ, con lai - mẹ 
nó gửi người vú trông nom ngay từ lúc lọt lòng và ít khi đến ôm nựng, chăm xóc nó. Lớn lên 
thằng nhỏ cả đời kiếm tìm cái tình thương mà nó đã chẳng có từ bé; lúc người yêu nó tuyên bố 
muốn chia tay và đem đứa con gái chưa đầy một tuổi đi xa. Trong một đêm Giáng-Sinh mọi 
người xum vầy ăn tiệc trong gia đình, thằng nhỏ một mình cô đơn trong một khách sạn đã để 
khẩu súng colt-45 vào miệng và bóp cò. Đây là một trong những chuyện đau thương trong đời 
mà tôi đã từng biết, từng chứng kiến. Nhờ đó mà sau này, tuy có bốn thằng con trai ở cái xứ sở 
nhiều cạm bẫy, vợ chồng tôi đã tránh được bài học của người đi trước.  
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Bởi thế tôi thường hay nói, tôi rất biết ơn và không phán xét bất cứ ai, thứ nhất vì sự phán xét 
về con người đó thuộc về của thượng đế, tôi chỉ quan sát, phân tích và học hỏi kinh nghiệm, sự 
việc từ người khác, và biết ơn họ đã cho tôi những bài học thật quý giá trong đời. Bởi thế, từ đó 
đang là một "ông cụ non" ít nói, tôi bỗng trở thành một triết gia quèn và hay nói nhiều! Ai xui 
tới chơi vặn "trúng đài" , muốn bàn bạc bất cứ điều gì về cuộc đời,  thì người này hôm đó coi 
như "tới số"! :)))) 

Đùa chơi thôi, chứ giống như mình chơi ping-pong, đánh đi mà không có ai đánh trả lại cũng 
chán chết. Tôi thích chia sẻ những gì mình biết, để có sự tranh cãi bàn luận, hơn thua không là 
vấn đề, cái thú là được người khác chỉ cái "lỗ hổng" trong sự biện luận của mình, để từ đó mới 
khá hơn - hay nói nôm na là tìm ra được cái chân lý hay hơn, làm cho đúng hơn. 

 

Tiện đây xin cũng nói thêm chút ít, cái ngày mà "khúc ruột ngàn dậm" được phép cho trở về 
quê hương, giai đoạn của thập-niên đó cũng chẳng khác chi mấy với thập niên 60s - khi quân 
đội Hoa Kỳ bắt đầu đổ bộ vào VN với quân số hơn trăm ngàn, mà khi một số lượng ngoại-tệ khá 
lớn đem đến để tiêu sài ở một nước nghèo đói, tôi thấy những tiến triển thoái hóa của xã-hội 
VN từ đó cũng theo cùng một khuôn mẫu, nhưng nay với một tầm ảnh hưởng sâu đậm hơn 
trước thởi chiến-tranh, chung quy cũng chỉ vì từng lớp lãnh đạo xưa kia vốn đã thuộc hạng bần 
cố nông, cộng thêm lòng thù hận, tự ti tự ái cho sự thất học của mình. 
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