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Hôm nọ đọc lá thư của Nhị-Anh, tóm tắt kể chuyện đưa cô con gái trở lại New York bằng chuyến 
xe buýt chỉ mất khoảng 4 tiếng từ tiểu bang Virgina, và vé xe chỉ tốn $25, thật tiện lợi và khỏe 
ru, chả sợ chuyện lạc đường, lái xe mỏi mắt, kẹt xe.... Chỉ có thế mà làm tôi bỗng nhớ lại cách 
đây gần 39 năm về trước, hai vợ chồng tôi cũng đã là một chuyến viễn du bằng xe buýt - hãng 
Greyhound - đi từ New York về lại cái thành phố nhỏ bé, quê mùa và vắng người của Salt Lake 
city, tiểu bang Utah. Chuyến đi đó mỗi vé hình như tốn khoảng $70, và mất cả hơn bốn ngày 
trời và ba đêm dài, vì coi như đã băng qua cả chiều ngang của nước Mỹ. 

 

Sau mùa hè năm 1975, một nửa gia đình tôi lục đục vali , khăn gói  từ cái làng nhỏ bé tên 
Magna - nằm cách thành phố Salt Lake khoảng hơn 35 dặm, bay về New York để đoàn tụ với 
một nửa gia đình đã đến đó trước để tìm công ăn việc làm và chỗ trú ngụ cho cả nhà - lúc bấy 
giờ có khoảng 10 người. Thành phố nơi chúng tôi đến thực sự tên Flushing, NY - cách xa 
Manhatan chỉ một con sông và tôi thường đi tầu điện ngầm để lên phố. Trước ngày lên máy 
bay, tôi tò mò muốn chứng kiến tận mắt  cái nguy nga, tráng lệ và văn minh của thành phố NY 
nó vĩ đại đến cỡ nào, nhưng sau khi ở NY chừng hơn 3 tuần lễ, tôi biết mình không tài nào có 
thể chôn chân ở một nơi tù túng, ngộp thở mà  cuộc sống hàng ngày đã khiến tôi tự ví mình 
như một con chuột cống biết đi, sống âm thầm ngày hai buổi  trong thành phố. 

 

Khoảng thời gian đó đã vào cuối mùa thu, cái lạnh không làm tôi ngán ngẫm, nhưng mỗi sáng 
phải dậy sớm lúc trời còn nhá nhem tối, đi bộ ra đầu đường đứng đón chuyến xe buýt chở tôi 
đến trạm tầu điện ngầm. Đến nơi tôi chui xuống con đường hầm, bỏ đồng tiền kẽm để đi qua 
cổng sắt xoay tròn rồi vội vã bước vào  con tầu đã đông chật người. Nửa tiếng đồng hồ sau đến 
trạm ngừng, tôi leo lên khỏi con đường hầm dưới ánh đèn trắng toát, lạnh lẽo và đi bộ băng 
ngang qua hai, ba con đường để đến sở. Buổi trưa không có đủ thời giờ để được ra ngoài đi 
dạo; tôi chỉ kịp ăn trưa tại chỗ rồi nghỉ ngơi dăm ba phút rồi trở lại làm việc. 



 

NY City 09/1975 

 
Tháng mười chưa cười đã tối, tan sở vào khoảng gần 6 giờ chiều thì bên ngoài trời đã tối mịt. 
Tôi đi ngược lại con đường mà mình đã đi ban sáng - chui xuống  đường hầm đón chuyến tầu 
điện, đến nơi leo lên khỏi lỗ rồi chạy vội  đón chuyến xe buýt trở về nhà; tắm rửa và ăn uống 
qua loa xong leo lên giường chờ ngày mai tiếp diễn lại một điệp khúc. Giống như một loài chuột 
cống - ít khi được thấy ánh nắng mặt trời -  không hơn không kém, tôi cho rằng như thế. Sau 
hơn hai tháng, tôi quyết định đi làm thêm một tháng nữa rồi mua hai vé xe buýt để hai vợ 
chồng tôi quay trở về thành phố Salt Lake mà ban đầu thấy sao mà đìu hiu, vắng vẻ quá; nhưng 
nay coi như đã "biết hết" thế nào là cái xa hoa, tráng lệ của thành phố New York, tôi biết mình 
không tài nào có thể lập gia đình rồi sinh sống mãi ở đây.  Phải thành thực mà nói, về phương 
diện vật chất thì tôi không ưa hay  ghét gì NY, nhưng về phương diện tâm linh - đối với tôi NY đã 
(và vẫn còn) là hiện thân của một xã hội văn-minh nhưng mất trí có lẽ trước cả khi tôi đã đặt 
bước chân đầu tiên đến. 

 



 
SF- CA 11/1975 

Người ta - nhất là du khách - khi đã đến New York thì chém chết cũng phải một lần mua vé đi 
tua thăm bức tượng Nữ Thần Tự Do, để xem cái tác phẩm điêu khắc của  Frédéric Auguste 
Bartholdi, một điêu khắc gia người Pháp thiết kế, và nước Pháp đã dùng tặng cho nước Mỹ năm 
1886. Tôi ở đó coi như hơn ba tháng mà vẫn chả chút hứng thú hay tò mò muốn đi xem nơi 
thắng cảnh, di tích nổi tiếng không những riêng của New York  mà còn cả nước Mỹ. Ngay cả đến 
ngày hôm nay, đến giây phút  này nếu ai mua vé mời tôi  đi thăm NY, bao cả chuyến ghé tượng 
Nữ Thần Tự Do, có lẽ tôi cũng chả thiết đi. Không nói riêng gì tượng Nữ Thần Tự Do, ngay đến 
những năm còn ở California, khi nhà ở bên khu Berkely chỉ cách cây cầu treo nổi tiếng thế giới là 
cầu Golden Gate có hơn 15 dậm, thế mà tôi cũng chả một lần ghé mắt xem mặt ngang mũi dọc 
của cây cầu ai một lần đi ngang cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thật ra, có thiếu gì những tấm 
post card - bưu thiếp - truyền hình, phim ảnh... đã cho tôi thấy cây cầu nổi tiếng đó đẹp và hùng 
vĩ như thế nào ! tôi nghĩ nếu có dịp ngang qua thì cũng ghé chơi, chả tội vạ gì phải bon chen, 
mất thì giờ chen lấn nhau để đến đó nhìn lên, nhìn xuống rồi trầm trồ lập lại những câu đã bao 
người từng khen, từng nói. Cả nhà ai cũng bảo tôi thuộc loại người "weird", kỳ dị và gàn nhất 
thế kỷ. Cũng chả sao.  Sau này khi họ hàng, bà con, bạn bè có dịp đi du lịch khắp nơi trên thế 
giới - nhất là những người từng đi Âu Châu, đã ghé thăm nào là kinh đô Ba-Lê , Luân Đôn, 
Venice, Luxembourg...và có cả một bộ phim nói về 1001 chốn phải một lần ghé đến trước khi lìa 
cõi trần ai, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn không chút gì gọi là hứng thú cho lắm. Tuy nhiên, nếu 
ai đó gửi cho tôi một tấm hình ảnh của một thị trấn nhỏ bé nào đó trên quê huơng Việt, lòng tôi 



lại nao nao, chùng xuống rồi nghĩ đến những chuyến xe đò, xe lửa, những bến tầu ghe thuyền 
lên xuống đã và sẽ đưa tôi đi thăm lại những xóm làng, những mảnh đời còn cơ cực nghèo khó. 

Nghĩ lại, tôi nhớ những chuyến xe đò hãng Minh-Trung hay Thống Nhất ngày xưa đã từng đưa 
tôi lên xuống Đà Lạt. Mặc đù tuy ngồi nhắm mắt  ngủ, nhưng sau khi xe ra khỏi thị xã Biên-Hòa - 
nơi khoảng quốc lộ được sư đoàn Công Binh 101 của Hoa Kỳ đổ nền, tráng nhựa cho nên đi rất 
êm; đến khoảng đường gồ ghề, lỗi lõm xe chạy chậm và lắc qua, lắc lại - tôi vẫn biết là mình 
đang ở địa phận Long Thành hay Long Khánh. Đến đoạn xe ỳ ạch chậm rãi như bò lên dốc, tôi 
biết rằng mình đang ở đoạn đèo Chuối; đến Bảo Lộc thì càng dễ biết hơn chỉ vì cái hơi lạnh và 
hương vị trà trong không khí lùa vào lồng ngực, vào thính giác. 

Ở Mỹ này, nếu bịt mắt và bỏ tôi vào bên trong bất cứ một tiệm McDonald nào rồi mở khăn che 
mặt, hay cho đứng ở một góc đường nào đó - có lẽ thật khó mà đoán biết tôi đang ở đâu (ngoại 
trừ nhìn bảng số xe đi ngang qua). 

 

Chuyến xe buýt đi xuyên bao nhiêu tiểu bang từ NY trở về Salt Lake city năm xưa đã hé mở cho 
tôi thấy phần nào, thế nào là nước Hoa-Kỳ, thế nào là văn-hóa, lối sống của người Mỹ. Khi xe 
buýt đến những trạm của hãng Greyhound dọc đường để đổ khách, đón khách hay đổi chuyến 
xe - ngay cả lúc xe tạm dừng chân ghé vào nhà hàng nằm dọc bên quốc lộ cũng thế - ai nấy đều 
riêng biệt, lặng lẽ mang túi hành lý sách tay đi vào quán thầm lặng ăn uống, ít ai nói chuyện, 
chào hỏi với ai câu nào. Lúc ấy tôi đã liên tưởng lại những quang cảnh ồn ào, náo nhiệt gọi nhau 
ơi ới - không những chỉ tại bến xe đò của Việt Nam tôi đã từng đi qua, mà thỉnh thoảng dọc 
theo xa lộ liên tỉnh, khi thả khách xuống, đón klhách mới lên. Ngồi trong xe cho dù nhiều lúc 
theo thói quen, leo lên xe đò chập sau là tôi đã ngủ gà, ngủ gật - nhưng vẫn nghe hành khách 
cho dù xa lạ nhưng chỉ thoáng chốc là nói chuyện om xòm với nhau ỏm tỏi. Hôm nọ khi mẹ 
chồng và đứa con dâu ngồi nói chuyện, khi nó biết ngoài Việt Nam ra thì tôi chưa hề đưa vợ đi 
du lịch ở một nước nào khác - ngoại trừ ở Cam Bốt, nhưng đó chẳng đáng để kể - vì cũng chỉ là 
chuyện tào lao; thậm chí là vợ tôi còn được đi Hawaii chơi một tuần lễ với mấy chị em chồng, 
hay đi Canada chơi với gia đình người em,  còn tôi thì chưa hề. Đứa con dâu cười bảo vợ tôi quá 
hiền, còn thằng con trai thì nói thời đại này kiếm một người đàn bà chiều chồng như má nó thật 
khó, hiếm. Thằng khỉ khô này không chịu nghĩ rằng  tưởng như kiếm một người đàn ông có máu 
gàn như bố nó là dễ lắm ! 



 

DaLat 12/2012 

 

Ai nói sao thì nói, vậy mà tôi lại chẳng thấy thiếu thốn hay thèm khát gì cả, chắc có lẽ tại cứ cách 
một, hai năm là tôi làm một chuyến trở về thăm quê nhà, làm ba cái chuyện tầm phào, tào lao 
vậy mà thấy vui. Thỉnh thoảng dở xem lại những tấm ảnh đời thường chụp khi còn ở Việt-Nam, 
tôi biểt nếu so sánh với những tấm hình chụp tôi đứng ngạo nghễ, le lói dưới chân tháp Eiffel, 
hay bên cầu Danube... chưa chắc nó sẽ đem lại cái kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc trong lòng, vì đó 
chỉ là những chuyến đi chơi đốt tiền để mua vui dăm ba hôm và chẳng để lại chút gì sâu đậm, ít 
ra trong tâm hồn gàn bướng của tôi. Có lẽ kiếp trước tôi đã từng đi qua những chốn phồn hoa 
đô thị đó bao lần cho nên kiếp này tôi thấy dửng dưng, không màng - cho dù nếu có người sẵn 
sàng bao "trọn gói" du lịch từ A đến Z; bởi vì hiện tại và mai sau - nhất là nào ai biết thế nào là 
mai sau - thời gian ngày càng trở nên giới hạn, và cũng chính vì thế mà tôi đã chọn rũ áo từ 
quan sớm - để hy vọng mình còn làm được chút gì trước khi cái ngày “không thể” sẽ đến. 
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