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CƯỠI NGỰA XEM HOA

THỦ ĐÔ
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Hoa anh đào ở Washington D.C.

Chúng tôi vừa thực hiện chuyến đi thăm một
vài trong số những tiểu bang dọc theo bờ biển vùng
Đông Bắc Hoa Kỳ. Trong chuyến đi này, chúng tôi có
dịp ghé thăm Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và nhân đây xin
được chia sẻ cùng các bạn những hiểu biết và cảm
nhận về thành phố này, nơi chúng tôi đã có dịp “cưỡi
ngựa xem hoa” qua đó. Nhớ nhớ quên quên ắt không
thể tránh được từ người viết ở cái tuổi gần kề “bát
thập cổ lai hi”, cái tuổi “chớm già” và không còn trẻ
nữa.
(Từ đây tôi xin dùng tên Washington thay vì
Hoa Thịnh Đốn trong bài viết)
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Thành phố Washington là Thủ đô của Hiệp
Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States), mang tên vị
Tổng Thống đầu tiên, với dân số trên một triệu người,
đã hấp dẫn lôi cuốn sự chú ý và thích thú của hàng
triệu du khách tới thăm nơi đây mỗi năm.
Ngoài cái thơ mộng của một thành phố soi bóng
bên dòng sông Potomac với những rặng cây hoa anh
đào nở rộ rực rỡ vào mùa xuân, đặc biệt trong những
ngày “Hội hoa anh đào” nổi tiếng chẳng thua kém gì
bên Nhật Bản, Washington còn là thành phố có nhiều
cây xanh nhất thế giới, đứng hàng thứ hai là Paris.
Khó mà tưởng tượng nổi, chỉ cách đây khoảng
hơn 200 năm, nơi này còn là những vùng đất trồng
trọt, chỉ có vài toà nhà thuộc chính quyền biểu hiện uy
quyền cho Thủ đô của một quốc gia non trẻ.
Thủ đô Washington hiện nay có một số công
trình kiến trúc có tính cách lịch sử và biểu tượng phải
kể đến Capitol Building (tòa nhà Quốc hội) nơi đó
Lưỡng viện họp, White House (Nhà Trắng) nơi làm
việc cũng là nơi ở của những vị Tổng thống khi còn
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đương nhiệm, Washington Monument, Lincohn
Memorial, Jefferson Memorial và những đài kỷ niệm
chiến tranh ở Việt Nam, Triều Tiên... Và bên cạnh đó
là những công sự chính quyền như State Department
Building (Bộ Ngoại giao), Treasury Building (Ngân
khố)... Arlington National Cemetery (Nghĩa trang
Quốc gia) nơi chôn cất khoảng 60.000 người gồm
những người Hoa Kỳ nổi danh và có công trạng đặc
biệt với đất nước, Mount Vermon nhà ở của George
Washington khi ông còn sống.
Nhìn chung, Thủ đô Washington là một trong số
những thủ đô đẹp nhất thế giới, xứng đáng là thủ đô
của một đại cường quốc giàu mạnh. Ngoài cái văn
minh, tráng lệ, nhiều kiến trúc đẹp, Washington còn là
thành phố có nhiều bảo tàng viện phô diễn những nét
độc đáo về khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật của
xứ sở này và thế giới.
Vài nét lịch sử (1)
Trước khi đi thăm thú Thủ đô Washington,
chúng ta nên tìm hiểu một chút ít về lịch sử hình
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thành và những biến cố lịch sử xẩy ra cho thành phố
này trong khoảng thời gian đầu lập quốc.
Vào năm 1789, khi George Washington trở
thành Tổng Thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc
Hoa Kỳ, đất nước chưa có một thủ đô nhất định.
Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Giải phóng
(Revolutionary War) đã từng có 7 thành phố được sử
dụng như Thủ đô tạm thời. Thêm vào đó, các đại biểu
Quốc hội không thể thống nhất được với nhau về đia
điểm của một Thủ đô vĩnh viễn. Người thì chọn miền
Nam, người thì chọn miền Bắc, mỗi người đều hy
vọng Thủ đô sẽ nằm trong tiểu bang của mình. Cuối
cùng mọi người đồng ý rằng Thủ đô phải được xây
dựng trên một vùng đất tự trị không thuộc vào bất cứ
tiểu bang nào.
Địa điểm cuối cùng được mọi người chọn lựa
nằm bên bờ sông Potomac thơ mộng. Vùng đất Thủ
đô tương lai lúc đó thuộc về Tiểu bang Maryland,
nhưng tiểu bang này đồng ý nhượng lại cho chính
quyền Trung ương. Vùng đất này được đặt tên là
District of Columbia (DC) để vinh danh Christopher
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Columbus người đầu tiên tìm ra châu Mỹ và Thủ đô
tương lai được mang tên là Washington cũng để vinh
danh Tổng thống đầu tiên George Washington của
nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Phần lớn những Thủ đô trên thế giới đều được
chọn lựa từ những thành phố đã có sẵn, nhưng trường
hợp của Thủ đô Washington thì khác hẳn, nó được dự
trù xây dựng lên từ đầu. Công việc xây dựng Thủ đô
được bắt đầu tiến hành vào năm 1791. Tới năm 1800,
Quốc hội chiếm điện Capitol làm nơi hội họp, và cũng
cùng thời gian đó, President Palace (tức White House
- Nhà Trắng) đã trở thành nơi làm việc và là nơi cư trú
của những vị Tổng thống đương nhiệm trong tương
lai.

10

Nguyễn Giụ Hùng

Capitol Hill (Quốc hội)

White House

Người đưa ra những kế hoạch và dự án xây
dựng Thủ đô Washington là Đại tá Pierre Charles
l’Enfant, một kiến trúc sư gốc Pháp. Đại tá l’Enfant
có một cuộc đời khá lý thú nhưng buồn thảm vào
những năm cuối cùng của cuộc đời ông. Ông ta đến
Hoa Kỳ vào năm 1775. Tương tự như hầu hết những
người di dân đến từ Pháp trong thời gian ấy đều gia
nhập quân đội trong cuộc Chiến tranh Giải phóng,
trong đó có ông. Ông đã từng trải qua một mùa đông
kinh hoàng trong hàng ngũ quân đội của Washington
tại phòng tuyến Valley Forge thuộc tiểu bang
Pennsylvania. Sau đó ông được thuyên chuyển về mặt
trận miền Nam (South), ở đây ông từng tham dự vài
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trận đánh lớn, và vào năm 1781, ông bị quân Anh bắt
làm tù binh.
Trong suốt thời gian chiến tranh, l’Enfant đã tạo
được sự chú ý của tướng Washington và những nhân
vật trong chính quyền hồi đó về những đồ án kiến trúc
khác nhau của ông. L'Enfant là một kiến trúc sư tài ba,
con của một vị kiến trúc sư nổi tiếng thời bấy giờ của
nước Pháp. Vào năm 1791 l’Enfant được cử làm Kiến
trúc sư trưởng trong công việc xây dựng Thủ đô
Washington. Ban đầu, ông nghiên cứu một đồ án dựa
theo kiểu kiến trúc của thành phố bên Âu Châu tương
tự như Versailles ở Pháp. Theo đồ án này thì thời gian
xây dựng quá lâu và quá tốn kém. L'Enfant lại là
người quá cứng rắn và bảo thủ, ông tranh cãi với tất
cả mọi người trong chính quyền kể cả những người
bạn cũng như những người từng mến mộ và ủng hộ
ông như Washington. Ông ta đã chi tiêu quá nhiều tiền
trong việc xây dựng Thủ đô đến nỗi chính quyền
Trung ương không thể cung ứng nổi với sự đòi hỏi
của ông và hơn nữa ông kiên quyết từ chối mọi sự sửa
đổi hay cắt bớt bất cứ điều gì trong đồ án ấy. Cuối
cùng Quốc hội đành phải cách chức ông. Trước khi
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rời khỏi nhiệm sở, ông đã đem theo tất cả các hồ sơ
lẫn đồ án ông đã vẽ. Những người kế nhiệm ông đã
phải vất vả cùng nhau cố gắng nhớ lại những gì họ có
thể nhớ được để tiếp tục công việc.
Kế tiếp câu chuyện đó là một cuộc chiến đấu
lâu dài và bền bỉ của l’Enfant về việc đòi chính quyền
truy trả số tiền công cho ông. Cho tới lúc rời nhiệm
sở, ông chưa nhận được một đồng thù lao nào. Sau
mươi hay mười lăm năm đi lại toà án tại Washington,
ông được Quốc hội và chính phủ đề nghị trả ông
2.500$ US Dollar, sau đó tăng lên 3.000$. Số tiền này
ông cho là quá nhỏ so với số tiền ông đòi hỏi là
95.000$. Với đòi hỏi đó, kết quả là ông không nhận
được đồng nào cho tới ngày ông chết trong nghèo đói.
Vào năm 1909, Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh
ông bằng cách di chuyển chiếc mộ vô danh của ông ở
Maryland về chôn cất ở Nghĩa trang Quốc Gia
Arlington với mộ bia đề tên ông với chức vụ là Kiến
trúc sư tạo dựng nên Thủ đô Washington này. Không
có tượng đài để kỷ niệm dành riêng cho ông, nhưng
Tạp Ghi
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đích thực, kiến trúc của cả Thủ đô Washington xinh
đẹp ngày nay chính là tượng đài của ông vậy.

Thủ đô Washigton ngày nay là một thành phố
tân kỳ, đẹp đẽ và đầy quyền lực đứng vào bậc nhất thế
giới. Cái đẹp của Thủ đô Washington là hình ảnh
những con đường dài và rộng rãi tỏa ra, phát xuất
chạy từ Toà nhà Quốc hội Capitol. Nhiều công trường,
công viên đã từng nằm trong đồ án ban đầu của
l’Enfant.
Thời gian 50 năm đầu tiên, người ta vẫn còn
đánh giá Thủ đô Washington như là một thành phố
xấu xí và bẩn thỉu.
Vào năm 1814, Thủ đô Washington đã phải
chịu đựng một biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử
14
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của thành phố này. Nó bị chiếm đóng bởi lực lượng
quân thù và bị tàn phá đến gần như toàn bộ. Thủ đô
Washington bị đốt cháy trong thời kỳ chiến tranh,
cuộc chiến xẩy ra giữa Hoa Kỳ và người Anh. Theo
sử liệu thì đây là một cuộc chiến không cần thiết mà
nguyên nhân của nó cũng không rõ ràng, ngay cả
những người thời bấy giờ cũng nhận định như thế.
Vào năm 1812, những dân biểu trẻ tuổi hiếu chiến
trong Quốc hội Hoa Kỳ chủ trương tiến đánh Florida
và Canada của người Anh vì muốn lợi dụng cơ hội
nước Anh đang bị bận rộn trong cuộc chiến tranh giữa
nước Anh và nước Pháp thời Napoleon.
Vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ chưa được
huấn luyện để trở thành đội quân tinh nhuệ, chỉ là một
đội quân ô hợp chưa sẵn sàng cho chiến tranh.
Tháng 8 năm 1814, quân đội Anh ra tay trước,
với lực lượng 4.000 người đổ bộ lên Chesapeake Bay
đặt dưới quyền điều binh của Đô đốc Sir George
Cockburn. Đội quân này di chuyển một cách chậm
chạp tiến về hướng Thủ đô Washington. Tất cả mọi
người trong Thủ đô rất sợ hãi. Những người ở các tiểu
Tạp Ghi
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bang lân cận được động viên, đa số là người trẻ không
có kinh nghiệm chiến trường. Ngay cả những nhân
viên hành chính trong chính quyền cũng được vũ
trang để chống trả quân thù. Tất cả lực lượng phòng
thủ Thủ đô được tập trung ở Blacdenburg, một thành
phố nhỏ cách Washington vài dặm (miles).
Cuộc chiến đấu không xẩy ra vì khi vừa trông
thấy những binh lính tinh nhuệ của người Anh thì
đoàn quân phòng thủ của Hoa kỳ đã bỏ chạy tán loạn.
Người Anh tiến vào thành phố Washington không gặp
một sự chống cự nào. Sir Cockburn và quân lính của
ông tiến vào mục tiêu đầu tiên, đó là Capitol Building.
Cockburn ngồi vào ghế của Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ
và tuyên bố cho binh lính dưới quyền có quyền phá
huỷ tất cả những gì họ muốn. Ngay lập tức họ đốt
Capital Building, lúc đó vào khoảng 6 giờ chiều. Sau
đó những người lính Anh di chuyển trên đại lộ
Pennsylvania, họ đốt cháy và tiêu huỷ tất cả những gì
trên đường họ đi qua. Vào 9 giờ tối hôm đó, họ tới
President Palace, nơi cư ngụ của Tổng thống Madison
và ngưòi vợ xinh đẹp Dolly. Cả hai ông bà và đoàn
tuỳ tùng đã rời khỏi trước đó vài giờ. Bà Dolly
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Madison đã đem đi được vàng bạc và bức tranh quý
giá vẽ chân dung cựu Tổng thống George Washington.
Lính Anh sau khi ăn uống say sưa tại đây, họ nổi lửa
đốt cháy căn nhà này.
Thật may mắn thay, một cơn mưa lớn đã trút
nước xuống từ suốt đêm hôm đó cho tới sáng ngày
hôm sau nên đã dập tắt được những ngọn lửa còn cháy
dở dang rải rác khắp Thủ đô. Căn nhà White House đã
được cứu thoát một phần và không bị thiêu rụi đến tận
nền móng. Những phần còn lại của căn nhà trở nên
đen xì vì lửa, khói. Khi căn nhà được tu sửa lại, người
ta phải dùng sơn trắng để sơn phủ lên những chỗ bị
ám khói đen. Vì vậy, President Palace được gọi nôm
na là White House (Nhà Trắng). Và cái tên White
House được dùng phổ thông trong đại chúng cho tới
ngày nay.
Thưởng ngoạn Thủ đô Washington.
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Trục đường thẳng từ Capitol Hill (xa xa)
tới Lincohn Memorial (gần), sát bờ sông Potomac

Để mở đầu, tôi xin nói về một quần thể kiến
trúc nổi tiếng ở trung tâm Thủ đô đã thu hút du khách
nhiều nhất.
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Bản đồ sơ lược khu di tích

Quần thể kiến trúc khu thứ nhất. Nếu ta hướng
thẳng từ tiền đình của Capitol Hill (Tòa nhà Quốc hội)
nhìn ra bờ sông Potomac, ta sẽ thấy một số công trình
kiến trúc được xây dựng thẳng hàng theo hướng đó.
Tạp Ghi
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Đầu tiên là toà nhà Capitol Hill, kế đến là một khu đất
rộng mang tên National Mall, dọc theo hai bên khu
đất này là những Bảo tàng viện và những nhà trưng
bày nghệ thuật rất lớn. Chạy dọc kế tiếp khu đất này
là Washington Monument, một tượng đài hình tháp
cao vút mà ta thường gọi là tháp “bút chì”. Kế sau đó
là hồ Reflecting Pool rất rộng hình chữ nhật chạy dài
thẳng tắp từ quảng trường Washington Monument tới
gần Lincohn Memorial.
- Bên phía tay phải của hồ là Vietnam Veterans
Memorial, đó là bức tường bằng đá hoa cương
(marble) màu đen ghi tên những chiến binh Hoa Kỳ tử
trận trong chiến tranh Việt Nam, và cạnh đó, một khu
đất nhỏ dành cho The Memorial To Honor Woman
Who Served In Vietnam để tưởng niệm những nữ quân
nhân hay nữ dân chính chết vì phục vụ tại Việt Nam.
- Bên phía tay trái của hồ là Korean War Veterans
Memorial đối diện với Vietnam Veterans Memorial
được dựng lên để tưởng niệm những chiến binh Hoa
Kỳ tử trận tại cuôc chiến tranh Triều Tiên. Tại đây
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người ta dựng nên một cảnh di chuyển theo đội hình
hành quân của một nhóm binh sĩ Hoa Kỳ dưới mưa.
Và cuối cùng, tiếp theo hồ Reflecting Pool là kiến trúc
Lincohn Memorial gần sát ngay bờ sông Potomac thơ
mộng.

Reflecting Pool

Vietnm War Memorial

Korean War Memorial

Từ quần thể kiến trúc này, nếu ta băng qua cầu
Arlington Memorial Bridge, ngay tượng đài Lincohn
Memorial, ta sẽ tới Arlington National Cemetery
(Nghĩa trang Quốc gia).
Tạp Ghi

21

Và cũng từ tượng đài Lincohn Memorial, thay
vì băng qua cầu để sang nghĩa trang Arlington, ta
quẹo trái dọc theo bờ sông Potomac thì sẽ tới hồ Tidal
ngay bên bờ sông Potomac và hồ được ăn thông với
sông này.
Quanh bờ hồ Tidal là một quần thể kiến trúc thứ
hai được xây đựng như Franklin Delano Rosevelt
Memorial, George Mason National Memorial và
tượng đài Thomas Jefferson Memorial rất đẹp, tráng
lệ không thua gì tượng đài Lincohn.

Thomas Jefferson Memorial
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Lincohn Memorial

Trong khi đi thăm Roosevelt Memorial tôi
không thể quên được những câu tuyên bố của ông
được ghi trên vách tường như:
- The structure of world peace can not be the work of
one man, or one party or one nation... It must be a
peace which rests on the cooperative effort of the
whole world.
- I have seen war on land and sea. I have seen blood
running from the wounded. I have seen the dead in the
mud. I have seen cities destroyed. I have seen children
starving. I have seen the agony of mothers and wives.
I hate war.
Trở lại khu trung tâm Thủ đô, chúng tôi tiếp tục
được đi xem hầu hết những “bảo tàng viện” gồm
nhiều loại khác nhau. Nào bảo tàng viện dành cho văn
minh tiền sử có, văn minh hiện đại có, kể cả khoa học
không gian. Nào bảo tàng viện về văn hóa của nhiều
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sắc tộc khác nhau trên thế giới. Nào bảo tàng nghệ
thuật trưng bầy nhiều tác phẩm nổi danh trên thế giới
và cũng không thiếu những tác phẩm điêu khắc cổ
điển hay hiện đại được trưng bầy trong những “vườn
nghệ thuật” rải rác đó đây trong cùng khu vực.
Quả thật Thủ đô Washington là nơi “cái gì cũng
có” đáp ứng cho những ai muốn đến đây tìm hiểu về
một phần lớn lịch sử Hoa Kỳ và nền văn minh thế
giới.
* * *
Mount Vermon

Nhà ở của Washington trên đỉnh đồi
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Mộ cũ và mới của Washington

Sau khi thăm thú và chiêm ngưỡng những
tượng đài kỷ niệm trong quần thể kiến trúc lịch sử,
những bảo tàng viện, những vườn ươm cây và chim
muông ở trung tâm Thủ đô, chúng tôi lên xe để tiến
thẳng về Mount Vermon, trang trại của Tổng thống
George Washington đã sống ở đó trong lúc còn sinh
tiền. Trang trại được toạ lạc trên một ngọn đồi thơ
mộng bên dòng sông Potomac.
Căn nhà chính được xây gần ngay như trên đỉnh
đồi, khá khang trang và rộng lớn. Nhà có kiến trúc cổ,
hai tầng, có nhiều phòng ngủ cho gia chủ và phòng
ngủ dành cho khách, rồi nào phòng tiếp khách, phòng
đọc sách, bếp, phòng tắm... Mọi phòng đều được tân
trang đẹp đẽ, tuy nhiên chúng vẫn giữ được những nét
cổ kính nguyên thủy lúc ban đầu. Hàng hiên phía sau
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nhà nhìn xuống dòng sông Potomac. Từ hàng hiên
này, ta có thể nhận ra, hẳn là cảnh trí phải đẹp lắm vào
những buổi chiều tà khi ngồi nhìn mặt trời lặn, hay
những đêm trăng sáng.
Phía sân sau là một dẫy nhà bên hông, gồm
những nhà dành cho gia nhân, nhà chứa cỗ xe ngựa
kéo mà Washington thường dùng khi đi xa, rồi nhà
ướp thịt cho mùa đông...
Nếu ta lần theo con đường nhỏ ở phía sau nhà
một quãng không xa, ta sẽ gặp ngôi mộ cũ của
Washington, ngôi mộ thật đơn giản, nếu không nói thì
không ai biết đó đã từng là ngôi mộ của vị tổng thống
đầu tiên của Hoa Kỳ. Tiếp tục theo bảng hướng dẫn,
ta sẽ đi từ ngôi mộ cũ để đến ngôi mộ mới của
Washington. Ngôi mộ mới trông khang trang hơn
nhưng vẫn giữ những nét bên ngoài thật đơn giản,
khiêm tốn mà trang nghiêm. Đứng trước ngôi mộ của
người “cha đẻ” ra đất nước tự do và dân chủ nhất thế
giới này, tôi liên tưởng tới ngôi mộ của những vị vua
chúa dưới triều đại phong kiến ngày xưa và những
lãnh tụ ngày nay trên đất nước mình. Thế mới biết,
nền tự do dân chủ của một cường quốc như Hoa Kỳ
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được xây dựng nên để làm nền tảng cho hậu thế, đã
bắt đầu bằng những việc nho nhỏ, đơn giản nhưng
đầy ý nghĩa như thế này. Thật đáng ngưỡng mộ thay.
Tôi nghiêng mình chiêm ngưỡng trước linh cữu Tổng
thống Washington với tư cách của một công dân Hoa
Kỳ.
Thật ra, cái thích thú khi đến thăm trang trại
Mount Vernon chính là được xem những hình ảnh,
những đoạn phim (movies, video clips) trưng bày rải
rác trong ngôi nhà, mô tả những sự kiện liên quan tới
cuộc đời của Washington. Ta có thể coi đây như là
một “bảo tàng viện” thu nhỏ ghi lại một số lớn những
biến cố thăng trầm quan trọng trong thời kỳ người dân
thuộc địa chiến đấu chống lại sự cai trị của người Anh
để dành độc lập và để xây dựng nên một quốc gia tự
chủ, mà vị tướng Tổng chỉ huy “Quân đội Giải
phóng” lúc đó không ai khác hơn là tướng
Washington tài ba. Tài liệu lịch sử của thời lập quốc
tại đây thì nhiều lắm. Nhưng có một đoạn phim làm
tôi xúc động nhất, đó là đoạn phim diễn tả lại trận
đánh ở thành phố Trenton, bên bờ sông Delaware
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River thuộc phía New Jersey. Đây là trận đánh phản
công vùng lên từ tình thế tuyệt vọng của Washington
xẩy ra vào mùa đông cuối năm 1776, với một lực
lượng dưới ba nghìn (3.000) người đói rét, ô hợp phải
chiến đấu với ba mươi lăm nghìn (35.000) quân đánh
thuê tinh nhuệ người Đức do nước Anh thuê mướn.
Sự chiến thắng của trận đánh này có thể được coi là
một trong những trận đánh quan trọng và quyết định
trong công cuộc đưa cuộc chiến đấu “Giải phóng” của
Hoa Kỳ đến thành công. (Tôi sẽ xin được trình bầy
chi tiết trận đánh Trenton đầy oanh liệt và đầy kỳ thú
này vào một dịp khác.)

Bức danh họa trận chiến Trenton

Những sự kiện lịch sử Hoa Kỳ xẩy ra tại Thủ đô
Washington quả thật không ít, phải nói là nhiều lắm,
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nhưng chúng tôi chỉ xin được kể thêm một câu chuyện
có liên quan đến bài Quốc ca Hoa Kỳ, một câu
chuyện khá lý thú đã xẩy ra gần ở nơi đây, trên vịnh
Chesapeake Bay.
Thủ đô Washington có con đường mang tên
Francis Scott Key để vinh danh người đã làm bài thơ
bất hủ, được viết lên trong sự kiện khi xẩy ra trận
chiến quân Anh tiến đánh Washington DC được kể ở
trên, và sau này bài thơ ấy đã trở thành lời ca của
Quốc ca Hoa Kỳ. (Xin đọc bài “Baltimore với hải
cảng Inner Harbor” của cùng người viết).
* * *
Sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam.
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Như mọi cộng đồng người Việt khác sinh sống
rải rác trên nước Mỹ, cộng đồng người Việt ở
Washington cũng có những sinh hoạt không kém nhộn
nhịp về mọi mặt so với những thành phố đông đảo
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người Việt khác như ở miền Nam California, Bắc
California hay Houston, Dallas của Texas.
- Về sinh hoạt kinh tế và thương mại. Những
sinh hoạt kinh tế, thương mại đa dạng của cộng đồng
người Việt Nam tại Washington nói riêng và trên toàn
thể nước Mỹ nói chung đã đóng góp, tuy còn khiêm
nhường nhưng tích cực, cho sự thịnh vượng của Hoa
Kỳ.
- Về mặt văn hóa. Nhân những ngày có mặt tại
Washington, chúng tôi may mắn được tham dự buổi ra
mắt tác phẩm “Những cánh hoa dại mầu vàng” của
nhà văn Hồng Thủy (2). Phải thực tình mà nói, tôi đã
từng tham dự nhiều buổi ra sách của một số nhà văn
sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ tên tuổi được tổ chức ở San Jose,
thành phố nơi tôi đang ở, nhưng chưa từng thấy buổi
ra mắt nào lại quy mô, chu đáo và thành công như ở
đây. Số người tham dự đã ngồi chật hội trường và còn
phải đứng ra cả bên ngoài. Tôi ước lượng số người
tham dự phải vượt quá con số 500. Tôi không quên
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mang về San Jose cuốn sách ra mắt với chữ ký của tác
giả Hồng Thủy.
Trong dịp tham dự buổi ra sách này, chúng tôi
có cơ hội được gặp lại chị Hiếu Tâm (3) và phu quân.
Chị Hiếu Tâm đến đây giúp vui trong chương trình
văn nghệ. Cách đây ít lâu, chị Hiếu Tâm đã gửi tặng
cho chúng tôi hai đĩa CD ca nhạc do chính chị hát,
trong đó có những bản nhạc chị hát với sự đệm đàn
piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hai đĩa nhạc thật
hay. Xin được cám ơn chị Hiếu Tâm về hai đĩa CD
nhạc này.
Chúng tôi cũng đã có cơ hội để gặp hai chị Lê
Thị Ý và chị Lê Thị Nhị (4), cả hai đều là nhà thơ và
nhà văn. Hai chị đều là hiền muội của nhà thơ nổi
tiếng Vương Đức Lệ (tên thật Lê Đức Vượng - được
giải thưởng hạng nhất về thơ thời Đệ Nhất Cộng
Hòa). Tôi có may mắn được quen biết với anh Lê Đức
Vượng ở Sài Gòn. Nhà thơ Lê Thị Ý nổi tiếng vì thơ
chị hay và đặc biệt được nhiều người yêu thích qua
những bài thơ của chị được phổ nhạc, trong đó có bài
“Ngày mai đi nhận xác chồng” do nhạc sĩ Phạm Duy
phổ nhạc. Chị tặng tôi vài tập thơ đã được in như
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“Quê hương và người tình”, “Vùng trời yêu dấu” và
tuyển tập thơ văn “Quê hương và kỷ niệm” chị viết
chung với các nhà văn và nhà thơ khác như Phượng
Kiều, Vương Đức Lệ và Lê Thị Nhị.
Nhà văn kiêm nhà thơ Lê Thị Nhị chắc không
xa lạ với cộng đồng người Việt ở Washington DC bởi
những hoạt động đóng góp văn hóa của chị ở vùng
này. Người chị nhỏ nhắn nhưng những hoạt động của
chị thì không nhỏ chút nào, là một người làm việc
xông xáo, nhiệt tình và không biết mệt mỏi. Chị đã và
đang cố gắng phát triển thêm ngôi nhà “Nhà Việt
Nam” do chị sáng lập, nơi đây nhiều sinh hoạt văn
hóa cộng đồng được diễn ra từ nhiều năm nay. Tôi
cũng đã được chị tặng vài tác phẩm của chị đã được in
như “Đôi mắt hoàng hôn”, “Sóng thời gian”. Và chị
cũng không quên biếu tôi hai cuốn thơ của nhà thơ
Vương Đức Lệ dù tôi đã có hai cuốn thơ ấy trong tủ
sách do anh Vượng gửi tặng cùng với tập thơ của nhà
thơ Mai Trung Tĩnh. Chị Nhị cũng đã cho chúng tôi
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có cơ hội được đến thăm viếng và đốt nén nhang trên
mộ anh Vượng, một người bạn mà tôi vô cùng quý
mến và ngưỡng mộ. Thương tiếc anh nhiều. Chị Nhị
cũng là chủ biên của tờ nguyệt san Thế Kỷ Mới gồm
những cây viết nổi tiếng ở hải ngoại.
- Hoạt động xã hội. Sau đôi ngày được dự buổi
ra mắt sách của nhà văn Hồng Thủy, chúng tôi được
tham dự một buổi gây quỹ từ thiện do chị Nhị mời,
được tổ chức ở nhà hàng Harvest Moon. Số người
tham dự rất đông đảo. Nhà hàng rộng lớn đó không
còn một chỗ trống. Chương trình văn nghệ được ca sĩ
Anh Dũng và nữ ca sĩ Thanh Trúc từ Cali sang giúp
vui và MC là cô Thanh Trúc (trùng tên) rất duyên
dáng và hoạt bát mà tôi nhận ra ngay giọng nói của cô
vì cô còn là phóng viên của đài Á Châu Tự Do (RFA).
Buổi gây quỹ thật náo nhiệt và thành công. Tôi nhận
được cuốn sách “Một thời thương nhớ” của nhà văn
Trần Quang Thuận mà tác giả gửi tặng ủng hộ cho
buổi gây quỹ từ thiện hôm đó.
Tất nhiên những hoạt động về mặt chính trị của
cộng đồng Việt Nam nơi đây cũng rất khởi sắc.
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Thế mới biết sinh hoạt của cộng đồng người
Việt Nam ta ở Washington thật nhộn nhịp và đủ mầu
sắc.
Tình nghĩa
Chúng tôi đến Washington, không phải chỉ để
được hưởng những cảnh đẹp có lá thu vàng vào thời
điểm này, những di tích lịch sử, món ăn Việt Nam
ngon miệng ..., mà còn có nhiều điều mà chúng tôi sẽ
luôn lưu lại trong lòng và nhớ mãi không quên, ấy là
tình cảm nồng ấm mà chúng tôi đã nhận được từ
những người bạn thân quen đã lâu và ngay cả từ
những người chúng tôi vừa được quen biết lần đầu
đang sinh sống ở đây.
Chúng tôi trở về San Jose, mang theo trong lòng
biết bao nhiêu cảnh đẹp, biết bao nhiêu hiểu biết, biết
bao nhiêu tình nghĩa, và biết bao nhiêu ân tình.
Xin cám ơn tất cả mọi người.
Thương nhớ Hoa Thịnh Đốn.
Ghi chú
Tạp Ghi

35

(1) Sưu tầm và gạn lọc từ những sử liệu Hoa Kỳ.
(2) Nhà văn Hồng Thủy là Phó Chủ tịch Ngoại
vụ của Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng
Đông Bắc Hoa Kỳ
(3) Chị Hiếu Tâm và phu quân Lê Tấn Tuyển là
những người bạn của tác giả trong nhóm Thân
hữu Điện lực Việt Nam Hải ngoại.
(4) Nhà văn Lê Thị Nhị là Chủ nhiệm Nguyệt
san Kỷ Nguyên Mới.
Ở Washington DC

Hoàng Thanh và tôi
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Chụp chung với anh chị ca sĩ Anh Ngọc

CƯỠI NGỰA XEM HOA

Tạp Ghi

37

BALTIMORE
VỚI CẢNG

INNER HARBOR

Chiều nay, chúng tôi rời Thủ đô Washington D.C.
(Hoa Thịnh Đốn) để tiếp tục đi chơi vùng miền Đông
Hoa Kỳ (East coast). Từ Washington D.C, chúng tôi
lấy xa lộ 95 hướng Bắc (Highway 95 North) thẳng
tiến về thành phố Baltimore thuộc tiểu bang
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Maryland. Thành phố này không xa Thủ đô là bao,
chỉ cần hơn một tiếng lái xe.
Baltimore, nằm ngay trên bờ vịnh Chesapeake
Bay thuộc bờ biển Đại Tây Dương, có dân số khoảng
700.000 người. Đó là thành phố, cũng là trung tâm
công nghiệp và văn hóa lớn nhất của tiểu bang
Maryland. Trong thời gian đầu lập quốc, Baltimore đã
từng là một trong ba hải cảng lớn nhất của Hoa Kỳ và
nó cũng đã từng đóng góp một phần vô cùng quan
trọng trong ngành ngoại thương và phát triển kinh tế
cho xứ sở này.

Lái xe qua phi trường Baltimore và hướng về bến
cảng Inner Harbor, chúng tôi chỉ mất thêm một thời
gian ngắn nữa là đã tới nơi đấy.
Inner Harbor, một chiều thêu nắng. Quang cảnh ở
đây vừa nhộn nhịp và cũng vừa thanh bình. Trên
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đường phố, tuy xe cộ qua lại thật đông đúc nhưng sự
trật tự và tôn trọng luật lệ giao thông dành quyền ưu
tiên cho người đi bộ đã tự tạo được cảm giác an toàn
cho những du khách đang dạo chơi nơi này.
Dọc theo bờ vịnh là những quán ăn đông người.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng chứ không ồn ào từ những quán
ăn ấy vọng ra. Sát ngay bờ vịnh là một con đường lát
gạch rộng rãi và dài chừng hơn một cây số để mọi
người có thể tản bộ hoặc ngồi trên ghế đá nhìn trời
mây nước, nghe sóng biển vỗ rì rào. Người ta cũng có
thể ngồi nhâm nhi cốc cà phê ở quán nhỏ bên đường,
hay dừng chân nghe một ban nhạc nhỏ (band) với vài
ba nhạc công tài tử giúp vui du khách, hoặc đứng coi
vài anh làm xiếc kiểu “mãi võ Sơn Đông” đang “làm
trò” như ở quê nhà. Những bồn hoa mầu sặc sỡ đặt
dọc theo lề đường gạch tô điểm cho vẻ đẹp của khu
phố biển.
Chúng tôi đi lững thững trên con đường lát gạch
ấy để hưởng lây cái vui của mọi người, cái thanh bình
của cảnh vật và hít gió biển trong mát.

40

Nguyễn Giụ Hùng

Sau khi tản bộ một vòng, chúng tôi xuống một
chiếc “thuyền máy” được gọi là “water taxi”, một
phương tiện chuyên chở của thành phố. Mỗi chuyến
thuyền máy có thể chở được khoảng 20 người.
Khi thuyền vừa rời bến, một khoảng trời mênh
mông như được mở rộng ra. Tôi nhìn lên bầu trời cao,
những đám mây bàng bạc lơ lửng bay trên ấy. Sóng
nước bắt đầu đánh mạnh hơn ở hai bên hông thuyền
làm thuyền hơi chòng chành trước khi lấy lại thăng
bằng.
Nhìn trở lại thành phố, tôi thấy trọn vẹn hình ảnh
của bến tầu, người đi kẻ lại với mọi sinh hoạt nhộn
nhịp trên ấy. Thuyền đi dọc theo bờ vịnh, tôi có cơ hội
để quan sát cảnh trí cũng như những kiến trúc của
thành phố. Những cao ốc cổ xưa xen lẫn những cao ốc
mới. Chúng tôi vừa nhận ra có một chiếc tầu “tiềm
thủy đĩnh” (submarine) loại nhỏ, chắc đã không còn
hoạt động, đậu trên bến đang đón du khách xuống
xem.
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“Bác” tài công già, râu ria rậm rạp, luôn vừa điều
khiển chiếc thuyền vừa kể cho hành khách nghe về
một vài câu chuyện liên quan tới thành phố Baltimore
này như một hướng dẫn viên du lịch “dễ dãi”, nghĩa là
“bác” muốn nói thì nói, muốn ngưng thì ngưng, muốn
chuyển đề tài bất cứ lúc nào cũng được, tuy nhiên lúc
nào “bác” cũng tỏ ra hăng say với câu chuyện mình
đang kể. Tôi nhìn “bác” cười duyên, “bác” gật đầu với
tôi rồi cũng cười duyên lại. Đúng là hai cái cười thuộc
loại cười để mà cười, cười chỉ để “hở mười cái răng”
vô nghĩa. Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với “bác” và
tất nhiên là tôi sẽ không quên dúi vào tay “bác” tiền
“tip” khi chúng tôi rời thuyền.
Từ trên thuyền tôi có dịp phóng tầm mắt quan sát
những cảnh vật xung quanh. Một số nhà máy nằm sát
ngay bở vịnh, tôi tin là chúng đã được xây dựng từ
thời đầu lập quốc. Chúng đã đổ nát hay hư hỏng toàn
bộ hoặc từng phần, đang đứng soi bóng im lìm trên
sóng nước, lặng nhìn dòng thời gian cứ lờ lững, bình
thản trôi đi. Chúng như đang nhớ lại một thời oanh
liệt đã qua, mà thời oanh liệt đó đang bị đẩy lùi sâu
vào quá khứ xa xưa một cách hối hả bởi sự tiến bộ
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quá nhanh của nền công nghiệp tân tiến hiện đại ngày
nay đang ào ạt tiến tới. Nhưng có cái hay là cái mới
đã không phủ lấp hình ảnh của cái cũ, cái của quá
khứ. Những ngôi nhà máy cũ kỹ kia, qua những hình
ảnh kiến trúc đổ nát của nó, đã gợi nhớ lại cho hậu thế
biết bao nhiêu những cảm nhận cũng như ý thức được:
- về một giai đoạn lịch sử của thời lập quốc; - về sự
thiết lập được một nền tảng kinh tế vững vàng trong
khó khăn cho một dân tộc non trẻ lúc đó, tạo sức bật
tiến lên trong tương lai. Và để rồi, chỉ cần khoảng 200
năm sau, dân tộc đó đã trở thành một cường quốc kinh
tế hùng mạnh nhất thế gìới.
Trên những kiến trúc gạch đỏ đổ nát ấy, thỉnh
thoảng tôi vẫn còn thấy được bảng hiệu của cơ xưởng
cũ cùng những năm xây dựng chúng. Tôi nghĩ những
cơ xưởng này đã được chính quyền địa phương bảo
quản và giữ nguyên trạng để chúng được đánh giá như
những chứng tích của thời đại mà chúng được xây
dựng nên. Điều này làm tôi nhớ lại một số di tích cổ
xưa trên đất nước ta, ngày nay đang được “tô son trét
phấn” để phục vụ cho ngành du lịch, đã biến chúng
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thành những anh “hề già”. Sự khác nhau này phải
chăng đã phát xuất từ những khác biệt về ý thức, hiểu
biết, lẫn tấm lòng thành kính dành cho người xưa?
Gìn giữ và phục hồi di tích cổ không có nghĩa là phải
“hiện đại hóa”, phá hủy từng phần hoặc toàn bộ cái
nét đẹp văn hóa cổ xưa, làm mất đi cái giá trị lịch sử,
kỹ thuật, mỹ thuật của thời đại chúng đã được xây
dựng nên. Làm như thế nó còn mang tính cách lường
gạt lịch sử nữa.
Những con chim hải âu trắng bay lượn quanh
thuyền xin ăn. Xa xa, một nhà máy đường cũ kỹ mang
tên “Domino Sugar” vẫn còn đang hoạt động. Những
đám khói tỏa trên ống khói gạch đỏ cao ngất của nhà
máy đó làm tôi nhớ tới nhà máy nhiệt điện Chợ Quán
năm nào, nơi tôi đã từng trải gần 10 năm làm việc tại
đó với bao nỗi nhớ thương. Nhà máy Nhiệt điện Chợ
Quán có lịch sử trăm năm đó nay không còn nữa. Nó
đã biến mất để nhường chỗ cho những cao ốc mọc lên
thay thế. Một chút ngậm ngùi. Người thì như thế này,
mình thì như thế ấy.
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Khoảng 30 phút trên thuyền, chúng tôi đổ bến trên
một phần đất khác của thành phố cảng Baltimore.
Trên bờ, ngay tại bến, có nhiều hàng ăn của người Á
châu như Nhật, Tầu, Thái nhưng lại không có quán ăn
của người Việt Nam. Tôi biết những món ăn Việt
Nam, ngày nay đã trở nên quen thuộc đối với người
dân địa phương ở nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ.
Riêng nơi đây thì nó còn vắng bóng.
Một chiếc tầu buồm nhỏ đậu ngay bên bến mang
tên “Murder Mystery Cruise”, một tầu mang cờ hải
tặc, có biển đề giá 45 đô-la cho một bữa ăn tối. Ăn
một “dinner” trên một chiếc du thuyền chạy quanh
trong vịnh thì quả thực giá này cũng thuộc loại “bình
dân đại chúng”.
Chúng tôi đi dạo chơi loanh quanh vài khu phố rồi
trở lại bến “water taxi” để đi thuyền máy trở về bến
Inner Harbor lúc ban đầu.
Trời đã ngả chiều tối, ánh đèn điện bên đường đã
bắt đầu bật sáng. Sinh hoạt trên phố cũng đã thay đổi
theo, có nơi đông lên, cũng có nơi vắng bớt người đi.
Tạp Ghi

45

Lên bờ, chúng tôi băng qua đường để vào một khu
siêu thị “Gallery Shopping Center” khang trang và
đẹp đẽ ngay đấy. Khu siêu thị này là một tòa nhà bốn
tầng. Cũng như mọi siêu thị tiêu biểu khác trên nước
Mỹ, ở đây có rất nhiều gian hàng với danh hiệu nổi
tiếng trên thế giới.
Lang thang trong siêu thị cả giờ đồng hồ nhưng
chúng tôi chỉ xem chứ không mua sắm gì. Trước khi
rời khỏi khu siêu thị chúng tôi không quên chụp vài
tấm hình kỷ niệm bên cái hồ nước chạy dài ngay cửa
vào. Hồ nước có nước phun và hoa tươi được trồng
chung quanh làm tăng thêm vẻ tráng lệ, rực rỡ cho
khu siêu thị này.
Chúng tôi tới khu ăn uống “Food court” không xa.
Khu ăn uống này chiếm một diện tích lớn. Nơi đây
thật ồn ào náo nhiệt. Các cửa hàng ăn được sáng rực
bởi những đèn bảng hiệu hay quảng cáo. Kẻ ngồi ăn,
kẻ đứng xếp hàng chờ đợi, người đi lại tìm hàng ăn
hợp với khẩu vị của mình. Thôi thì đủ loại thức ăn
“quốc tế”.
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Chúng tôi đến khu gian hàng ăn Á châu, lại nào là
những hàng ăn Tầu, hàng ăn Nhật, hàng ăn Thái, có cả
hàng ăn Mã Lai và Nam Dương nữa, nhưng sao vẫn
chưa thấy hàng ăn Việt Nam làm chúng tôi hơi ngạc
nhiên.
À đây rồi, có thế chứ, một tiệm Phở. Nhưng hỡi
ôi! đây chỉ là một tiệm Phở của người Tầu chứ không
phải của người Việt vì từ cách trưng bầy cửa hiệu cho
tới người phục vụ bên trong nhà hàng đều mang sắc
thái mà thực khách nhận biết ra ngay đó là “Phở Tầu”
dù là trên bảng hiệu có chữ “Phở” rất to và rất Việt
Nam. Chúng tôi tủm tỉm cười về cái cửa tiệm “phở
mạo hóa” này.
Chúng tôi chọn một cửa hàng thức ăn biển “Sea
Food” thuộc loại “ăn no mới về” hay “ăn bao bụng”
(all you can eat). Cửa hàng đông quá, không đủ chỗ
ngồi. Sau khi mua “vé”, cô bán hàng trẻ và xinh đẹp
người Mỹ đưa cho chúng tôi một cái “máy gọi”
(beeper). Khi nào “máy gọi” bật sáng và rung lên là
báo cho khách hàng biết đã có chỗ ngồi cho mình. Sau
nửa tiếng chờ đợi, chúng tôi đã có chỗ ngồi. Những
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món ăn hải sản rất nhiều, thực khách được tự do lấy
cho mình bất cứ món nào và bao nhiêu cũng được.
Riêng món càng cua “king crab” thì có người phục
vụ, mỗi lần thực khách chỉ được “serve” có 3 cái càng
cua dài đặt trong một cái đĩa riêng. Muốn ăn thêm thì
phải quay lại lấy lần thứ hai. Người Mỹ họ ăn uống
không phí phạm nên ít khi thấy họ để đồ ăn còn dư
thừa trên đĩa. Họ chỉ lấy thức ăn cho vừa đủ ăn mà
thôi. Giá cả phải chăng, 19,95 đô la cho một người.
Với giá này thì thực khách không thể ăn “king crab”
một cách thả dàn và phí phạm được.
Chúng tôi không có gì phải hối hả hay bận tâm
tới thời gian. Chút nữa đây, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi
này để tới một thị trấn nào đó trên lộ trình, ghé vào
thuê một phòng ngủ cho đêm nay. Ngày mai sẽ lại tiếp
tục lên đường.
Sau khi rời khỏi khu ăn uống thì trời đã tối hẳn,
chúng tôi trở ngược lại khu bến tầu tản bộ và cứ dọc
theo bờ biển mà đi trên con đường lát gạch, nhìn trăng
sao và nghe sóng biển vỗ bờ. Gió biển mát và thổi nhẹ
làm chúng tôi có cảm giác thật khoan khoái. Có vài
chỗ trên bến cảng, sóng vỗ vào bờ vách bê-tông đang
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nhẹ tung bọt lên trắng xoá. Xa xa, vài con thuyền với
những ánh đèn leo lắt, ẩn hiện. Tôi ngồi trên ghế đá
trầm ngâm nhớ về một biến cố lịch sử đã từng xẩy ra
ở nơi đây: bài Quốc ca Hoa Kỳ ra đời.
Khi đến thành phố Baltimore nằm bên vịnh
Chesapeake Bay này, người ta không thể không nhớ
tới một câu chuyện lịch sử khá lý thú trong thời kỳ lập
quốc. Một cuộc chiến oai hùng và anh dũng của người
Hoa Kỳ với quân Anh đã xẩy ra nơi này làm rung
động trái tim của luật sư Francis Scott Key được thể
hiện bằng bài thơ “Star Spangled Banner” (Lá cờ ánh
sao chói lọi) của ông. Qua bài thơ này, nó cũng đã
từng làm rung động hàng triệu con tim công dân Hoa
Kỳ, và để rồi, bài thơ ấy đã trở thành lời ca của bài
Quốc ca Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay.
Để nhớ về biến cố lịch sử ấy, tôi cũng xin nhắc lại
là vào mùa hè năm 1814, đoàn tầu chiến gồm 800
chiếc của Anh tiến vào vịnh Chesapeake Bay, so với
18 chiếc của Hoa Kỳ. Một nhóm chiến thuyền Anh do
Tướng Ross chỉ huy tiến thẳng vào Washington D.C.
đốt cháy một số công thự chính quyền, rồi nhóm binh
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sĩ này rút quân trở lại chiến thuyền của họ. Một số
nhỏ binh lính bị thương người Anh đi lạc bị bỏ rơi lại
đằng sau đơn vị. Một trong những nhóm bị lọt lại này,
có một nhóm gồm ba thương binh đi lạc đến thành
phố Upper Marlboro, cách Thủ đô Washington
khoảng mười lăm dặm. Trong khi đó, một chuyện
đáng buồn cười xẩy ra, tin tức sai lạc được loan truyền
trong thành phố là quân Anh bị đánh bại ở
Washington. Thế là cả thành phố Marlboro ăn mừng
và liền bắt ngay ba anh chàng lính Anh bị thương này
đang đi xin ăn bỏ vào tù. Người cầm đầu vụ này
không ai khác hơn là bác sĩ William Beanes.
Khi quân Anh biết được sự kiện trên xẩy ra, tức
giận, liền bắt ngay bác sĩ Beanes nhốt trên chiến
thuyền của họ.
Bác sĩ Beanes là người nổi tiếng và được nhiều
người kính trọng nên một số bạn bè của ông vận động
cho ông được trả tự do. Một trong số bạn bè vận động
cho ông có Francis Scott Key, một luật sư nổi tiếng
đang hành nghề ở Thủ đô Washington trong thời gian
đó. Key được sự chấp thuận của Tổng thống Hoa Kỳ
là Madison cho phép sang thương thảo với quân Anh
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để đòi trả tự do cho bác sĩ Beanes. Cùng đi với Key
còn có John S. Skinner đặc trách về trao đổi tù binh
của Hoa Kỳ (United States Agent for the Exchange of
Prisoner).
Key và Skinner được tiếp đón tử tế trên chiến
thuyền Anh, nhưng lại thất bại trong việc thương thảo
để giải cứu Beanes. Người Anh cho rằng bác sĩ
Beanes cần phải được trừng trị vì đã vi phạm luật
chiến tranh. Tuy nhiên, những báo cáo tiếp theo được
gửi về Bộ chỉ huy của Anh đã chứng minh rằng những
nhóm lính Anh bị thương khác, bị lọt lại phía sau,
được người Hoa Kỳ đối xử tử tế. Với những báo cáo
đó, cuối cùng Đô đốc Cockburn đồng ý thả bác sĩ
Beanes (Đô đốc Cockburn: xin đọc bài “Cưỡi Ngựa
Xem Hoa - Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn”).
Trong mấy ngày thương thảo trên chiến thuyền
Royal Oak của Đô đốc, Key và Skinner đã quen biết
vài người sĩ quan trên chiến thuyền đó và được biết họ
đang chuẩn bị tấn công thành Fort McHenry của Hoa
Kỳ, nằm ngay phía dưới thành phố Baltimore. Để
tránh kế hoạch bị tiết lộ nên quân Anh giữ ba người
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Hoa Kỳ trên tầu chiến, chưa cho họ xuống đất liền.
Key, Skinner và Beanes cả ba được chuyển trở lại
chiếc thuyền nhỏ mà họ đã dùng để đến đây và họ
được canh giữ nghiêm ngặt. Cả ba người Hoa Kỳ này
ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình, họ có thể nhìn
thấy thật rõ ràng lá cờ Hoa Kỳ đang bay phất phới
trên thành Fort McHenry.
Đêm 13 tháng 9 năm 1814, cuộc tấn công bắt đầu.
Trong đêm tối, mỗi khi những ánh sáng của súng đạn
loé sáng lên, ba người vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ lá
cờ trên thành Fort McHenry còn phất phới bay. Cuộc
tấn công kéo dài tới tờ mờ sáng. Ba người hồi hộp chờ
đợi kết quả trận đánh đêm qua. Họ biết nếu ngọn cờ
còn phất phới bay trên thành thì có nghĩa là thành còn
đứng vững, và nếu lá cờ bị hạ xuống, nghĩa là thành
đã thất thủ.
Ba người hồi hộp ... và hồi hộp chờ đợi.
Cả ba cùng reo lên vui mừng khi ánh sáng sớm
ban mai vừa ló rạng thì họ nhận ra ngay lá cờ Hoa Kỳ
to lớn vẫn còn phất phới bay trên thành Fort
McHenry.
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Quân Anh nhận thấy không thể hạ nổi thành nên
đành rút lui và rời khỏi vịnh. Key viết ngay lời mở
đầu cho bài thơ “Star Spangled Banner” của ông trên
mặt trái của phong bì thư trong buổi sáng sớm hôm đó
trên con đường trở lại bờ. Trong bài thơ, Key diễn tả
lại tất cả những gì ông ta thấy với những cảm xúc khi
ông nhìn thấy lá cờ Hoa Kỳ vẫn còn tung bay trên
thành Fort McHenry vào sáng sớm tinh mơ hôm đó.
Key đã hoàn tất bài thơ này khi về tới khách sạn ở
Baltimore.
Ngày hôm sau, Key đưa bài thơ cho Chánh án
Nicholson đọc. Nicholson quá xúc động khi đọc bài
thơ này của Key nên ông đã vội vã cho in ra để truyền
bá trong dân chúng. Bài thơ được phổ nhạc theo giai
điệu một bài hát cổ của hội uống rượu người Anh là
To Anacreon in Heaven, và được trình diễn lần đầu
tiên tại Nhà hát Thành phố Baltimore. Bài hát nhanh
chóng được truyền bá.
Vì quá phổ biến nên tới những năm đầu của thế kỷ
20, lời ca được thay đổi tới hàng chục bản khác nhau.
Nhiều đến nỗi vào năm 1916, Tổng thống Woodrow
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Wilson phải yêu cầu Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đưa ra một
bản chính thức. Bài hát sau khi chuẩn hóa được trình
diễn lần đầu tiên ở Carnegie Hall vào năm 1917.
Thật muộn màng bởi những tranh cãi, mãi đến
năm 1931 bài hát mới chính thức trở thành bài Quốc
ca Hoa Kỳ dưới một đạo luật của Quốc hội do Tổng
thống Herbert Hoover ký.

Baltimore là một thành phố lớn từ thời lập quốc
nên những sự kiện lịch sử trong thời gian ban đầu ấy
của nó không phải ít. Nhưng cuộc hành trình “cưỡi
ngựa xem hoa” của chúng tôi chỉ cho phép chúng tôi
biết được có thế. Thôi thì cũng đành, tôi xin tự hẹn có
dịp nào quay lại lần nữa để tìm hiểu thêm về nó.
Chúng tôi rời Baltimore với chút gì lưu luyến
trong lòng. Và những ngày kế tiếp, chúng tôi biết
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cuộc hành trình đi thăm Miền đông Hoa Kỳ còn dài và
còn nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng tôi.
Trong lúc lái xe, tôi đưa một bàn tay nắm lấy bàn
tay nhà tôi siết nhẹ như để gửi đến “nàng” một lời yêu
thương. Tôi nhìn nàng mỉm cười. Nhà tôi cũng nhìn
tôi mỉm cười đáp lại và không quên “dúi” vào miệng
tôi một chiếc “kẹo chua”, loại kẹo có vị quá chua làm
“tài xế” phải tỉnh ngủ và phải tỉnh cả người.
Ánh đèn cảng Inner Harbor của thành phố
Baltimore đang dần lùi về phía sau.
Tôi vẫy tay tạm biệt Inner Harbor.

Ghi chú:
Những dữ kiện lịch sử trong bài này được người
viết sưu tầm, chọn lọc và dịch hoặc phỏng dịch từ
những nguồn sử liệu Hoa Kỳ.

Tạp Ghi

55
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TIỂU BANG

PENNSYLVANIA
Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình để
đến thăm tiểu bang Pennsylvania, một tiểu bang rộng
lớn, trù phú, có nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử của
quốc gia Hoa Kỳ.
Chúng tôi dùng xa lộ 95N, lái xe từ thành phố
Baltimore hướng lên phía Bắc. Xa lộ thẳng tắp. Hai
bên đường cây cỏ còn tốt tươi, một số cây đã chớm
đổi màu vì thời tiết đã vào thu. Tiết trời lành lạnh, cái
lành lạnh êm dịu làm cảnh vật trong vùng mang vẻ êm
đềm. Trời xanh cao tít, vài cụm mây đang lờ lững bay.
Dọc theo xa lộ, thỉnh thoảng có vài thị trấn nho
nhỏ đủ để khách qua đường có thể dừng chân nghỉ
ngơi, ăn uống hay đổ thêm xăng.
Mục tiêu đầu tiên chúng tôi nhắm đến là thành
phố Philadelphia, một thành phố đã từng là thủ đô của
Hoa Kỳ trong thời kỳ đầu lập quốc mà nay nó đã trở
thành cố đô. Sau đó chúng tôi sẽ đi thăm một vài di
tích lịch sử, văn hoá và thắng cảnh đặc biệt của tiểu
bang nếu thời gian cho phép.
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***
- Pennsylvania thuộc vùng nào của Hoa Kỳ?
- Pennsylvania thuộc vùng The Middle Atlantic
States.
Theo sự phân chia của một số sách địa dư Hoa Kỳ thì
The Middle Atlantic States, nằm giữa New England
gồm 6 tiểu bang cực bắc (1) và The South gồm 11 tiểu
bang phía Nam - kể từ tiểu bang Virginia trở xuống
tới tiểu bang Florida (2).
The Middle Atlantic States gồm 6 tiểu bang: New
York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware
và West Virginia. Trừ tiểu bang West Virginia, 5 tiểu
bang còn lại đều nằm trên bờ biển Đại Tây Dương
(Atlantic Ocean).
The Middle Atlantic là một trong những vùng
quan trọng của nước Mỹ, nó chiếm một phần tư (1/4)
dân số, một phần ba (1/3) tổng sản lượng kỹ nghệ của
toàn quốc. Ba phần tư (3/4) sự trao đổi ngoại thương
đi ngang qua 3 cảng quan trọng trong khu vực là New
York City thuộc tiểu bang New York, Philadelphia
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thuộc tiểu bang Pennsylvania và Baltimore thuộc tiểu
bang Maryland.
Nhìn một cách tổng quát thì đây là một vùng kỹ
nghệ, có rất nhiều hãng xưởng công nghiệp lớn và
quan trọng. Nó cũng là vùng tài chính vì có nhiều
ngân hàng lớn ở New York City và Philadelphia cung
cấp vốn cho những hoạt động kinh tế. Vì nặng về kỹ
nghệ nên các hãng xưởng cần nguyên liệu và trao đổi
hàng hoá, do đó hệ thống giao thông rất phát triển,
nào là hệ thống xa lộ đường bộ, đường xe lửa, nào là
đường hàng không, hàng hải đều có thể nối tới mọi
miền trên đất nước. Đó là hệ thống giao thông lớn
nhất trên thế giới.
Tuy Middle Atlantic States được coi là vùng kỹ
nghệ, nhưng bên cạnh đó nó cũng là khu vực có nhiều
phong cảnh thiên nhiên đẹp thu hút du khách tới thăm.
Hàng dặm này qua hàng dặm khác với những cánh
đồng bát ngát được mở rộng ra. Có đồi núi cao, có
những thung lũng sâu cắt bởi 3 con sông lớn chảy ra
biển. Sông Hudson chảy ngang qua tiểu bang New
York; Sông Delaware bắt nguồn từ dẫy núi Catskill
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Mountains của tiểu bang New York, chạy xuống phía
nam với chiều dài 350 dặm Anh để làm biên giới cho
hai tiểu bang Pennsylvania và New Jersey; Sông
Susquehanna chảy qua tiểu bang Pennsylvania. Nếu
nhìn cả 3 con sông ấy trên bản đồ ta sẽ thấy chúng gần
như chạy song song với nhau để rồi cùng đổ ra biển
Đại Tây Dương.
Middle Atlantic States cũng là vùng canh nông trù
phú, có nhiều nông trại. Nhưng những nông trại ở đây
không lớn mênh mông như ở miền Viễn Tây Hoa Kỳ
mà chỉ ở loại nhỏ hay trung bình để trồng ngũ cốc, rau
quả đủ cung cấp cho những thành phố lớn chung
quanh.
Chăn nuôi gia súc để lấy sữa, gà để lấy trứng là
một phần quan trọng trong ngành canh nông. Những
cây trái chính gồm táo tây, đào, lê được trồng nhiều ở
tiểu bang New York và Pennsylvania. Nho cũng được
trồng nhiều để sản xuất rượu nho “New York State”
với phẩm chất khá nổi tiếng trên thế giới.
Nếu ai có hỏi làm cách nào để Middle Atlantic
States đạt được những thành quả quan trọng và nổi
tiếng như ngày nay, đặc biệt về mặt thương mại và kỹ
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nghệ, ta có thể liệt kê một vài yếu tố thuận lợi chính
sau đây:
Thứ nhất, Middle Atlantic States là vùng cổ xưa
nhất của nước Mỹ. Trừ tiểu bang West Virginia ra,
năm tiểu bang còn lại đều nằm trong Liên Hợp 13 tiểu
bang thuộc địa đầu tiên của Hoa Kỳ. Thuộc địa Anh
đầu tiên được thiết lập ở 2 tiểu bang Virginia và
Massachusetts. Sau đó vài năm, cùng với những dân
nơi khác, họ di chuyển đến đây sinh sống và đã tạo
điều kiện cho sự phát triển rất nhanh và khởi sắc, đặc
biệt là hai tiểu bang New York và Pennsylvania. Vào
thời gian Chiến Tranh Cách Mạng (American
Revolution) của Hoa Kỳ, hai thành phố New York
City và Philadelphia đã trở thành những thành phố lớn
rồi, có thể so sánh với thành phố Boston ở
Massachusetts.
Thứ hai, Middle Atlantic States có thuận lợi về
mặt địa dư. Đa số những tiểu bang trong khu vực đều
nằm trên bờ biển Đại Tây Dương nên ngành hàng hải
và đánh cá rất phát triển. Trong thời gian đầu lập
quốc, việc trao đổi hàng hoá được nhờ vào hệ thống
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sông ngòi của 3 con sông lớn Hudson, Delaware,
Susquehanna như đã kể trên. Khi những tiểu bang
miền Tây (Western States) (dòng sông Mississippi là
ranh giới Đông-Tây vào thời đó) phát triển thì nông
phẩm và nguyên liệu thô của họ được cung cấp sang
miền Đông (Eastern States), hay xuất cảng ra nước
ngoài đều phải đi ngang qua những hải cảng của vùng
này, do đó New York City, Philadelphia và Baltimore
đã nhanh chóng trở thành những hải cảng quan trọng.
Thứ ba, Middle Atlantic States có nhiều mỏ
khoáng sản, đặc biệt là than đá và quặng sắt.
Pennsylvania là tiểu bang đứng đầu toàn quốc về sản
xuất than đá, West Virginia đứng hàng thứ hai. Trong
thời lập quốc, những khu vực phát triển kỹ nghệ
thường là những nơi có nhiều khoáng sản, tỷ như
thành phố Pittsburgh của Pennsylvania đã đứng đầu
toàn quốc về sản lượng thép, giản dị là, nhờ có mỏ
than đá mềm (soft coal) ở ngay trong tiểu bang và nó
được chở đến đó dễ dàng.
Thứ tư, nhiều sắc dân đã di cư đến đây. Những hải
cảng New York City, Philadelphia và Baltimore là
những trung tâm thu hút người di dân tới lập nghiệp
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nhiều nhất. New England và The South đa số người
định cư là người Anh. Nhưng Middle Atlantic States
lại là vùng mà những người đến định cư từ những
nước Đức, Ba Lan, Áo, Nga, Hòa Lan, Thụy Điển, Tô
Cách Lan và Wales (Anh). Những di dân này thường
có nghề chuyên môn, không giống như những vùng
khác. Họ sẵn sàng làm việc tại những hầm mỏ hay
hãng xưởng. Họ là nguồn lao động quý liên tục đổ về,
cung cấp cho những khu kỹ nghệ.
Thứ năm, có khí hậu ôn hoà, bốn mùa rõ rệt, và
mưa nhiều giúp cho nông nghiệp. Vào mùa đông thì
không lạnh lắm; mùa hè nóng nhưng ngắn và dễ chịu;
mùa thu và xuân thì mát mẻ. Lợi điểm của những
vùng có nhiệt độ ôn hòa thì công nhân thường có năng
xuất cao.
***

Mỗi tiểu bang Hoa Kỳ, phần đông đều có một lịch
sử thành hình riêng của nó. Pennsylvania cũng thế. Sự
thành hình của tiểu bang Pennsylvania có một câu
chuyện lịch sử đầy thích thú và hấp dẫn phát xuất từ
những biến cố thật bất ngờ.
Câu chuyện lịch sử:
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Vào tháng 10 năm 1682, một con tầu nhỏ mang
tên Welcome đã từ Vịnh Delaware tiến vào con sông
mang cùng tên, sông Delaware. Trên tầu gồm 70
người theo đạo Quaker. Họ từ nước Anh đến đây để
tìm đất sống mới với cùng một hoài bão giống như
những người Anh (Pilgrims) đến định cư 60 năm về
trước. Hoài bão của họ thật đơn giản, chỉ mong là
được tự do thực hiện niềm tin tôn giáo theo sự thờ
phượng riêng của họ.
William Penn, người cầm đầu của đoàn. Ông còn
trẻ, mới 38 tuổi, cao lớn và đẹp trai, đang đứng trước
mũi tầu chăm chú nhìn về phía trước để tìm vị trí nơi
mình sẽ định cư. Trong tay ông là những giấy tờ đã
được vua nước Anh ký sẵn, ủy quyền cho ông cai
quản một phần đất đã mang sẵn tên Pennsylvania,
rộng lớn hơn cả chính nước Anh.
Thân phụ của William Penn là Đô đốc Hải quân
Anh, do đó ông đã được nuôi dưỡng và giáo dục trong
những môi trường tốt. Ông theo học tại trường đại học
Oxford. Nhưng tại Oxford, ông lại chỉ thích thú với
những môn học có liên quan tới tôn giáo mà đặc biệt
là đạo Quaker. Chẳng bao lâu, ông đã trở thành tín đồ
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của đạo này. Ông đã làm thân phụ ông thất vọng nhiều
vì cha ông đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi con mình
trên con đường tiến thân về sự nghiệp như ông.
Ta cũng nên biết, vào thời gian đó, nhóm người
theo đạo Quaker chống lại một cách mạnh mẽ sự áp
chế trong việc thờ phượng theo đức tin của các nhà
thờ Anh chính thống. Người theo đạo Quaker, họ
muốn hành lễ trong những ngôi nhà bình thường,
không cần người chủ tế; người trong đạo hữu tự đứng
lên nói về sự suy nghĩ, nhận thức và trao đổi những
chứng nghiệm về đức tin của riêng mình. Họ rất dân
chủ và tôn trọng sự bình đẳng của mỗi người, như từ
chối việc phải ngả mũ chào với bất cứ ai, kể cả nhà
vua. Họ ăn mặc giản dị, muốn sống trong tình thương,
hòa ái và đồng thời chống lại mọi cuộc chiến tranh
dưới bất cứ hình thức nào.
Tất nhiên, nhà cầm quyền Anh đã tìm đủ mọi cách
để tiêu diệt nhóm đạo Quaker này, nhóm thường được
gọi là “Xã hội của Bằng hữu” (Society of Friends).
Chính quyền đã đàn áp những cuộc hội họp, bắt họ bỏ
vào tù, đốt phá những nơi được dùng để cầu nguyện,
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đôi khi có đến 1.500 người Quaker bị bắt và bỏ tù
trong cùng một lúc trên nước Anh.
William Penn trở thành người đứng đầu của nhóm
đạo Quaker. Ông đã từng bị vào tù nhiều lần, có lần
lâu tới cả năm trời. Trong tình trạng ấy, người Quaker
hướng trông về America như một miền đất hứa, nơi
mà họ mong đến đó định cư để có được một cuộc
sống yên bình và tự do hành đạo.
Vào năm 1680, William Penn viết thư cho vua
Charles II nhắc lại món nợ mà nhà vua đã mượn của
cha ông tức Đô đốc Hải quân đã từ trần trước đó mấy
năm. Ông đề nghị nhà vua nhượng lại đất đai tại thuộc
địa ở America cho ông để trừ số nợ 16 nghìn bảng
Anh đó của cha ông. Nhà vua đồng ý. Những giấy tờ
giao kết đã được ký kết giữa đôi bên.
Ông xin nhà vua cho đặt tên vùng đất mới này là
“Sylvania”, tức là vùng của những khu rừng. Nhà vua
đồng ý và thêm chữ Penn vào như để tỏ lòng yêu quý
và vinh danh cha ông để trở thành Pennsylvania.
Ngay từ đầu, nhiều người Quaker đã tìm tới, và cả
những người không phải đạo Quaker ở vùng đất khác
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cũng di chuyển tới hòa nhập cuộc sống với họ. Thuộc
địa non trẻ này, chưa đầy một năm, dân cư đã lên tới
ba nghìn người. Họ là những người chăm chỉ, cần cù,
sống đơn giản và thật thà. Họ có quan hệ tốt đẹp với
người dân da đỏ bản sứ. Vùng đất Pennsylvania này
phát triển rất nhanh. Vào thời kỳ Chiến tranh Cách
mạng (American Revolution), nó đã là thuộc địa lớn
thứ hai trong 13 thuộc địa đầu tiên được thành lập.
Ngày nay, vai trò quan trọng của người Quaker ở
vùng này đã giảm dần, tuy nhiên ảnh hưởng của họ
trong nếp sống gia đình và đời sống kinh tế vẫn còn
được thể hiện một cách tích cực tại thành phố
Philadelphia, thủ đô của Pennsylvania. Dấu vết quan
trọng của người Quaker ở đây là họ đã xây dựng được
nhiều trườnghọc nổi tiếng, trong đó có hai trường đại
học Swarthmore và Bryn Mawr. Nhiều chính khách
người Quaker đã tham gia sinh hoạt chính trị một cách
thành công. Trên toàn nước Mỹ hiện có hơn 200.000
người Quaker, đa số sống tại tiểu bang Pennsylvania.
***
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Thành phố Philadelphia đã hiện dần trước mắt
chúng tôi. Xa xa, những ngôi nhà cao tầng đứng sừng
sững bên kia bờ sông Delaware. Càng tiến gần hơn,
những ngôi nhà cao tầng và thành phố càng hiện lần
những nét cổ kính của nó với dáng vẻ của một cố đô
đã được xây dựng từ khoảng trên hai trăm năm mươi
năm (250) trước đây.
Chúng tôi lái xe băng qua chiếc cầu lớn bắc ngang
sông Delaware. Trên sông, tàu bè đi lại nhiều. Không
xa cầu là mấy, có một căn cứ hải quân với sự hiện
diện của những chiếc tầu chiến đang đậu.
Qua cầu, chúng tôi bắt đầu đi vào ranh giới của
thành phố. Xe cộ đi lại tấp nập, mọi sinh hoạt trên
đường phố ở đây đúng là quang cảnh tiêu biểu của
một thành phố lớn ở Hoa Kỳ, nghĩa là “ngựa xe như
nước” và “áo quần như nêm”. Có một điểm đặc biệt
mà chúng tôi nhận ra ngay, đó là số người da trắng đi
trên đường phố thuộc về thiểu số (minority), rất thiểu
số, mà thành phần đa số (majority), và rất đa số, lại
thuộc về người da đen. Lịch sử đã minh chứng ở đây,
sau thời kỳ nội chiến Nam-Bắc chấm dứt, những
người da đen được giải phóng khỏi kiếp nô lệ đã di
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chuyển từ những tiểu bang miền Nam lên những tiểu
bang miền Bắc, mà Philadelphia là một trong những
thành phố mà người da đen tới định cư đông nhất.
Chúng tôi chỉ lái xe qua vài con đường trong trung
tâm thành phố rồi tìm đường ra khu “chợ” Việt Nam
cũng không cách xa đó là mấy. Chung quanh khu
thương mại này là những “buildings” gạch đỏ cũ kỹ.
Tôi đoán, dù có mới lắm thì chúng cũng được xây cất
lên ít nhất từ trên một trăm năm nay.
Khi vừa tới “chợ”, chúng tôi đã nghe thấy tiếng
nhạc ồn ào phát ra từ những trung tâm bán băng nhạc
Việt Nam. Băng “Paris by Night” được vặn to hơn cả,
đánh át những tiếng nhạc khác, dầu vậy, âm thanh hỗn
hợp ấy vẫn trở nên hỗn độn.
Trung tâm thương mại của đồng hương Việt Nam
ta ở Philadelphia quá nhỏ so với những trung tâm
khác như ở San Jose thuộc miền Bắc California, nơi
chúng tôi đương sinh sống, và tất nhiên là nó cũng
còn quá nhỏ hơn nữa so với những trung tâm thương
mại lớn như ở Los Angeles của miền Nam California
hay ở Houston của tiểu bang Texas, và nó không thể
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so sánh được cả với những trung tâm cỡ bậc trung như
ở Virginia hay Dallas. Khu thương mại ở đây tuy nhỏ
nhưng vẫn có đầy đủ mọi mặt hàng và những văn
phòng dịch vụ cần thiết.
Từ bãi đậu xe, chúng tôi thấy một số tiệm nằm
ngay mặt tiền của khu “chợ” có mang những tên như
Phát Ký Duck Noodle Home, Kim Phượng Music,
Hương Quê, Wing Phát Supermarket ... Bên trong khu
“chợ” là những hàng ăn và một số tiệm có những mặt
hàng khác nhau ta thường thấy ở các trung tâm
thương mại khác của người Việt. Wing Phát
Supermarket khá lớn, sạch sẽ và có khá đủ mặt hàng
kể cả rau tươi, hoa quả, thịt thà, đồ biển và những
thức ăn khô.
Chúng tôi ghé vào một tiệm phở để thưởng thức
món ăn “đặc sản” của người Việt Nam ta. Phở ở đây
cũng ngon như ở San Jose, cũng là một tô phở có
“chất lượng”, nghĩa là thịt nhiều hơn bánh phở. Và
nếu hỏi nhà hàng có bỏ nhiều “mì chính” (bột ngọt)
vào không, câu trả lời bao giờ cũng là một câu mà ta
thường nghe thấy ở một số đông nhà hàng ăn uống
Việt Nam ta ở Mỹ là “có một tí xíu thôi”. Nghe trả lời
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như thế, dù biết là không đúng, nhưng khách ăn vẫn
cứ tự cảm thấy là món ăn đó tinh khiết và sẽ an tâm
hơn khi thưởng thức.
Đã no bụng, chúng tôi trở lại khu trung tâm thành
phố để đi xem những thắng cảnh và di tích lịch sử.
Khi nói đến Philadelphia thì trước tiên là người ta
nghĩ tới ngay “Bản Tuyên ngôn Độc lập” của Hoa Kỳ
và cái “chuông Tự do” bị nứt. Chúng còn ghi lại dấu
vết và hình ảnh một cách rõ rệt về những ngày trọng
đại của quốc gia này trong thời kỳ lập quốc. Ngày mà
cả dân tộc Hoa Kỳ quyết tâm giành lấy độc lập, tự chủ
từ tay người Anh để tiến lên, trở thành một cường
quốc hàng đầu trên thế giới từ nhiều thập niên hay thế
kỷ qua. Đó cũng là “mục tiêu” mà chúng tôi muốn
ghé thăm ở thành phố này.
“Quảng trường Lịch sử Quốc gia Độc lập”
(Independence National Historical Park) chiếm một
khu đất rộng ở ngay trung tâm thành phố. Quảng
trường này gồm nhiều khu lịch sử cổ kính, các khu
văn hoá nghệ thuật và những công viên nhỏ trồng hoa
như Franklin Square, Washington Square.
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Nhà Tuyên Bố Độc Lập

Tháp chuông

Phòng họp Quốc hội

Dự thảo Bản
Tuyên Ngôn
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Thảo luận tại Quốc hội
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Tuyên Ngôn Độc Lập
Độc Lập

Những khu lịch sử chính mà du khách thường lui
tới nhiều nhất phải kể đến là:
- “Nhà Tuyên bố Độc lập” (Declaration House)
hay “nhà Độc lập” (Independence House), nơi đây
cũng vừa là toà án (suppreme court), toà Thị sảnh cũ
(old City Hall), nhà Tiểu bang (State House) và Quốc
hội. Quốc hội, nơi hội họp của những đại biểu của 13
thuộc địa đầu tiên (Original Thirteen Colonies), được
lần lượt gọi là “Đệ nhất Quốc hội Lục địa”, “Đệ nhị
Quốc hội Lục địa”, “Quốc hội Hợp bang” tùy theo vai
trò cần thiết của từng giai đoạn lịch sử trước khi chính
thức trở thành Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ được dời
về Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C) như hiện nay.
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- Kế đến là chiếc chuông nứt mang tên “Chuông
Tự do” (Liberty Bell).
Đặc biệt là ở hai địa điểm này có “hướng dẫn viên”
(Ranger of the National Park) giải thích về diễn tiến
của những biến cố lịch sử xảy ra.
Ngôi nhà Tuyên bố Độc lập
Trước tiên, chúng tôi đến thăm ngôi Nhà Tuyên bố
Độc lập. Đây là ngôi nhà hai tầng, tầng dưới được sử
dụng làm phòng họp, có những bàn hình chữ nhật, trải
khăn bàn màu xanh lá cây đậm. Trên mỗi bàn có cây
đèn nến trắng kiểu cổ.
Ở nơi đây, theo lịch trình đã định trước, “hướng
dẫn viên” giải thích về những biến cố lịch sử diễn ra
tại phòng này. Tầng trên có phòng triển lãm, tòa án,
phòng họp của Nghị viên thành phố ... Chúng tôi
không đi hết tầng trên này nên không ghi nhận được
có những gì thêm nữa. Ít du khách bước lên tầng lầu
thứ hai nên không tạo cho chúng tôi sự tò mò về nó.
Như ta đã biết, ngày 4 tháng 7 năm 1776 là ngày
trọng đại của dân tộc Hoa Kỳ, ngày “Bản Tuyên ngôn
Độc lập” được “Đệ nhị Quốc hội Lục địa” (xin được
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gọi tắt là Quốc hội trong bài này) (3) thông qua. Nó
đánh dấu sự ra đời của một quốc gia non trẻ: Hợp
Chủng Quốc Hoa kỳ.
Nào nhé, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về bối
cảnh của sự hình thành “Bản Tuyên ngôn Độc lập”,
mà tự bản thân nó, quả thật có nhiều điều rất khó
khăn, nhưng xem ra cũng có nhiều điều khá lý thú.
Những thành viên trong Quốc hội lúc đó có nhiều
ý kiến chống đối nhau về việc nên hay không nên
tuyên bố độc lập đối với nước Anh đang cai trị 13
thuộc địa này. Số đông thì chống đối, họ cho là việc
làm như vậy sẽ đưa tới chiến tranh. Một số thì cho là
chưa sẵn sàng. Một số nhỏ ủng hộ, gồm những người
thiết tha với việc phải tách những thuộc địa ra khỏi
nước Anh để trở thành một quốc gia độc lập. Nhóm
thiểu số này cho là chiến tranh đang xảy ra rồi ở
Lexington và Concord gần thành phố Boston, và nếu
cần, họ có thể nhờ sự trợ giúp của một nước thứ ba
như Pháp chẳng hạn.
Ngày 7 tháng 6 năm 1776, một thành viên Quốc
hội là ông Richard Henry Lee của Virginia đã đưa ra
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một giải pháp, trước nhất là hãy soạn thảo “Bản
Tuyên ngôn Độc lập”. Đề nghị này được Quốc hội
thông qua và một tiểu ban được thành lập gồm năm
người chuyên trách về công việc soạn thảo văn kiện,
trong số đó có ông Thomas Jefferson.

Tượng 4 vị tổng thống Mỹ:
George Washington, Thomas Jefferson,
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Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln
trên núi Rushmore (SD)

Thomas Jefferson là một người thông minh và
lịch thiệp. Ông viết giỏi, lời văn của ông bao giờ cũng
được cân nhắc sao cho những điều ông viết ra phải
được giản dị, rõ ràng và chính xác nhất. Và trong quá
khứ ông đã từng viết một số văn kiện quan trọng cho
Quốc hội. Trong trường hợp soạn thảo “Bản tuyên
ngôn độc lập”, ông đã mất hai ngày trời để hoàn tất.
Bản này được chia ra làm 3 phần.
- Phần đầu nêu lên sự việc chính quyền Anh đã
tước đoạt những quyền căn bản của người dân trong
những thuộc địa.
- Phần thứ hai nói lên sự yếu kém của vua George
III.
- Phần thứ ba, tức phần trọng tâm, là tuyên bố độc
lập, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng của Quốc hội và
toàn dân bảo vệ sự sống còn, tương lai và danh dự cho
quốc gia non trẻ này.
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“Bản Tuyên ngôn Độc lập” được đệ trình Quốc
hội và được thông qua sau những ngày tranh luận gay
gắt.
Chắc ai cũng biết bản gốc của “Bản Tuyên ngôn
Độc lập” của Hoa Kỳ hiện nay được cất giữ trong tòa
nhà Văn khố Quốc gia (Archives Building), tại Thủ
đô Hoa Thịnh Đốn. Nó đã trở nên màu vàng cũ theo
thời gian của hơn 200 năm nay. Cuối trang là 56 chữ
ký của những thành viên Quốc hội lúc đó, trong đó có
những tên tuổi lừng danh trong lịch sử Hoa Kỳ như
Benjamin Franklin, John Adams, John Hancock ... Và
cũng trong số đó có nhiều người đã ký tên với sự lo
ngại và do dự vì tình hình chiến cuộc vào thời điểm
này không khả quan chút nào. Hơn nữa, chính quyền
Anh chắc chắn sẽ trừng trị những người bị cáo buộc
cho là phản quốc, tất nhiên là phải kể đến những
người ký tên trong “Bản Tuyên ngôn Độc lập” này.
Thế còn Jefferson, nhân vật chính viết bản dự
thảo, đã có nhận thức và cảm xúc ra sao trong ngày
lịch sử trọng đại ấy?
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Thế này nhé, sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm
1776, Jefferson dậy sớm như thường lệ. Vì là đại biểu
từ thuộc địa Virginia đến, ông được dành cho một căn
nhà hai phòng để ở trong suốt thời gian tham dự cuộc
họp Quốc hội tại Philadelphia.
Ngôi nhà ông ở tọa lạc tại góc đường số 7
(Seventh Street) và đường High (nay là đường
Market). Sau khi tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề mà
người hầu đàn ông da đen đã chuẩn bị cho ông từ đêm
hôm trước. Ông ăn sáng và sau đó ông dùng vài giờ
để viết. Viết, đó là thói quen mỗi ngày của ông từ bao
lâu nay. Ông đã cố gắng viết, nào là thư từ, nào là mọi
vấn đề dưới nhiều đề tài khác nhau. Những bài viết
của ông để lại, tính cho đến cuối đời ông, người ta có
thể thu thập và đóng lại thành hai mươi tập sách lớn.
Ông luôn luôn tự nhủ trong khi viết là, những điều gì
được ông viết ra phải giản dị và rõ ràng nhất. “Bản
Tuyên ngôn Độc lập” là một tiêu biểu điển hình.
Sáng nay Jefferson ngồi viết vài lá thư mà trong
lòng ông đang lo ngại về một số chuyện ở nhà. Vợ
ông đang ốm. Đứa con gái nhỏ vừa mới mất mấy
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tháng trước. Ngôi nhà của ông ở Monticello, Virginia,
còn đang xây dở dang, mới được một nửa. Mùa màng
năm nay thất thu. Ông lại nghĩ thêm về những chiếc
tầu chiến của Anh đã khai hỏa ở Norfolk thuộc
Virginia quê nhà, và tình hình chiến sự biến chuyển có
thể lan ra mau chóng đến toàn tiểu bang.
Gần 9 giờ sáng hôm ấy, Jefferson rời nhà để tới dự
buổi họp Quốc hội. Khi vừa tới trung tâm thành phố,
ông có cái cảm giác thật thích thú và phấn khởi khi
thấy dân chúng của thành phố, với dân số 28.000
người, đã đổ về đây đông hơn thường lệ. Tất cả 13
thuộc địa đang hướng về đây chờ đợi sự tách rời của
họ ra khỏi sự cai trị của người Anh.
Ngay tại cửa ra vào của Nhà Tiểu bang, nay được
gọi là Nhà Độc lập, nơi Quốc hội họp, ông nghe thấy
tiếng hoan hô của dân chúng và cùng lúc ấy ông
Benjamin Franklin cũng vừa xuất hiện. Hai ông, tay
khoác tay, cùng tiến vào bên trong phòng họp. Hai
ông trao đổi vài câu chuyện với ông John Adams
trước khi vị Chủ tịch Quốc hội là ông John Handcock
tuyên bố khai mạc buổi họp.
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Một vài vấn đề nhỏ được Quốc hội đem ra bàn
thảo trước. Sau đó, tới phần chính của chương trình
nghị sự ngày hôm ấy, đó là sự bàn cãi cuối cùng cho
bản dự thảo “Bản Tuyên ngôn Độc lập”.
Thật ra, sự tranh cãi đã diễn ra từ mấy ngày trước,
nhưng vẫn còn những điều tồn đọng cần được xem xét
kỹ lưỡng thêm để hoàn chỉnh. Ông Jefferson cảm thấy
thật đau lòng mỗi khi có sự thay đổi nào. Nhưng
chung kết, người ta thấy những thay đổi ấy chỉ là
những chi tiết nhỏ không đáng kể mà thôi.
Sau vài giờ tranh cãi, cuối cùng, “Bản Tuyên ngôn
Độc lập” được thông qua. Nó được đọc to trước Quốc
hội. Khi vừa đọc dứt, sự phấn khích được nổ bùng lên
giữa những thành viên trong Quốc hội. Họ chạy tới
bắt tay nhau, cười nói và chúc mừng nhau về sự thành
công. Tin tức được loan truyền ra ngoài. Những tiếng
hoan hô vang lên từ đám đông. Súng cà-nông được
chuẩn bị sẵn, bắt đầu khai hỏa chào mừng. Cả thành
phố như sôi sục trong sự vui mừng trong suốt ngày
hôm đó cho tới mãi buổi chiều tối.
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Vào khoảng 5 giờ chiều, Jefferson rời phòng họp
để đến Smith’s City Tavern, nơi tụ tập của những
thành viên trong Quốc hội hay những người quan tâm
tới chính trị. Đây cũng là nơi người ta thường nghe
thấy những tin tức sốt dẻo về chiến sự như Paul
Reverse mang tin về sự đóng cửa cảng Boston, tin tức
về trận đánh ở Lexington hay Concord.
Ông Jefferson dùng cơm tối với bạn bè ở đây. Họ
nói với nhau về những biến cố trong ngày, bàn thảo về
tương lai của quốc gia vừa mới thành lập.
11 giờ đêm, ông trở về nhà, mệt mỏi leo lên tầng
hai của căn nhà ông ở trên đường High. Đối với ông,
hôm nay quả thật là một ngày dài, nhưng thật là một
ngày vui. Ông sung sướng với kết quả đạt được. Ông
nghĩ, một quốc gia bé nhỏ với dân số khoảng 3 triệu
người của ngày hôm nay, biết đâu, trong tương lai nó
lại chẳng trở nên một quốc gia vĩ đại và “Bản Tuyên
ngôn Độc lập” do ông soạn thảo sẽ trở thành một văn
kiện lịch sử sau này.
Mặt khác ông lại nghĩ tới cuộc chiến tranh đang
diễn ra có nhiều bất lợi so với ưu thế của quân Anh.
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Đây thật là thời gian khó khăn cho tất cả mọi người.
Ông cũng tự hỏi một cách tiêu cực, chẳng lẽ ông và
các bạn đồng viện của ông lại vừa chiến đấu cho một
cuộc chiến thất bại và để rồi những thành quả vừa đạt
được sẽ tan ra mây khói? Ông chợt nghĩ về nhà, về
người vợ đau yếu mà chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm.
Ông lấy chiếc đàn vĩ cầm ra chơi một lúc để mong
quên đi những suy nghĩ vừa rồi đã làm ông trở nên
mệt mỏi và xáo trộn trong lòng.
Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục reo vang trong
thành phố Philadelphia để chào mừng ngày ra đời của
một nước Hợp Chủng Quốc. Ông tắt đèn, đứng yên
trong bóng đêm nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi mới lên
giường ngủ.
Thomas Jefferson (1743-1826) là tổng thống thứ
ba của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông là một trong
những tổng thống được xem là nghèo nhất. Ông phải
vay nợ trong suốt cuộc đời mình, trong đó có cả trách
nhiệm kế thừa một khoản nợ từ cha vợ. Nguồn thu
nhập chính từ đồn điền không đủ sống và cho đến
cuối cuộc đời, ông nợ nhiều đến nỗi phải đệ đơn lên
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tiểu bang Virginia xin bán đấu giá đất tư của mình,
nhưng chính phủ tiểu bang từ chối. Chỉ sau khi ông
chết, bất động sản đó của ông mới được đem ra bán
đấu giá để trả nợ và người con gái thì phải sống nhờ
vào quỹ từ thiện.
Chuông Tự do

Chúng tôi rời toà nhà Tuyên bố Độc lập để đến
Quảng trường Lịch sử xem chiếc Chuông Tự do
(Liberty Bell) nổi tiếng.
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“Chuông Tự do” và đường nứt của nó đã dính liền
với nhiều biến cố lịch sử. Những câu chuyện về nó
đôi khi đã trở thành huyền thoại rất nhiều thú vị và
cũng đã gây nhiều tranh cãi.
Một điều chính yếu mà mọi người công dân Hoa
Kỳ không ai chối bỏ và hãnh diện, đó là: “Chuông Tự
do” là một biểu tượng của nền độc lập Hoa Kỳ.
Chúng ta hãy tìm hiểu một chút ít về chiếc chuông
này.
Chuông được treo nhiều năm ở gác chuông trên
nóc Tòa nhà Tiểu bang của thành phố Philadelphia.
Chuông được sử dụng vào thời đó để triệu tập các nhà
lập pháp tới họp ở Quốc hội hay thông báo cho dân
chúng biết trong những buổi họp công cộng.
Trong năm 1848, vì sự nổi tiếng của chuông,
thành phố đã quyết định đem chuông từ nóc chuông
xuống tầng thứ nhất và được đặt trong phòng họp
Quốc hội (Assembly Room) trong khoảng 1/4 thế kỷ.
Sau Thế chiến Thứ hai chuông được giao cho cục
Tạp Ghi

85

Công viên Quốc gia (National Park Service) ở
Philadelphia quản giữ để công chúng đến xem.
Chuông được di chuyển từ “Tòa nhà Tiểu bang” tới
trung tâm “Quảng trường Quốc gia Lịch sử Độc lập”
vào năm 1976.
Năm 2003 người ta xây cho nó một căn nhà riêng
biệt rộng rãi và khang trang hơn trước được gọi là
“Trung tâm Chuông Tự do” (Liberty Bell Center) như
ta thấy hiện nay trong Quảng trường này. Chuông có
chu vi 12 feet (3,7 mét), nặng 2.080 lb (900kg).

Chuông được đặt trong Nhà Độc Lập
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Nhà Độc Lập năm 1770.

Chuông được đặt mua từ công ty London Lester
và Pack (nay là Whitechapel Bell Foundry) ở bên Anh
năm 1752. Chuông đã được đem về Philadelphia và bị
nứt vành ngay lần rung chuông đầu tiên. Chuông đã
hai lần được đúc lại bởi hai hãng đúc nội địa là John
Pass và John Stow. Đúc lại lần đầu, tiếng chuông
không được tốt, đúc lại lần thứ hai thì tiếng chuông
mới đạt yêu cầu vào tháng 6 năm 1753.
Sau đó, một chiếc chuông thứ hai tương tự được
đặt mua thêm, cùng hãng đúc London Lester và Pack,
với điều kiện trả lại chiếc đầu tiên. Nhưng sau cùng
Quốc hội chấp thuận giữ lại cả hai. Chiếc chuông thứ
hai sau đó được bán lại cho nhà thờ Công giáo trong
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thành phố năm 1828. Chiếc thứ hai này về sau cũng bị
hư chảy bởi một vụ hoả hoạn của nhà thờ năm 1884.
Sự tranh cãi về vết nứt và thời điểm bị nứt của
chuông lần thứ hai được bình luận nhiều trong dư
luận quần chúng Hoa Kỳ, đặc biệt trong giới sử gia
mà trong giới hạn bài này chúng tôi không đề cập tới.
Đứng về mặt lịch sử của chuông
Tiếng rung của chiếc chuông này cũng được nhắc
tới trong một bức thư của ông Benjamin Franklin gửi
cho ông Chaterine Ray đề ngày 16 tháng 10 năm
1755: Chuông được rung lên để đánh dấu ngày lên
ngôi của vua nước Anh George III năm 1760, cũng
như rung lên để chào mừng “Bản Tuyên ngôn Độc
lập” được công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776.
Trong năm 1799, thủ đô Philadelphia phải dời tới
thành phố Lancaster (Pennsylvania) và lưu lại đây chỉ
có một ngày, chuông cũng được rung lên để mời các
vị đại biểu Quốc hội đến họp.
Ta cũng nên biết thêm về một sự kiện lịch sử.
Tháng 2 năm 1861, Tổng thống Abraham Lincoln đã
đến “Phòng họp Quốc hội” ở Philadelphia để đọc một
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bài diễn văn nhân dịp trên đường đi đến Washington
D.C. nhậm chức.
Năm 1865, thi hài Tổng thống Lincoln sau khi bị
ám sát cũng đã được quàn tại “Phòng họp Quốc hội”
này để dân chúng tới nhìn mặt lần cuối trước khi được
đem đi mai táng ở Springfield, Illinois. Do thời gian
có hạn, chỉ một số nhỏ người có thể đi ngang qua linh
cữu. Tuy vậy, cũng đã có khoảng 120.000 tới 140.000
người toại nguyện. Đoàn người xếp hàng vào thăm
viếng không lúc nào dài dưới 3 dặm Anh (4,8 km).
Chiếc chuông “Tự do” được đặt ngay trước đầu linh
cữu và có hàng chữ “Proclaim Liberty throughout all
the land unto all the inhabitants thereof” (Tự do phải
được rao truyền đến tới tất cả mọi nơi và cho tất cả
mọi người).
Về mặt biểu tượng của chuông.
Năm 1830, chuông được coi như là biểu tượng của
phong trào Bãi-Nô (Anti-Slavery) và cũng là lần đầu
tiên người ta gọi nó là “Chuông Tự do”.
Trong năm 1835, Tổng thống Franklin Pierce đến
thăm Philadelphia đã tuyên bố chiếc chuông này là
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biểu tượng cho cuộc Cách mạng và nền Tự do của
Hoa Kỳ. Ngoài ra chuông cũng là biểu tượng cho “Tự
do” trong thời gian chiến tranh lạnh (Cold War) giữa
hai khối Tự do và Cộng sản sau Thế chiến Thứ hai.
Đặc biệt, có những sử gia cho là chuông này đã
không rung vào ngày “Bản Tuyên ngôn Độc lập”
được công bố và ngay cả ngày công bố bản tuyên
ngôn đó cũng không rơi vào ngày 4 tháng 7 năm 1776
như người dân Hoa Kỳ đã công nhận làm ngày Quốc
khánh, mà lại là ngày 8 tháng 7 năm 1776.
Cũng có thêm một câu chuyện khá lý thú về chiếc
chuông này là vào ngày 11 tháng 9 năm 1777.Trước
khi quân Anh tấn công chiếm Philadelphia, thành phố
đã phải dùng tất cả chuông để nấu đúc thành súng
đạn. Để tránh chiếc chuông “Tự Do” bị cùng chung số
phận với những chiếc chuông khác, người ta đã di
chuyển nó đi “tỵ nạn” tới thành phố Allentown.
Chuông được đem trở lại vào tháng 6 năm 1778 sau
khi quân Anh rút khỏi thành phố Philadelphia.
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Hình ảnh cuộc diễn hành năm 1908 để kỷ niệm việc di
chuyển chuông từ Philadelphia tới Allentown năm 1777.

Vài sự kiện khác của chuông,
Chuông “Tự do” được di chuyển bằng xe lửa đi
khắp nơi trên đất Mỹ. Xe lửa đã dừng lại tại nhiều
thành phố để mọi người chiêm ngưỡng. Hàng triệu
người có cơ hội nhìn thấy nó và cũng có vài triệu
người được hôn nó. Nó cũng hiện diện tại những lễ
hội hay hội chợ quốc tế như biểu tượng cho tự do của
toàn cầu.
Trong khoảng thời gian từ năm 1885 đến năm
1915, Chuông “Tự do” đã thực hiện 7 chuyến du
hành. Có một lần đặc biệt, chuông dừng lại thành phố
Biloxi thuộc tiểu bang Mississippi. Ở đây, Tổng thống
của “Liên minh miền Nam” (Confederacy) trong
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chiến tranh Nam-Bắc là Jefferson Davis đã đọc một
bài diễn văn tỏ lòng chiêm ngưỡng ý nghĩa của
chuông này, kêu gọi sự thống nhất và đoàn kết quốc
gia.
Sau “Thế chiến Thứ hai”, và sau nhiều lần thảo
luận tranh cãi, thành phố Philadelphia đã đồng ý
chuyển nhượng chuông “Tự do” và “Toà nhà Độc
lập”, đồng thời cùng với một số tòa nhà cổ khác trong
khu vực, cho chính phủ Liên bang. Quốc hội Liên
bang chấp thuận năm 1948. Ba năm sau, “Quảng
trường Quốc gia Lịch sử Độc lập” được thành lập và
được kết hợp trong việc điều hành những tài sản lịch
sử ở đây cùng với cơ quan “Cục Công viên Quốc gia”.
Ta cũng nên biết thêm, từ ngày đó, ba “blocks” đường
được dọn quang để thành lập quảng trường lịch sử
này.
Sau khi xem chiếc chuông “Tự do”, chúng tôi tới
một khu lịch sử khác: Khu kỷ niệm của 13 tiểu bang
đầu tiên gia nhập chính thức Liên bang Hoa Kỳ sau
ngày tuyên bố độc lập.
13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên
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Trong khu vực Quảng trường Lịch sử này gồm cả
một khu kiến trúc có 13 cột cờ của những tiểu bang
đầu tiên được cắm trước 13 gian phòng nhỏ kế tiếp
nhau, không có cửa. Mỗi gian phòng tượng trưng cho
một tiểu bang. Trước mỗi gian phòng có một tấm
bảng lớn bằng đồng đúc gắn trên nền xi măng, trên đó
có ghi vài chi tiết của tiểu bang như: tên tiểu bang,
ngày gia nhập liên bang, tên thủ đô và dân số tiểu
bang lúc gia nhập. Bên trong mỗi phòng có treo một
tấm bảng huy hiệu (Logo) biểu tượng cho tiểu bang
ấy.
Chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh đất
nước Hoa Kỳ sau khi giành được độc lập hoàn toàn từ
tay người Anh.
Sau khi “Bản Tuyên ngôn Độc lập” được công bố
ngày 4 tháng 7 năm 1776, Vương quốc Anh liền mở
một cuộc chiến với 13 thuộc địa đầu tiên. Cuộc chiến
này được kéo dài từ năm 1776 đến năm 1783. Chung
cuộc, cuộc “Chiến Tranh Cách Mạng” của những
người dân thuộc địa đã đạt được chiến thắng cuối
cùng nhờ sự trợ giúp của nước Phổ, Hoà Lan và đặc
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biệt là Pháp. Vương quốc Anh đã phải ký Hiệp Ước
Paris 1783 công nhận Hợp Chủng Quốc là một quốc
gia độc lập và rút toàn bộ quân đội Anh ra khỏi những
thuộc địa cũ này.
Khi Hợp Chủng Quốc thành hình, quyền hạn thật
sự còn nằm trong tay của các thuộc địa, chính quyền
Trung ương chỉ được đại diện bởi Quốc hội gồm
những đại biểu của 13 thuộc địa gửi tới họp. Quyền
hạn của các thuộc địa lớn hơn quyền hạn của Trung
ương, như Quốc hội không có quyền thu thuế mặc dù
Quốc hội có quyền thay mặt các thuộc địa tuyên
chiến, ký kết các văn bản ngoại giao, bổ nhiệm các đại
sứ.
Càng ngày những nhu cầu về ngoại thương, các
thuộc địa nhận thấy cần phải có một chính phủ Trung
ương mạnh nên đã đồng lòng mở một hội nghị để bàn
về vấn đề này. Vì lý do đó, bản Hiến Pháp Hoa Kỳ
được thành hình và thông qua ngày 17 tháng 9 năm
1789 dựa trên nguyên tắc Tam quyền phân lập rõ ràng
gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.
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Những thuộc địa cũ được công nhận chính thức
thành tiểu bang do sự xin gia nhập Liên bang của Hợp
Chủng Quốc Hoa Kỳ theo thời gian tính sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Delaware
Pennsylvania
New Jersey
Georgia
Connecticut
Massachusetts
Maryland
South Carolina
New Hampshire
Virginia
New York
Carolina
Rhode Island

12-07-1787
12-12-1787
12-18-1787
01-02-1788
01-08-1788
02-06-1788
04-28-1788
05-23-1788
06-21-1788
06-25-1788
07-26-1788
11-21-1789
05-29-1790
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Rời thành phố Philadelphia vào lúc trời cũng đã xế
chiều, chúng tôi lái xe ra xa lộ theo hướng thành phố
Atlantic City và dự định ở lại thành phố ấy qua đêm
nay rồi sau đó sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào sáng
sớm ngày mai.
Thành phố Atlantic thuộc tiểu bang New Jersey
và nằm ngay trên bờ biển Đại Tây Dương, cách thành
phố Philadelphia khoảng một giờ lái xe. Sinh hoạt
chính yếu của thành phố này là các “sòng bài”
(casino). Tôi đoán, có lẽ thành phố này là thành phố
“casino” lớn nhất của miền Đông Hoa Kỳ. Tất nhiên,
ta không thể so sánh nó với những thành phố cùng
loại như Las Vegas hay Reno thuộc tiểu bang Nevada.
Thành phố tuy nhỏ nhưng cũng tấp nập lắm.
Nhiều “casino” sang trọng hiện diện ở đây với đèn
điện sáng trưng vào ban đêm. Vì là thành phố ven
biển nên buổi chiều ta có thể dạo mát trên “đường
bằng gỗ” của khu “sòng bài” để hưởng chút gió biển
với cảnh thanh bình ngồi nhìn mặt trời lặn.
Chúng tôi đi ăn cơm tối rồi trở lại khách sạn
Trump. Khách sạn chúng tôi ở là một nhà cao tầng,
trọn tầng dưới cùng dành làm “sòng bài”, những tầng
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phía trên dành làm phòng ngủ. Trước khi lên phòng
ngủ, chúng tôi đã “đóng” ít tiền cho “sòng bài” để thử
vận “đỏ đen”. Tất nhiên là chúng tôi gặp vận đen rồi,
nhưng cũng may là không đen lắm.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường
theo hướng thành phố Lancaster thẳng tiến. Trên
đường đi Lancaster, phải ngang qua thành phố
Philadelphia nên tiện đó chúng tôi ghé vào một tiệm
phở ngay tại khu dân cư đông đúc ở vùng trung tâm
thành phố. Tiệm phở này do người Hải Phòng sang
đây định cư lập ra.
Hương vị phở thì ăn ở đâu cũng thế, ngon nhiều
hay ít tuỳ theo lúc đó mình đói nhiều hay đói ít. Và
phải đặc biệt lắm hay khác biệt lắm người ăn phở loại
như tôi mới nhận ra được tô phở thuộc loại thật ngon
hay thật dở một cách rõ ràng.
“Chủ nhân ông” của tiệm phở rất hiếu khách,
nghĩa là ông ta cứ “rề rà” tới bàn chúng tôi ngồi tán
chuyện gẫu, nào là chuyện khó khăn lúc ban đầu khi
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mở tiệm, rồi lan sang cả chuyện vượt biên, chuyện gia
đình đến chuyện nhà cửa lẫn con cái của ông. Ông nói
không ngừng như chưa bao giờ ông được nói tự do
như thế. Chúng tôi đôi khi phải ngừng ăn để nghe một
đoạn chuyện khá hấp dẫn mà ông đem ra kể. Khi ra
tính tiền, ông “giảm giá” cho chúng tôi một nửa,
nghĩa là “50% discount” so với giá bình thường ghi
trên thực đơn.
Chúng tôi đoán có lẽ ông chủ giảm giá vì tình cảm
của ông dành cho chúng tôi hay cũng có thể vì chúng
tôi đã “lịch sự” tiếp chuyện ông nên đành phải ăn phở
nguội. Chúng tôi biết dù phở nguội cũng phải ăn cho
hết vì tô phở vừa mới được bưng ra chúng tôi đã
“khen rối rít” là mùi phở thơm quá. Quả thực, dù phở
có nấu dở đến đâu nhưng mùi của nó vẫn cứ thơm
phức làm người đói như tôi lúc đó phải thòm thèm.
Nói như thế không có nghĩa là tôi chê tiệm phở này
mà là ngược lại.
Chúng tôi rời tiệm phở và không quên chụp với
ông chủ cùng vài nhân viên phục vụ trong tiệm một
tấm ảnh làm kỷ niệm. Và tất nhiên là chúng tôi cũng
98

Nguyễn Giụ Hùng

không thể quên câu “hẹn ngày trở lại” thường dùng
mỗi khi đi ăn.
Trước khi tới thành phố Lancaster, chúng tôi gọi
“phôn” cho một người bạn thân hẹn sẽ gặp và ở lại tối
nay. Hẹn như thế, tất nhiên là tối nay, chúng tôi tin là
sẽ được gia chủ “chiêu đãi” một bữa cơm tối thịnh
soạn vì coi như chúng tôi đã báo trước cho bà chủ nhà
có đủ thời giờ chuẩn bị.
Cảm thấy còn “ngày rộng tháng dài”, còn nhiều
thời giờ để đến thăm một ngôi làng của người
Amish.
Đây là ngôi làng tiêu biểu của người Amish sinh
sống ở vùng này. Làng được dựng lên để giới thiệu
với du khách ghé thăm những sinh hoạt hàng ngày và
những sản phẩm tiểu công nghệ có tính cách cổ truyền
đặc thù của người Amish.
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Ngôi làng chiếm một diện tích không lớn lắm,
nhưng bên trong khu vực có nhiều căn nhà mang kiểu
kiến trúc xưa của hàng vài thế kỷ trước với những
chậu hoa trang trí trước cửa, hay một vườn hoa nho
nhỏ sau nhà.
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Vài ba chiếc xe “ngựa kéo” kiểu “song mã” được
để trong một khu đất trống, tôi không biết những
chiếc xe ấy có dành cho du khách hay không. Điểm tô
thêm cho khung cảnh ấy, một cô “thôn nữ” ăn mặc
trang nhã theo lối y phục truyền thống xưa kia ở nông
thôn phương Tây thuộc những thế kỷ trước, đang tắm
rửa cho đám ngựa kéo xe bằng bàn chải xơ, không
phải làm bằng ni lông mà ta thường gặp. Gần đó có
đống đất lớn trộn phân bò dùng trong canh nông rất
quen thuộc như ở quê nhà.
Có vài cửa hiệu bán quà lưu niệm. Một cửa hàng
trông rất đẹp mắt và khang trang nhất nổi bật trong
khu trưng bày một số mặt hàng như quần áo, chăn
màn, khan ... với màu sắc trang nhã và được thêu bằng
tay với những hình ảnh hay hoa văn thật đẹp mang
tính chất cổ xưa. Du khách vào trong tiệm không được
quay phim hay chụp hình. Giá cả những sản phẩm
cũng phải chăng, không “cắt cổ” du khách.
Vì đang ở vào mùa thu, những cây lá đỏ, lá vàng
điểm tô thêm nét đẹp rực rỡ và thanh bình cho ngôi
làng.
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- Người ta biết đến người Amish và đôi khi được
gọi là Mennonites Amish như những người từ Âu
Châu đến và định cư tại Pennsylvania từ thế kỷ 18.
Ngày nay họ vẫn tiếp tục duy trì được tiếng nói truyền
thống của họ được gọi là tiếng “Pennsylvania-Đức”
hay “Pennsylvania-Hoà Lan”. Họ là một nhóm thuộc
chi nhánh của các giáo hội Mennonites xuất thân từ
đạo Thiên Chúa Giáo (Christian).
Thành viên của nhà thờ Amish được bắt đầu bằng
bí tích rửa tội, thường là trong độ tuổi từ 16 tới 25.
Việc rửa tội là một yêu cầu thiết yếu của hôn nhân, họ
chỉ có thể kết hôn trong đức tin.
- Người ta cũng biết đến người Amish như những
người có cuộc sống đơn giản, và chỉ áp dụng những
tiện ích của xã hội công nghệ tiên tiến như một sự
miễn cưỡng, bao gồm các điều cấm hoặc hạn chế việc
sử dụng năng lượng điện, điện thoại, xe hơi và có cả
các quy định về quần áo. Nhiều thành viên của nhà
thờ Amish không có thể mua bảo hiểm hay nhận trợ
cấp của chính phủ như An Sinh Xã Hội.
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Chúng tôi lái xe theo đường hương lộ qua những
khu trang trại của người Amish. Những trang trại này
có diện tích trung bình, không lớn lắm, chỉ áng chừng
vài mẫu tây được dùng phần lớn làm đất trồng trọt và
một khoảnh đất vừa đủ để chăn nuôi gia súc trong gia
đình. Nhà cửa cũng khang trang không khác gì nhà ở
thành phố. Nhà nào cũng có dây chăng hay sào ngang
để phơi quần áo. Ngoài đồng chúng tôi thấy người ta
cầy bằng ngựa. Và trên hương lộ chúng tôi thỉnh
thoảng thấy có loại xe ngựa “đóng thùng” làm phương
tiện chuyên chở. Nếu không có những xe hơi chạy
trên đường thì chúng ta có cảm tưởng như đang được
sống lui lại hai hay ba thế kỷ trước bên Âu Châu.
Chúng tôi lái xe đến một vài nơi trong khu vực để
quan sát những sinh hoạt hàng ngày của người địa
phương. Thỉnh thoảng dừng xe lại bên đường ngắm
cảnh đẹp và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nơi mình đã
đến.
Trời cũng đã ngả về chiều, chúng tôi tìm đường
vào thành phố Lancaster để đến nhà người bạn thân
như đã hẹn lúc sáng nay.
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Thành phố Lancaster là một thị trấn lớn cỡ trung
bình. Gia đình người bạn tôi ở trong một khu nhà mới
xây cất, trông thật khang trang và thanh bình. Buổi
chiều hôm đó trời có sương mù sớm nên cảnh vật khu
nhà trở nên thơ mộng, êm đềm. Vì là lần đầu tiên đến
đây thăm bạn nên tôi hơi ngỡ ngàng trước sự đồ sộ
của căn nhà hai tầng.
Người bạn của tôi tên Chấn và “người thương”
của Chấn tên Oanh. Chấn Oanh có hai con, một trai và
một gái, đều đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc
tại thành phố Philadelphia.
Chúng tôi vừa bấm chuông ngoài cửa thì cả hai
vợ chồng đều chạy ra đón tiếp. Tay bắt mặt mừng khi
gặp nhau. Oanh cho biết Chấn đã xin về sớm để phụ
vợ nấu ăn đãi khách phương xa. Chấn Oanh đều là
người rất hiếu khách.
Chấn hiện nay làm việc cho cơ quan nhà nước,
nghĩa là một công chức “sáng cắp ô đi, tối xách về”.
Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, bươn chải, tung
hoành với vài ngân hàng tại địa phương, nay “chàng”
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quyết định gắn bó với cơ quan nhà nước để hưởng cái
an nhàn ở tuổi “chớm già”.
Tôi và Chấn quen biết nhau từ khi Chấn vừa tròn
20 tuổi ở quân trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Chấn
vào quân ngũ theo lệnh tổng động viên toàn quốc. Tôi
hơn Chấn khoảng gần mươi tuổi. Tôi thì được Công
Ty Điện Lực gửi đi học quân sự rồi sau đó sẽ trở về
nhiệm sở cũ dưới dạng biệt phái.
Trong quân trường, Chấn và tôi cùng ở trong tiểu
đội súng cối, trực gác hàng đêm tại phòng tuyến quân
trường. Tuy tuổi tác có chênh lệch nhưng chúng tôi lại
“tâm đầu, ý hợp” và đã mau chóng trở thành hai người
bạn thân, ngay từ những buổi gặp gỡ ban đầu.
Sau này Chấn được giải ngũ, lấy bằng cử nhân ban
kinh tế tại đại học Luật Khoa Sài gòn, làm việc cho
ngân hàng “Việt Nam Ngân Hàng” cho đến ngày Sài
Gòn thất thủ. Việt Nam Ngân Hàng được thành lập
năm 1927, là ngân hàng lâu đời nhất tại Việt Nam.
Chấn vượt biên trước tôi mấy tháng nhưng tình
cờ chúng tôi lại cùng gặp nhau trong trại tỵ nạn KuKu
ở Nam Dương. Rồi lần lượt, chúng tôi cũng cùng đi
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định cư ở Mỹ vào cuối năm 1980. Chấn định cư tại
thành phố Lancaster này từ ngày đó đến nay.
Trong suốt 40 năm quen biết nhau và coi nhau như
người tri kỷ với lòng quý mến nên mỗi lần gặp nhau
hẳn chúng tôi phải có nhiều chuyện để nói, để nhắc lại
những kỷ niệm xưa. Sau bữa cơm tối, chúng tôi quây
quần nói chuyện tới khuya mới chia tay đi ngủ. Chúng
tôi được nghe Chấn đọc thơ và nghe Oanh hát.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi tạm rời nhà Chấn
Oanh để lên đường đi thăm hai di tích lịch sử không
xa thành phố Lancaster là mấy.
Có hai địa điểm quan trọng và nổi tiếng trong lịch
sử của Hoa kỳ nằm trong tiểu bang Pennsylvania là
Valley Forge trong thời Chiến Tranh Cách Mạng và
Gettysburg trong thời Nam-Bắc chiến tranh. Ngày
nay, cả hai đã trở thành Công Viên Quốc Gia
(National Park).
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Valley Forge
Vào mùa thu năm 1777 tức trong thời gian Chiến
Tranh Cách Mạng, quân đội Anh, dưới sự chỉ huy của
tướng Howe, di chuyển từ New York tới
Pennsylvania. Philadelphia lúc này là thủ đô “Hợp
Bang” của 13 Thuộc địa đầu tiên mới được thành lập.
Tướng Howe tin tưởng rằng nếu chiếm được
Philadelphia thì đó là một đòn rất nặng đánh vào tinh
thần chiến đấu của nghĩa quân.
Được tin có sự chuyển quân của quân Anh, chỉ
trong có vài giờ, những cơ quan hành chính và “Quốc
Hội Hợp Bang” đã rời thủ đô Philadelphia để tới
thành phố York, một thành phố khá xa nhưng vẫn
thuộc Pennsylvania. Đồng thời, tướng George
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Washington cũng vội vã di chuyển đoàn quân của
mình tới cánh đồng Valley Forge và quyết định đóng
quân ở đó (từ tháng 12 năm 1777 đến tháng 6 năm
1778) để có thể thuận tiện theo rõi mọi hoạt động của
quân đội Anh qua suốt mùa đông năm đó.
Valley Forge cách Philadelphia 22 dặm về phía tây
bắc.
Washington không bị tổn thất về quân sự bởi vì
quân đội Anh, sau khi chiếm được Philadelphia, tướng
Howe đã hài lòng với sự chiến thắng của mình nên đã
ở lại đấy và tự cho mình được quyền vui hưởng sự êm
ấm và ăn chơi cho đến hết mùa đông băng giá. Trong
khi đó, ngược lại, quân đội của Washington đã phải
trải qua một mùa đông khắc nghiệt ở Valley Forge vì
lạnh giá, thiếu lương thực, thiếu thuốc men và không
có đủ quần áo ấm.
Vào đầu mùa đông, quân đội Washington có
11.000 người. Trong suốt mùa đông ấy đã có 3.000
người đã đào ngũ, một số trở về với gia đình, một số
sang đầu hàng quân Anh. Những người còn lại để
chiến đấu thì đa số bịnh hoạn. Nhiều người đã lấy làm
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ngạc nhiên tại sao quân đội Anh đã không tấn công
những nghĩa quân Hoa Kỳ trong thời gian thuận lợi
này.
Tinh thần chiến đấu của quân đội Washington đã
sa sút tới điểm thấp nhất. Tuy nhiên với ý chí giải
phóng dân tộc ra khỏi sự cai trị của người Anh,
Washington và các nghĩa quân đã đoàn kết và sát cánh
bên nhau chiến đấu dù với quân số còn lại thật ít oi so
với địch quân.
Sang xuân năm 1778, những quân trang, quân
dụng, thực phẩm, tiếp liệu đã được gửi tới tiếp viện
kịp thời. Valley Forge đã trở thành cứ điểm phản
công. Và từ nơi đó, vào tháng 6 cùng năm,
Washington đã chuyển quân tấn công quân đội Anh để
đem về chiến thắng đầu tiên ở mặt trận Mommouth.
Chiến thắng này tiếp theo những chiến thắng khác. Và
cuối cùng, Washington đã đem lại chiến thắng vinh
quang toàn diện cho người Hoa Kỳ vào năm 1781
trong công cuộc Giải phóng dân tộc.
Chiến trường Gettysburg
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Đây là chiến trường đẫm máu và nổi tiếng nhất
trong cuộc chiến tranh Nội chiến (Civil War), hay
Chiến tranh Nam Bắc của người Hoa Kỳ. Chiến tranh
diễn ra giữa người miền Nam và người miền Bắc, kéo
dài trong suốt bốn năm từ 1861 tới 1865.
Trận Gettysburg xảy ra vào tháng 7 năm 1863.
Tướng Robert E. Lee, Tư lệnh lực lượng quân đội
miền Nam, chuyển quân từ Virginia tới phía nam của
Pennsylvania với hy vọng là tiếp tục tiến thêm lên
phía Bắc rồi chuyển hướng về phía Nam để bất chợt
tấn công thủ đô Washington D.C. Như đã đoán được
mưu tính của tướng Lee, quân đội miền Bắc, dưới sự
chỉ huy của tướng George Meade đã chuyển quân tới
chận đứng sự tấn công của quân miền Nam. Quân đội
hai bên gặp nhau ở Gettysburg. Một trận thư hùng
đẫm máu đã xảy ra và kéo dài ba ngày liên tiếp. Kết
quả là quân đội miền Nam đã thiệt hại 20.000 người,
chiếm 1/3 tổng số lực lượng của toàn quân đội miền
Nam. Quân đội miền Bắc cũng thiệt hại với con số
tương tự. Quân đội miền Nam đã từ từ rút lui trở lại
Virginia. Tinh thần chiến đấu của quân đội miền Nam
sa sút một cách thảm hại.
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Ngày nay, nếu ai đến thăm thành phố Gettysburg
thì đó chỉ là một thành phố nhỏ, im lìm, không khác
mấy với thành phố của những năm 1863. Chung
quanh thành phố vẫn còn là những nông trại. Chúng
tôi ghé vào “Information Center” trong thành phố này
để xin một số tài liệu cần thiết.
Để có thể quan sát toàn bộ chiến trường
Gettysburg năm xưa, chúng ta sẽ phải lái xe một
quãng đường vòng dài 22 dặm Anh (miles) bao quanh
chiến trường ấy và sẽ đi qua 2.388 di tích gồm những
tượng đài, kỷ vật như súng “cà-nông” đủ loại lớn nhỏ
. . . được xây dựng và thiết trí dọc hai bên đường.
Những tượng đài của những tiểu bang tham chiến
được xây dựng trong phạm vi khoanh vùng theo quy
hoạch, định sẵn cho mỗi tiểu bang, để vinh danh kể
cả phe thắng lẫn phe thua trận. Điểm này làm tôi nhớ
tới nghĩa trang Quân đội Biên Hoà tiêu điều hiện nay
ở quê nhà. Phải chăng sự suy nghĩ và hành xử của
một nước tân tiến có chỗ khác nhau ấy? Nhưng nghĩ
cho cùng, ông cha ta thuở xưa, sau khi vua Quang
Trung chiến thắng quân Thanh, giải phóng Thăng
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Long, dân ta đã dựng miếu “cô hồn” ở Đống Đa để
thờ cúng cả những vong linh liệt sĩ của ta lẫn của quân
thù tử trận. Khi chết họ đã được đối xử như nhau. Tinh
thần nhân bản trên đất nước ta có sự khác biệt giữa
xưa và nay chăng?
Đứng trên mỏm đồi cao, nơi mà một danh tướng
miền Bắc đã đứng tại đây chỉ huy mặt trận năm xưa,
tôi nhìn xuống một cánh đồng rộng mênh mông và
bằng phẳng có những con đường nhỏ chạy băng qua
lại. Và tôi mường tượng ra trận đánh oai hùng và oanh
liệt của cả hai bên. Gió thổi vù vù bên tai, tôi đứng
lặng và cảm thấy bùi ngùi, thương cảm cho những
người nằm xuống.
Chúng tôi lái xe vòng quanh chiến trường. Tại mỗi
tượng đài của mỗi tiểu bang chúng tôi đều dừng lại
chụp vài tấm ảnh.
Nói về trận chiến Gettysburg, chúng ta không thể
không nhắc tới một câu chuyện thật lý thú. Đó là bài
diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Lincoln.
Diễn văn của Tổng thống Lincoln
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Abraham Lincoln

Một điều thích thú là có một sự kiện lịch sử đã
diễn ra ở nơi đây, đó là bài diễn văn lịch sử được đọc
vào ngày 19 tháng 11 năm 1863 của Tổng thống
Abraham Lincoln tại nghĩa trang Gettysburg.
Qua bài diễn văn này, những nhà sử học có thể tìm
hiểu được cá tính cũng như tác phong trước công
chúng của Tổng thống Lincoln.
Để vinh danh những chiến sĩ miền Bắc đã hy sinh
trong chiến trận Gettysburg, chính quyền Liên Bang
Hoa Kỳ đã cho xây dựng một nghĩa trang cho họ.
Trong lễ khánh thành nghĩa trang, nhà hùng biện và là
nhà diễn thuyết tài ba lừng danh của Hoa Kỳ thời đó
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là ông Edward Everett được mời là nhân vật chính
đọc bài diễn văn tưởng niệm trước tiên. Tổng thống
Abraham Lincoln cũng được mời đọc một bài diễn
văn phụ kế tiếp sau đó.
Ông Edward Everett đã từng là Thống đốc của
tiểu bang Massachusetts, Đại sứ tại Anh quốc, Hiệu
trưởng trường Đại học Harvard và là tác giả của 4
cuốn sách đã in về những bài diễn thuyết của ông.
Còn ông Abraham Lincoln được coi là một nhà
chính trị tài ba nhưng không phải là một nhà hùng
biện. Vả lại người trưởng ban tổ chức, ngay từ đầu, đã
không có ý định mời Tổng thống tham dự buổi lễ
tưởng niệm này. Nhưng trước ngày khai mạc hai tuần,
ông Lincoln nhận được một lá thư mời từ Ban tổ chức
với nội dung xin nói vài lời sau bài diễn văn của ông
Everett.
Vào gần 11 giờ sáng ngày làm lễ, Tổng thống
Lincoln cưỡi ngựa cùng đoàn tháp tùng từ thành phố
Gettysburg đến nghĩa trang. Người ta thấy Tổng thống
ngồi cong người trên lưng ngựa với dáng điệu vô cùng
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mệt mỏi. Sự mệt mỏi đến từ những vấn đề khó khăn
của quốc gia, của hậu chiến tranh “nội chiến” cần phải
được giải quyết. Nó đòi hỏi nhiều đến sự suy nghĩ và
tính toán của ông.
Ông Lincoln đến khán đài vào 11 giờ 15 phút
đúng. Ngồi trên khán đài cùng Tổng thống gồm các sĩ
quan cao cấp, những nhân vật lập pháp trong Quốc
hội, những nhà ngoại giao đoàn. Số người tham dự
buổi lễ tưởng niệm gồm khoảng 15.000 người.
Giờ khai mạc được Ban tổ chức ấn định là 11 giờ
15, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của ông Everett.
Ban nhạc chơi liên tục để trám vào thời gian chờ đợi
sự có mặt của ông.
Ông đã đến vào lúc 12 giờ đúng. Sau khi mở lời
chào Tổng thống và quan khách, ông Everett đã đọc
bài diễn văn tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh
trong chiến trận. Bài diễn văn là một bài hết sức tiêu
biểu của thời đó với những lời hoa mỹ. Ông nhắc đến
ba ngày đẫm máu trong trận chiến, ông nhắc cả tới
những lịch sử Châu Âu, lịch sử Hy Lạp và “Quyền
Tiểu bang” (State’s Right) ... Bài diễn văn kéo dài 1
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giờ 57 phút. Khi bài diễn văn vừa chấm dứt, những
tràng pháo tay hoan hô và tán thưởng vang lên và dài
tưởng chừng như vô tận.
Đến lượt Tổng thống Lincoln lên diễn đàn. Thật là
một hình ảnh trái ngược. Ông Everett là một người
cao lớn, đẹp trai, ăn mặc thật lịch sự. Ông Lincoln thì
ăn mặc quá đơn giản với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ông
đứng với dáng gù gù trong chiếc áo măng-tô dầy cộm.
Chậm rãi, ông đeo cặp kính trắng lên rồi rút tờ giấy
viết sẵn trong túi áo ra đọc. Ông đọc một cách từ tốn,
rõ ràng nhưng bài diễn văn chỉ chứa đựng có 9 câu và
kéo dài được khoảng 5 phút. Bài diễn văn được kết
thúc bằng một câu nói lịch sử và để đời không những
cho dân tộc Hoa Kỳ mà còn cho những quốc gia yêu
chuộng tự do dân chủ trên thế giới: “Government of
the people, by the people, and for the people” (Chính
quyền của dân, do dân và vì dân). Và để vinh danh
cho những chiến binh nằm xuống trong trận chiến
Gettysburg, ông nói: “The world will little note, nor
long remember, what we say here, but it can never
forget what they did here” (Thế giới sẽ ít lưu ý, cũng
không nhớ lâu, những gì chúng ta đang nói ở đây,
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nhưng sẽ không bao giờ có thể quên những việc họ đã
làm ở nơi này).
Bài diễn văn của ông thật thân ái phát xuất từ trái
tim ông và cũng là kim chỉ nam, đặt một nền móng
dân chủ cho xứ sở Hoa Kỳ trong tương lai.
Khi bài diễn văn của ông vừa chấm dứt, sự yên
lặng xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Sự yên
lặng ấy không phải để dành cho sự kính phục hay
ngưỡng mộ mà là một sự thất vọng vì mọi người trông
đợi một bài diễn văn dài hơn như họ nghĩ. Khi ông trở
về chỗ ngồi, những tiếng vỗ tay rời rạc dành cho ông
chỉ đủ để tỏ sự lịch sự cần thiết.
Buổi lễ tưởng niệm chấm dứt. Mọi người vội vã
trở về nhà. Không một ai tỏ ra hứng thú hay bàn bạc
về bài diễn văn của Tổng thống Lincoln. Đêm hôm
đó, trên chuyến xe lửa trở về Tòa Bạch Ốc, ông tâm
sự cùng đoàn tháp tùng: “Bài diễn văn của tôi thật
nhàm chán và đã làm mọi người thất vọng”. Đa số
giới truyền thông, báo chí cũng cho là như vậy. Có
nhà báo còn đi xa hơn nữa, cho bài diễn văn của ông
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là một điều làm mọi người cảm thấy xấu hổ cho một
vị Tổng thống Hoa Kỳ.
Nhưng sau này, một số người đã đánh giá khác đi
và đã đưa bài diễn văn này vào kho tàng văn học
(literature) vì tính giản dị, đi trực diện vào trung tâm
vấn đề với những ngôn từ thật chính xác.
Về phần ông Everett, ngay ngày hôm sau, ông đã
gửi thư cho Tổng thống Lincoln để bầy tỏ ý kiến của
mình: “Tôi đã tự cảm thấy mình được sung sướng vì
đã đi gần đến được ý chính mà tôi muốn nói, nhưng
tôi đã phải mất tới hai giờ đồng hồ, mà với ông, chỉ
cần có hai phút là ông đã có thể đi thẳng vào được
trung tâm vấn đề một cách rõ ràng”.
Ông Lincoln viết trả lời: “Cám ơn ông, ông đã cho
tôi cái cảm giác là bài diễn văn của mình không hoàn
toàn nhàm chán”.
Để nói thêm một phần về cá tính của Tổng thống
Lincoln tôi xin kể một giai thoại nữa về ông, được
đóng trong ngoặc { } dưới đây, trích từ cuốn “How to
win friends and influence people” của Dale Carnegie
do ông Nguyễn Hiến Lê dịch dưới tựa đề cuốn sách là
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Đắc Nhân Tâm. Câu chuyện đưới đây tôi tin là đã xảy
ra ở mặt trận Gettysburg này.
{Trong thời Nam Bắc chiến tranh, có một lần bại
quân phương Nam, ban đêm chạy tới một dòng
sông, vì mưa bão mà nước dâng lên cao không thể
qua nổi. Ông Lincoln đánh “dây thép”, rồi muốn
cho chắc chắn hơn, lại sai người mang hiệu lệnh
cho tướng Meade cầm đầu quân phương Bắc phải
lập tức tấn công quân phương Nam do tướng Lee
cầm đầu. Nhưng Meade vì ngần ngừ, trễ nãi đã
làm ngược hẳn lệnh của ông và để quân phương
Nam thừa lúc mực nước xuống, qua sông mà
thoát được, lỡ một cơ hội độc nhất vì chỉ cần
thắng một trận đó là có thể chấm dứt cuộc Nam
Bắc tương tàn ngay tức khắc.
Ông Lincoln giận lắm, la lên: “Trời cao đất dầy,
như vậy là nghĩa lý gì?”. Đoạn ông hậm hực viết
lá thư này:
Đại tướng thân mến,
Tôi không tin rằng ông nhận chân được sự đại
tướng Lee trốn thoát tai hại là dường nào! Quân
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đội y ở trong tay ta, và y đã bại trận nhiều phen,
nên đánh ngay lúc đó thì chỉ một trận là chiến
tranh đã kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài ra không
biết đến bao giờ. Thứ hai trước, ông đã không
thắng nổi Lee, bây giờ y đã qua sông, mà lực
lượng của ông chỉ có thể bằng hai phần ba hôm
đó thì làm sao thắng nổi y được nữa?
. . . Dịp may nghìn năm một thuở của ông đã qua
rồi và không ai thấu nổi nỗi buồn khổ của tôi! ...
Nhưng bức thư đó, bức thư trách nhẹ nhàng có
vậy, ông viết rồi mà không gởi đi. Sau khi ông
chết người ta mới tìm thấy nó trong đống giấy tờ
của ông.
Ông Theodore Roosevelt kể lại rằng hồi ông còn
làm Tổng thống Hoa Kỳ, mỗi lần gặp điều gì khó
xử, thường ngả lưng vào ghế, nhìn lên tấm hình
của Lincoln treo trên tường và tự hỏi: “Lincoln ở
địa vị mình, sẽ xử trí ra sao?”}
Theo tôi thì Tổng thống Roosevelt đã học được ở
ông Lincoln nhiều hơn nữa, nhất là đức tính ôn tồn mà
ông Roosevelt đã áp dụng để lôi kéo những người
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trong chính trường ở New York đã từng chống đối
ông để trở thành những người ủng hộ ông khi ông còn
làm Thống đốc của tiểu bang này.
Khi nói đến trận chiến Gettysburg chúng ta cũng
không thể không nhắc tới một nhân vật nổi tiếng của
quân đội miền Nam và cũng từ đấy ta có thể tìm hiểu
thêm được bối cảnh của chiến trận này. Đó là tướng
Robert E. Lee
Robert E. Lee

Robert E. Lee
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Ngay từ đầu thế kỷ thứ 17, những trại chủ thuộc
miền Nam Hoa Kỳ đã dùng người nô lệ da đen đưa từ
Phi Châu sang để làm công việc đồng áng nặng nhọc
hay giúp việc trong nhà. Những công việc này không
đòi hỏi một sự hiểu biết chuyên môn nào mà chỉ thuần
túy là lao động chân tay. Dần dần, sự phát triển nông
nghiệp của miền Nam phải phụ thuộc rất nhiều vào
thành phần nô lệ ấy.
Ngược lại, những tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ lại
không cần tới nô lệ. Ngoài ra họ còn dựa vào đức tin
tôn giáo mà chống lại sự hiện hữu của chế độ nô lệ
nữa. Để phản bác sự chỉ trích của người miền Bắc về
vấn đề nô lệ, người miền Nam đã trả lời lại là những
người nô lệ miền Nam được đối xử tốt hơn những
công nhân miền Bắc làm việc trong các xí nghiệp.
Bên cạnh đó, có những vấn đề có tính cách chính
trị khác làm sứt mẻ và chia rẽ giữa những tiểu bang
trong một Liên bang lỏng lẻo của Hợp Chủng Quốc
Hoa Kỳ.
Vào thời gian đó, một người thường tự nhận mình
là “người Pennsylvania” (Pennsylvanian) hay là
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“người Virginia” (Virginian) chứ không phải cùng
nhận là người Hoa Kỳ (American) như ngày nay.
Những tiểu bang miền Nam đều tự cho mình có cái
quyền tự do hoạch định đường lối riêng để phát triển
cho tiểu bang của mình được gọi là “Quyền Tiểu
Bang” (State’s Rights) và họ có quyền rút chân ra
khỏi Liên bang nếu họ muốn. Những tiểu bang miền
Bắc thì lại cho rằng cần có một chính quyền trung
ương mạnh của Liên bang.
Người phải chịu đựng nhiều nhất trong những vấn
đề nan giải của quốc gia Hoa Kỳ lúc đó là ông Robert
E. Lee. Ông được sinh trưởng trong một gia đình giầu
có và quyền uy nổi tiếng tại Virginia. Cha ông nổi
tiếng trong Chiến Tranh Cách Mạng của Hoa Kỳ và là
bạn thân của cựu Tổng thống Washington. Mẹ ông là
bà Ann Carter, một gia đình vọng tộc nổi tiếng của
tiều bang này.
Vợ ông là bà Maria Custis. Bà Maria Custis lại là
con gái của một gia đình tiếng tăm của Virginia là gia
đình Grorge Washington Park Custis, con nuôi của
Tổng thống George Washington.
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Ông còn có cái hãnh diện nữa vì ông là người
Virginia, một tiểu bang có tới 7 trong số 13 vị Tổng
thống Liên bang tính tới thời gian đó, mà trong đó có
những người nổi tiếng như George Washington,
Patrick Henry, Thomas Jefferson, James Madison.
Bản thân ông là một người cao lớn, đẹp trai, con
nhà quyền quý và tốt nghiệp tại trường Đại học Quân
sự West Point (Military Academy at West Point) năm
1829. Hiện tại lúc đó ông là Đại tá trong quân đội
Liên bang.
Sau khi tốt nghiệp West Point, ông phục vụ trong
quân ngũ suốt 15 năm với chức vụ sĩ quan cấp thấp.
Ông đã chứng tỏ là một sĩ quan sáng chói trong trận
chiến tranh với người Mễ Tây Cơ (Mexican War) và
có công lớn đem chiến thắng về cho Hoa Kỳ trong
cuộc chiến tranh này. Ông được thuyên chuyển về làm
Chỉ huy trưởng của trường Quân sự West Point. Ông
ở chức vụ này vài năm, sau đó được chuyển về Texas
để đánh nhau với người Da đỏ và bảo vệ vùng biên
giới với Mễ Tây Cơ.
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Khi ông ở Texas thì South Carolina tuyên bố tách
rời ra khỏi Liên bang vào tháng 12 năm 1860. Tới
tháng Hai năm sau, Mississippi, Florida, Alabama,
Louisiana, Georgia và Texas cùng tuyên bố tách ra
khỏi Liên bang để cùng với South Carolina lập nên
một Liên minh được gọi là “Confederacy” (Liên bang
miền Nam) của những tiểu bang miền Nam vừa kể.
Ông được gọi về Washington D.C và người chỉ huy
cũ của ông trong trận chiến tranh với người Mễ Tây
Cơ là tướng Winfield Scott đề nghị giao cho ông chức
vụ Tư lệnh quân đội của phe “Union” là tên gọi phe
Liên minh của những tiểu bang miền Bắc. Ông trả lời
là ông chưa sẵn sàng để nhận nhiệm vụ này.
Thật sự ra là ông đang chờ đợi tình hình biến
chuyển của tiểu bang Virginia. Lúc này Virginia chưa
tuyên bố tách ra khỏi Liên bang. Ông vẫn còn hy vọng
là trong những tháng sắp tới tình hình sẽ được giải
quyết và tránh được chiến tranh.
Khoảng hai tháng sau, vào ngày 24 tháng Tư năm
1863, ông lại được đề nghị giữ chức vụ như lần trước,
đây là lần thứ hai ông được đề cử. Nhưng cùng ngày
Tạp Ghi

125

hôm ấy, Virginia tuyên bố tách ra khỏi Liên bang và
cùng đứng chung trong Liên minh “Confederacy”
miền Nam.
Giờ quyết định khó khăn của ông đã đến. Và ông
đã có sự lựa chọn không thể nào khác hơn. Ông đã từ
chối sự đề nghị của Washington D.C với sự giải thích
là ông không thể nào tấn công những người trong
cùng tiểu bang ông, nơi ông đã sinh trưởng. Và sau
đó, ông chấp nhận làm Tổng tư lệnh quân đội miền
Nam.
Robert E. Lee cũng biết được cán cân lực lượng
của miền Bắc hơn hẳn miền Nam. Quân đội miền Bắc
có nhiều lợi điểm hơn miền Nam như:
- Phía “Confederacy” miền Nam chỉ gồm 11 tiểu
bang với dân số là 9 triệu người, trong số đó có 4 triệu
người là nô lệ.
- Phía “Union” miền Bắc gồm 21 tiểu bang với 23
triệu người.
- Những tiểu bang miền Nam chuyên về canh
nông, chỉ có vài con đường xe lửa. Lại nữa, họ không
có nổi một cơ xưởng nào chế tạo giầy hay có thể dệt
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vải để cung cấp quần áo cho dân chúng và quân đội.
Mặt khác, những tiểu bang miền Bắc thì chuyên về kỹ
nghệ, có nguồn cung cấp vô tận về sản xuất, chuyên
chở và tài chính dồi dào.
Sự chọn lựa của Lee dựa trên cảm tính hơn là sự
phán đoán về lý trí. Ông nặng về tình gia đình, truyền
thống và niềm kiêu hãnh về tiểu bang quê hương sinh
trưởng của mình. Ta có thể gặt hái được một kinh
nghiệm ở đây, đứng về phương diện quốc gia, một sự
chọn lựa sai lầm có thể đưa cả dân tộc vào thảm họa.
Chúng tôi rời khu chiến trường Gettysburg vào
buổi chiều để trở lại thành phố Lancaster. Tôi đoán
giờ này hai bạn Chấn Oanh đang bận rộn chuẩn bị cho
một bữa ăn tối thật thịnh soạn cho tối nay khi chúng
tôi trở về đấy ngủ lại thêm một đêm nữa để ngày mai
tiếp tục cuộc hành trình.
Quả không ngoài dự đoán, khi chúng tôi trở về tới
nhà thì Chấn Oanh đã gần như hoàn tất bữa cơm thịnh
soạn ấy. Đặc biệt bữa cơm tối nay có hai cháu Khánh
và Kim từ Philadelphia trở về. Cháu Khánh được sinh
ra ở Việt Nam. Khi còn ở trại tỵ nạn trên đảo KuKu
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(Nam Dương), cháu Khánh còn mới lẫm chẫm biết đi
và nay đã trở thành một thanh niên chững chạc. Cháu
Kim, một cô con gái xinh đẹp giống mẹ được sinh đẻ
ở bên đây. Nhìn hai cháu, tôi mới thấy thời gian đi
nhanh thật.
***
Sáng sớm hôm sau chúng tôi chia tay gia đình
người bạn trong bịn rịn và không quên hẹn ngày tái
ngộ. Tôi đã cảm động đến rớt nước mắt khi Chấn tặng
riêng tôi một bài thơ dài Chấn làm. Tôi chép lại ở đây:
Bạn Tôi,
. . . (cắt đoạn) . . .
Những lần về thành phố,
Ghé nhà đèn Chợ Quán
Trong căn phòng ồn ào tiếng máy
Cười và nắm chặt cổ tay anh
Vì ông Trưởng Sở nhà Đèn (*)
Lúc nào cũng bận,
Tay đầy dầu đang sửa máy với nhân viên.
. . . (cắt đoạn) . . .
128

Nguyễn Giụ Hùng

Giờ đây, đến tuổi “cổ lai hy”
Mừng anh có thời giờ hơn cho chị,
Quây quần bên con cháu
Du lịch đó đây,
. . . (cắt đoạn) . . .
Anh ở miền Tây, tôi ở Đông,
Thỉnh thoảng gặp nhau,
Mừng rỡ chuyện trò,
Câu chuyện mãi nối tiếp không ngưng.
Tri kỷ,
Một đời,
Được mấy ai.
Đặng Minh Chấn
(*) Nhà Đèn: Nhà máy Nhiệt Điện Chợ Quán ở
trung tâm Sài Gòn

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường để đến thăm vườn
hoa Longwood Gardens.
Longwood Gardens
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Longwood Gardens là một “vườn hoa” không
những nổi tiếng của tiểu bang Pennsylvania mà còn là
một trong vài vườn hoa nổi tiếng nhất của cả nước
Mỹ.
Vườn hoa được xây dựng trên một thửa đất rộng
1.077 mẫu Tây, với trên 11.000 loại hoa và thảo mộc
khác nhau được trồng ở đây. Thật là một cảnh trí với
bao “kỳ hoa dị thảo” được đem từ nhiều nơi trên đất
Mỹ cũng như trên thế giới về đây. Bên cạnh đó là
những vòi phun nước, những thảm cỏ xanh, hồ nước.
Người thưởng ngoạn còn được xem trình chiếu về
phim, nhạc với số lượng khoảng 400 lần một năm
gồm cả những buổi đốt pháo bông. Riêng mỗi ngày có
chương trình “water dance” (múa nước) theo những
điệu nhạc cổ điển Tây phương hay nhạc hiện đại
đương thời.
Đứng về mặt lịch sử của vườn hoa này thì khởi
đầu vào năm 1700 khi một gia đình Quaker tên Peirce
mua thửa đất này từ chủ nhân là William Penn. Dòng
họ Peirce đã xây dựng một trang trại trồng cây vào
năm 1798. Đến năm 1850 trại trồng cây này được coi
như một trại cây sưu tầm được nhiều loại cây quý giá
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nhất của quốc gia. Nó cũng đã mau chóng trở thành
một “công viên” công cộng có giá trị cả về phương
diện mỹ thuật lẫn giá trị về nghiên cứu thực vật. Sau
đó trại cây được bán cho gia đình Pierre du Pont (gốc
Pháp) vào năm 1906, lúc đó Pierre 36 tuổi.
Kể từ năm 1907 tới năm 1930 ông Du Pont đã xây
dựng nên một vườn hoa đẹp đẽ với kiến trúc và sự bố
trí quang cảnh của nhiều khu vườn hoa gần giống như
những gì ta thấy ngày nay. Vì đi nhiều nơi trên thế
giới nên ông đã có cơ hội tìm hiểu, học hỏi về một số
công trình nổi tiếng từ những vườn hoa, lâu đài,
hoàng cung sang trọng vùng Âu châu, Á châu, Trung
đông, hay từ các vùng tuyết lạnh tới vùng nhiệt đới
hay sa mạc. Ông đã mang về đây biết bao nhiêu kiến
thức và cây thảo mộc quý hiếm từ những vùng ông đã
đi qua để xây dựng riêng cho ông một cảnh quang hỗn
hợp, hài hòa riêng biệt cho khu vườn của ông.
Tới năm 1946 khu vườn này được hoạt động như
một “foundation” dưới tên Dupont. Ông Dupont qua
đời vào năm 1954. Sau khi ông Dupont chết, người ta
phải mướn một một “giám đốc” để thay thế ông trông
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nom khu vườn. Và cũng từ đó trở đi, khu vườn đã trở
nên một nơi tuyệt đẹp để mọi người đến thưởng lãm
và học hỏi.
Chúng tôi vừa tới cổng khu vườn Longwood
Gardens đã thấy ngay một khu đất phía trước và bên
hông cổng vào được trồng nhiều loại hoa màu sắc thật
rực rỡ làm du khách cảm thấy thích thú ngay từ giây
phút ban đầu.
Vừa mua vé xong, chúng tôi được hướng dẫn vào
phòng kế bên để xem đoạn phim dài chừng mười
phút. Đoạn phim này trước tiên giới thiệu lịch sử của
vườn hoa Longwood từ ngày mới thành lập. Sau đó là
phần giới thiệu quang cảnh vườn hoa thay đổi theo
bốn muà. Mỗi mùa có những loại hoa, cảnh trí, màu
sắc và sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật theo mùa ấy. Và
cuối cùng là phần hướng dẫn du khách đi thăm ngôi
“nhà kính” to lớn và kỳ thú, nhạc viện, những con
đường thơ mộng uốn lượn theo những bờ hồ, những
hồ có vòi phun nước “water dance” tân kỳ nhún nhẩy
theo điệu nhạc, lung linh dưới sự thay đổi của ánh đèn
màu chiếu vào.
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Cũng kế ngay phòng tiếp khách (lobby) và ngay
đằng sau quầy bán vé là một phòng lớn cung cấp
những chi tiết hay tin tức (information) mà du khách
muốn biết. Tại đây cũng bán hàng lưu niệm và sách có
liên quan đến vườn hoa Longwood Gardens.
Khi vừa qua khu vực bán vé chúng tôi bước vào
trong sân khu vườn. Vườn hoa được mở rộng ra.
Trong vườn, nhiều con đường gạch đỏ hay tráng xi
măng chạy theo một lộ trình đầy nghệ thuật. Bên các
con đường ấy là những vườn hoa đủ loại, đủ màu sắc
được sắp xếp sao cho những “mảng” màu sắc ấy thật
hài hòa với nhau. Để thưởng thức cho hết cảnh đẹp ấy
và để chụp hình chúng ta cũng phải mất cả giờ đồng
hồ.
Càng đi về phía sâu của vườn, chúng ta càng thấy
mình đi gần với cảnh trí thiên nhiên: nào với những
cây lớn mọc rải rác trên đồi xanh; nào với những cây
liễu rủ bên hồ. Trong hồ vài con ngỗng trắng hay thiên
nga bơi lội thảnh thơi trong đó. Rải rác đây đó vài khu
có nhiều cây cao hợp lại như một cánh rừng nho nhỏ.
Vào mùa thu, những cây lá đỏ, lá vàng làm
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rực rỡ cả khu rừng ấy. Ngồi trên ghế đá, dưới tàn cây
lớn, nhìn sóng nước lăn tăn trong hồ, nhìn những con
thiên nga bơi lờ lững và nghe chim hót thì quả thực đó
là thởi gian mà ta có thể tận hưởng được sự thanh
bình đến lắng đọng.
Chúng tôi cứ thảnh thơi đi thong dong trong khu
vườn rộng. Sau đó ghé vào ngôi “nhà kính” lớn có
kiến trúc rất đẹp, đồ sộ, mái thật cao và được trang trí
thật nguy nga. Trong ngôi “nhà kính” này cũng có hồ,
có suối chảy róc rách.
Ngôi nhà này được chia ra làm nhiều khu vực. Có
khu trồng những loại hoa lan, có loại ta thường gặp,
có loại hiếm quý. Có khu trồng những cây miền hàn
đới. Có khu trồng những cây thuộc vùng Địa Trung
Hải và sa mạc, ta được thấy nhiều cây “xương rồng”
có hình dáng kỳ lạ mà ta có thể chưa từng thấy bao
giờ. Có khu trồng những cây vùng nhiệt đới rất quen
thuộc với tôi, có lúc tôi đứng lặng nhìn vài khóm cây
mà tôi thường gặp ở quê nhà. Có khu mà khi ta bước
vào ta cứ tưởng như ta đang bước vào vườn “thượng
uyển” của một cung điện bên Âu Châu. Có khu triển
lãm hàng vài chục cây “bonsai” lâu đời hàng trăm
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năm. Nhiều thứ để xem lắm. Nếu chúng ta đi cho hết
ngôi “nhà kính” này thì cũng phải mất đến cả giờ.
Chúng tôi ra khỏi “nhà kính”, ngồi nghỉ chân trên
một “terrace” ngay phía trước nhà kính. Trên
“terrace” này có nhiều hàng ghế dài được xếp ngay
ngắn và có hàng lối. Từ đây ta có thể nhìn xuống một
khu vườn cây cảnh rộng lớn ngay phía dưới. Những
cây cảnh này gồm những cây xanh được cắt tỉa theo
những hình khối kỷ hà, vuông, chữ nhật, tròn, hình
côn hay xoắn ốc rất đẹp và trông rất lạ mắt.
Chúng tôi xuống khu vườn phía dưới chụp vài
tấm ảnh rồi lững thững ra về trong nuối tiếc và tự hứa
sẽ có ngày trở lại để thăm tiếp vườn hoa Longwood
Gardens này.
Cũng thật tình cở một cách thích thú là khi đi
ngang qua “nhạc viện”, chúng tôi được xem một màn
múa nước “water dance” thật ngoạn mục vừa bắt đầu
khởi diễn. Nước được phun lên từ hồ phun nước
(fountain) bằng một hệ thống “thuỷ động lực”
(hydraulic) qua 750 vòi phun với áp suất cao. Nước có
thể phun cao lên tới 130 feet. Hồ phun nước này là hồ
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phun chính của vườn hoa. Được xem những “show”
nước nhẩy múa này làm tôi liên tưởng tới hồ nước
phun tương tự như ở Las Vegas trước khách sạn
Bellagio, nhưng tất nhiên là hồ nước phun ở vườn hoa
này thì nhỏ hơn rất nhiều. Ngồi nhìn nước múa theo
nhạc điệu của những bản nhạc cổ điển Tây phương
êm dịu cũng đủ mang đến cho du khách nhiều thích
thú. Màn biểu diễn múa nước vừa rồi như gửi đến
chúng tôi một lời tạm biệt trước khi chúng tôi rời nơi
đây.
Chúng tôi lái xe tới thành phố lớn để thuê khách
sạn nghỉ lại đêm nay và cũng để chuẩn bị cho cuộc
hành trình ngày mai, tiếp tục tiến về phía Bắc của
miền Đông Bắc Hoa Kỳ.
Trên đường lái xe về chúng tôi không quên ghé
vào một thị trấn nhỏ mang tên Hershey để thăm một
cơ xưởng sản xuất kẹo “chocolate” mang hiệu
Hershey trên đường Chocolate Avenue.
Hãng chocolate này do ông Milton Hershey
Snavely thành lập vào năm 1903.
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Khi vừa bước vào nơi văn phòng tiếp khách, chúng tôi
thấy ngay một bức ảnh 3 chiều (3D) in hẳn lên một
bức tường lớn. Bức ảnh chụp ông Hershey với vài
thanh thiếu niên. Bức ảnh nhìn thật sống động và nổi
bật lên như thật. Tôi “quê mùa” định ghé ngồi nghỉ
chân vào thềm đá thì mới giật mình biết là đó chỉ là
tấm ảnh phẳng.
Chúng tôi được dẫn đi xem những thiết bị, máy
móc được triển lãm trong phòng trưng bày “lịch sử”
của hãng kẹo chocolate Hershey. Trong phòng trưng
bày này, ta có thể hình dung và gợi nhớ lại một số
hình ảnh của những thỏi kẹo được sản xuất từ những
năm rất xa xưa với giá tiền chỉ tính bằng xu (cent).
Chúng tôi được xem phim ảnh chiếu giới thiệu tiến
trình sản xuất của vài loại kẹo thường gặp.
Bên cạnh phim ảnh với nội dung về sản xuất kẹo
chocolate, chúng tôi còn được xem một đoạn phim rất
thích thú với những hình ảnh mà hãng kẹo Hershey đã
chăm lo cho công nhân làm việc của họ ra sao. Ngay
từ ban đầu, khi vừa lập hãng xưởng sản xuất, ông
Hershey đã tạo nhiều điều kiện tiện nghi và xây dựng
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một cộng đồng tốt đẹp cho công nhân làm việc ở đây.
Ông đã phục vụ công nhân của ông bằng cách xây cất
những khu nhà khang trang bán trả góp với giá trả
hàng tháng thấp hơn đi thuê; xây dựng trường học cho
con em, câu lạc bộ thể thao, nhà nuôi trẻ mồ côi, “nhà
hát lớn” rộng tới 6 mẫu tây với rạp chiếu phim và cả
phòng khiêu vũ sang trọng; sân vận động có thể dùng
làm nơi hòa nhạc ngoài trời. . . Cộng đồng công nhân
ấy vẫn tiếp tục phát triển cho tới ngày nay.
Chúng tôi cũng được thực tập, mỗi người làm một
cái kẹo chocolate hình “bán cầu” to bằng nắm tay, có
thành rất mỏng như nửa quả bóng cao su nhỏ.
Kết luận:
Sau vài ngày lang thang trên tiểu bang
Pennsylvania chúng tôi gặt hái được nhiều điều thích
thú, được xem nhiều cảnh đẹp, được chiêm ngưỡng
nhiều di tích lịch sử, biết được những khó khăn của
thời lập quốc cùng với bao sự hy sinh của những lớp
người đi trước. Cách đây cả hơn 200 năm, có những
khối óc tuyệt vời đã xây dựng cho đất nước này một
nền tảng căn bản cho hệ thống điều hành quốc gia “tự
do dân chủ” trong tinh thần của một chính quyền
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mạnh của dân, do dân và vì dân với một hiến pháp
dựa trên tam quyền phân lập một cách phân minh mà
nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay đang noi theo
như một kim chỉ nam trên con đường tạo dựng nền tự
do dân chủ cho xứ sở mình. Chúng tôi được đến thăm
những địa danh nổi tiếng mà ở nơi đó đã từng diễn ra
những trận chiến khốc liệt nhưng cũng đầy oanh liệt
của thời kỳ Chiến tranh Cách mạng và của thời Nội
chiến Hoa Kỳ.
Chúng tôi cũng được tìm hiểu về nền văn hóa và
cách sống hết sức đặc biệt của người Amish; được đi
thăm một vườn hoa nổi tiếng về đẹp và lâu đời; một
cơ sở sản xuất công nghiệp có một tổ chức “an sinh
phúc lợi” tuyệt hảo cho công nhân từ những ngày
trước cuộc Cách mạng Liên Xô xảy ra năm 1917.
Tôi nghĩ cho vui, phải chi ông Lenine đến đây
thăm cộng đồng công nhân Hershey này trước khi ông
hô hào đạp đổ hệ thống Tư bản để thiết lập một xã hội
Cộng Sản không tưởng. Tuy nhiên, nói cho cùng và
nói cho đúng hơn thì lý thuyết Cộng sản quả thực là
một phương tiện quá lý tưởng để phục vụ cho một hệ
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thống cai trị độc tài chuyên chế và cho những ai đeo
đuổi mục tiêu cai trị ấy. Ngày nay, người Cộng Sản
nói “đổi mới” có nghĩa là họ quay trở lại với những
cái gì mà họ đã từng ra sức đạp đổ trước đó và quay
trở về với cộng đồng nhân loại văn minh.
Và vượt lên trên tất cả, trong chuyến đi thăm tiểu
bang Pennsylvania này là chúng tôi thật vui sướng khi
được gặp lại gia đình người bạn Chấn Oanh mà chúng
tôi đã từng quen biết và đã trở thành những người bạn
tri kỷ của nhau trong suốt hơn 40 năm qua. Cám ơn
bạn Chấn đã tặng tôi một bài thơ, một bài thơ mà tôi
sẽ không bao giờ có thể quên được. Thật quý thay cho
một tình bạn vĩnh cửu!

Vài hình ảnh trong vườn hoa Longwood
Gardens.
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Mời xem
Gettysburg: Animated Battle Map
https://www.youtube.com/watch?v=DUXpCfcJ7Ng
Tài liệu tham khảo:
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- Những dữ kiện lịch sử trong bài này được người viết
sưu tầm, chọn lọc và dịch hoặc phỏng dịch từ những
nguồn sử liệu Hoa Kỳ.
- Hình ảnh lấy từ Internet.
Ghi chú:
(1) Sáu tiểu bang thuộc New England: Maine, New
Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode
Island, Connecticut.
(2) Mười một tiểu bang thuộc The South: Virginia,
North Carolina, South
Carolina, Georgia,
Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee,
Kentucky, Louisiana, Arkansas.
(3) * Đệ nhất Quốc hội Lục địa được triệu tập ngắn
hạn để đối phó với Vương quốc Anh vừa thông
qua những đạo luật không khoan nhượng
(intolerable acts) đối với người thuộc địa. Nếu
người Anh không chấp thuận giải quyết thì sẽ
triệu tập Đệ nhị Quốc hội Lục địa.
* Đệ nhị Quốc hội Lục địa nhóm họp năm sau đó
để giải quyết những vấn đề phòng vệ và điều hành
chống lại người Anh qua cuộc Chiến Tranh Cách
Mạng và thông qua bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
* Quốc hội Hợp bang thay thế Đệ nhị Quốc hội
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Lục địa, sau khi đã hoàn toàn độc lập, để soạn
thảo các “điều khoản Hợp bang” hầu thống nhất
13 thuộc địa cũ. Sau đó Bản Hiến Pháp ra đời thay
thế những “điều khoản Hợp bang” để có một
chính quyền Trung ương mạnh và để tiến đến
Quốc hội Liên bang và Tổng thống qua dân cử
như ngày nay.

CƯỠI NGỰA XEM HOA

THÀNH PHỐ

NEW-ORLEANS
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Biểu tượng New Orleans
(Fleur de lis)

“Seal” của New Orleans
từ năm 1805

New Orleans là một trong những thành phố cảng
quốc tế quan trọng của Hoa Kỳ kể từ ngày lập quốc
cho tới bây giờ, nằm ở phần cực nam của tiểu bang
Louisiana. Có dân số khoảng trên dưới một triệu
người, trong đó có một số đông người Việt Nam ta
sinh sống tại những vùng ngoại ô thành phố, đa số là
người Thiên Chúa giáo, nhưng tôi không biết đích xác
số lượng là bao nhiêu.
Chúng tôi khởi hành chuyến đi thăm New Orleans
từ thành phố Shreveport, một tỉnh phía bắc của tiểu
bang Louisiana, cách New Orleans khoảng từ 5 đến 6
tiếng lái xe.
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Cảnh vật và đời sống vùng ngoại ô Shreveport khá
hiền hòa phẳng lặng, rất thích hợp cho những ai muốn
xa lánh nơi phồn hoa đô hội. Trong suốt thời gian gần
một tuần lễ sống ở đây tôi ít gặp ai, và chưa hề nghe
thấy tiếng động nào đến từ những nhà hàng xóm
chung quanh vì khoảng cách giữa mỗi căn nhà đều
khá xa.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi thường kéo hé cánh cửa
sổ phòng ngủ để lấy chút ánh sáng ban mai và ngồi
nghe chim hót. Cái thích nhất là tầm nhìn không bị
vướng chận bởi hàng rào quanh nhà.
Có những buổi sáng trời mưa nhè nhẹ, rừng thông
sau nhà như phủ mỏng lớp sương mù, ẩn hiện vài ngôi
nhà đứng yên lặng trong mưa. Không một bóng
người, không một tiếng động nào ngoài tiếng rơi nhẹ
và thưa thớt của nước mưa chảy xuống từ mái hiên
nhà. Mọi thứ như ngưng đọng lại với thời gian và thời
gian dường như cũng ngưng đọng lại theo với cái
không gian yên tịnh ấy. Yên tịnh nhưng không khô
cứng mà là sự yên tịnh của sự an bình làm tâm hồn ta
thanh thản. Những hôm mưa như thế, tôi thích được
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ngồi một mình bên cửa sổ nhìn trời mưa bay và đọc
cuốn sách mang theo.
Tôi xin được trở lại cuộc hành trình. Xa lộ tốt và
không có nhiều xe như ở San Jose. Chiếc xe hơi tôi lái
vẫn cứ vùn vụt thẳng tiến về hướng New Orleans, trên
HWY 49, với vận tốc 70-80 miles/giờ vì đường vắng
xe. Dọc suốt hai bên đường xa lộ, chúng tôi chỉ thấy
toàn cây thông (pine) xanh ngát một mầu hay những
cánh đồng cỏ tươi trải dài đến tận chân trời. Thỉnh
thoảng, tôi thấy rải rác những dải đồng lầy, cây phủ
um tùm, kéo dài cả chục cây số. Nếu không để ý, có
khi cứ tưởng mình đang lái xe trên mặt đường xa lộ
bằng phẳng bình thường, nhưng thực ra là ta đang đi
trên những chiếc cầu xi măng được xây băng qua
những vùng đồng lầy rộng bao la.
***
Lịch sử vùng đất mang tên Louisiana
Thật là một điều kỳ thú khi ta tìm hiểu về mảnh
đất này.
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Như ta đã biết, đất nước Hoa Kỳ hiện nay chiếm
cả một nửa lục địa Bắc Mỹ có chiều ngang theo
hướng đông-tây, nối liền từ bờ biển Đại Tây Dương
(Atlantic) sang đến tận bờ biển Thái Bình Dương
(Pacific) và có chiều dọc theo hướng bắc-nam, chạy
từ phía bắc giáp Canada xuống tận phía nam giáp với
Mễ Tây Cơ.
Nếu ta đi ngược lại dòng lich sử từ lúc khởi đầu
lập quốc, nước Hoa Kỳ chỉ là một dải đất hẹp dọc
theo bờ biển Đại Tây Dương với 13 tiểu bang “thuộc
địa” đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Đến thời kỳ chiến thắng cuộc “Chiến tranh Giải
phóng” khỏi tay người Anh, đất nước này được mở
rộng thêm sang phía tây tới con sông Mississippi và
chính con sông này đã trở thành ranh giới phía cực tây
trong suốt thời gian đó. Đó là bước đầu tiên cho sự
mở mang lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Bước thứ hai trong việc mở rộng thêm bờ cõi, đó
là sự kiện mua lại đất Louisiana từ tay người Pháp
được diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Thomas
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Jefferson và Đại đế Napoleon Bonaparte của Pháp
vào năm 1803. Đây là một biến cố to lớn trong lịch sử
mở mang bờ cõi của Hoa Kỳ.
Vùng đất Louisiana, so trên bản đồ ngày nay, nó
chiếm tới một phần ba diện tích toàn thể Hoa Kỳ, gồm
13 tiểu bang(1), trong đó có tiểu bang Louisiana. Điều
đặc biệt là lúc đó cả người mua lẫn người bán đều
không biết rõ đích thực diện tích mảnh đất mua bán
này rộng bao nhiêu.
Ban đầu, người dân Hoa Kỳ không lấy gì làm
thích thú lắm về việc mua phần đất này vì nó ở quá
xa, chưa hề được ai biết tới và cũng chưa hề được
khai phá. Tuy nhiên mọi người đều nhận thức ngay
được cái lợi điểm tức thời của nó, ấy chính là kiểm
soát được sự di chuyển an toàn trên dòng sông
Mississippi chảy ra vịnh Mễ Tây Cơ (Gulf of
Mexico). Những cư dân của hai tiểu bang Kentucky
và Tennessee sẽ có thể chuyên chở dễ dàng nông
phẩm của họ xuôi theo dòng sông Mississippi để đến
New Orleans.
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Thành phố New Orleans, có một thời gian nằm
trong tay của người Tây Ban Nha (Spanish). Những sĩ
quan Tây Ban Nha thường tùy tiện mở hay đóng “cửa
khẩu” sông Mississippi không cho tầu bè của Hoa Kỳ
qua lại mà không có một lời giải thích. Tổng thống
Jefferson nhận thấy cần phải làm một điều gì để giải
quyết cho tình trạng bấp bênh đó và cũng quan ngại
bất cứ một lực lượng ngoại quốc nào kiểm soát được
dòng sông Mississippi và New Orleans đều nguy hiểm
cho sự phát triển của Hoa Kỳ. Nhân khi người Pháp
lấy trở lại chủ quyền thuộc địa Louisiana từ tay người
Tây Ban Nha, Tổng Thống Jefferson nghĩ ngay đến
những điều có thể xẩy ra trong tương lai. Nếu một
ngày nào, những người lính tinh nhuệ của Napoleon
bất thình lình xuất hiện dọc theo bờ sông Mississippi,
điều này chắc chắn sẽ làm cản trở tiến trình bành
trướng lãnh thổ về phía tây của Hoa Kỳ.
Với những lý do trên, Jefferson ra chỉ thị cho viên
đại diện Hoa Kỳ tại Pháp là Robert Livingston hãy
mau chóng thương lượng với chính phủ Pháp mua lại
thành phố New Orleans với giá 2 triệu đô la mà không
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nhắc nhở gì đến phần đất còn lại, nhưng không được
Pháp trả lời. Mặc dù đề nghị này đã được lập lại vài
lần nhưng vẫn bị Talleyrand, người đại diện của
Napoleon dìm đi, nại cớ Napoleon còn rất bận trong
những chuyện khác quan trọng hơn nên chưa thể
quyết định được.
May mắn thay, một sự kiện bất ngờ xẩy ra:
Napoleon bị thiếu hụt ngân sách một cách trầm trọng
trong khi mở cuộc chiến tranh mới với nước Anh
(England). Napoleon biết rõ là không thể sử dụng
được “thuộc địa” Louisiana xa xăm kia vào việc gì
nên đề nghị không những bán luôn thành phố New
Orleans mà còn kể cả toàn bộ phần đất thuộc “thuộc
địa” Louisiana cho Hoa Kỳ với giá 15 triệu đô la.
Nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ trong Quốc hội muốn mua,
cũng có nhiều vị khác chống lại, nhưng sau cùng
Tổng thống Jefferson đã thắng lợi trong việc thuyết
phục mua phần đất này.
Biến cố này có một mối lợi thật hiển nhiên về mặt
diện tích là đất “thuộc địa” Louisiana, sau khi thám
hiểm, mới biết nó rộng tới gần một triệu dặm vuông
(square miles), lớn bằng 7 lần cả nước Anh (England),
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Tô Cách Lan (Scotland) và Ái Nhĩ Lan (Ireland) hợp
lại, hay lớn hơn cả diện tích của nước Pháp, Đức, Ý,
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Portugal) hợp lại. Giá
mua chỉ có 4 xu cho một mẫu (acre). Phần đất
Louisiana đã tạo lập nên được 13 tiểu bang cho Hoa
Kỳ ngày nay.
Ta cũng nên biết thêm ở đây, việc thám hiểm vùng
đất mới mua được thực hiện ngay năm sau đó, tức
năm 1804. Cuộc hành trình thám hiểm, khời đầu từ St
Louis, ngã ba sông Missouri và Mississippi, được đặt
dưới sự chỉ huy của hai nhà thám hiểm trẻ tuổi là
Meriwether Lewis và William Clark. Clark là đại úy
trong quân đội, 34 tuổi, có nhiều kinh nghiệm chiến
đấu với người “da đỏ” (thổ dân ở châu Mỹ) và quen
thuộc với đời sống trong rừng. Còn Lewis, 30 tuổi,
tùy viên (private secretary) của Tổng thống Jefferson,
được chọn là người đứng đầu với nhiệm vụ được giao
phó thật rõ ràng: khám phá vùng đất mới mua rộng
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bao nhiêu, hoạch định con đường đi tới bờ biển Thái
Bình Dương và tìm hiểu đời sống của người da đỏ ở
những vùng đất ấy.
Tổng cộng gồm 13 người trên ba chiếc thuyền nhỏ
chở đầy lương thực và nước uống, đoàn thám hiểm đã
đi ngược dòng sông Missouri hướng về phía tây để tới
những vùng đất không có đường xá, không có bản đồ
và không có bất cứ một hiểu biết nào về nó. Họ dự trù
chuyến đi có thể kéo dài từ một năm, hai năm hay lâu
hơn nữa.
Đoàn người gan dạ ấy đã mất sáu tháng đầu tiên
để vượt 1600 dặm ngược dòng sông Missouri. Nhưng
họ phải ngừng lại vì mùa đông tuyết phủ và đã đóng
đồn tại một nơi, nay thuộc tiểu bang North Dakota.
Tới sớm mùa xuân năm sau, tức năm 1805, đoàn
thám hiểm lại tiếp tục lên đường hướng về phía rặng
núi đá Rocky Mountains cao ngất trời. Tới rặng núi,
họ phải bỏ lại thuyền và may mắn nhận được sự giúp
đỡ của những bộ lạc da đỏ thân thiện cung cấp ngựa
và lương thực. Không những thế, đoàn thám hiểm còn
được người da đỏ làm hướng dẫn viên để vượt qua
154

Nguyễn Giụ Hùng

dẫy núi Rocky Mountains trên những con đường khó
khăn đầy nguy hiểm. Khi tới đỉnh cao của rặng núi thì
hết lương thực, quần áo tả tơi, họ phải chịu đựng cái
rét khủng khiếp của mùa đông tuyết lạnh trên cao độ.
Nhưng cuối cùng vào tháng 9 năm ấy (1805) họ cũng
vượt qua được dẫy núi cao để xuống tới cao nguyên
đất đỏ trải rộng phía dưới.
Họ phải tự làm lấy 5 chiếc thuyền nhỏ, chèo len
lỏi theo dòng sông Snake để đổ về bình nguyên phì
nhiêu, trôi đến dòng sông Columbia rồi đổ ra biển
Thái Bình Dương. Ngay cửa biển, họ xây dựng trại
Fort Clatsop, mang tên bộ lạc da đỏ ở đây. Đoàn thám
hiểm đón lễ Giáng Sinh cùng với bộ lạc Clatsop và
cùng họ trao đổi quà Giáng sinh. Đoàn thám hiểm cố
ở lại Fort Clatsop để mong có thuyền bè nào đi ngang
qua có thể cung cấp thực phẩm cho đoàn trên đường
trở về, nhưng họ hoàn toàn thất vọng.
Tháng ba năm sau, 1806, đoàn thám hiểm thực
hiện chuyến trở về. Trong chuyến về, mặc dù không
kém phần gian nan, nhưng dù sao đi nữa, vốn đã có
sẵn một số kinh nghiệm của chuyến đi và nay họ chỉ
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cần lần theo con đường cũ. Cuối cùng, họ trở về đến
St Louis, nơi khởi hành, vào tháng 9 năm 1806.
Chuyến trở về chỉ mất 6 tháng.
Kể từ đầu năm 1804 đến tháng 9 năm 1806, đoàn
thám hiểm đã hoàn thành công tác mà dân chúng Hoa
Kỳ và Tổng thống Jefferson kỳ vọng nơi họ. Họ đã
vượt qua một chặng đường dài 8200 dặm đầy phiêu
lưu gian khổ.
Đứng về mặt lịch sử, chuyến thám hiểm vùng đất
Louisiana còn là chuyến đi mở đầu cho nhiều năm sau
đó. Những người dân Hoa Kỳ có óc phiêu lưu lần lần
di dân về vùng đất mới, chinh phục dẫy núi Rocky
Mountains để tiến sang tới bờ biển Thái Bình Dương,
ranh giới phía tây của Hoa Kỳ ngày nay.

Baton Rouge, thủ phủ Louisiana
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Sau khoảng ba giờ lái xe, chúng tôi đi ngang qua
thành phố Baton Rouge.
Thành phố tương đối nhỏ và là thủ phủ của tiểu
bang Louisiana. Vài cao ốc không cao lắm mọc lên rải
rác. Quãng xa lộ ngang qua thành phố, được mở rộng
ra thành 4 hay 6 hàng xe, xe chạy tương đối đông đúc.
Có khi xe tôi phải chạy chậm hẳn lại vì đi ngang qua
khu xây dựng mới.
Khi ra khỏi khu vực thành phố Baton Rouge, xe
lại ngon trớn với vận tốc 70-80 miles/giờ trên con
đường vắng xe, và cảnh vật chung quanh trở nên
thanh bình trở lại. Chúng tôi tiếp tục thẳng tiến về
hướng New Orleans.
Vài nét lịch sử của Thành phố New Orleans
New Orleans, một trong vài thành phố của Hoa
Kỳ có một lịch sử hết sức lý thú. Đây là thành phố mà
số lượng đông đảo di dân người Pháp đã từ Âu Châu
sang định cư. Họ khởi thủy tập trung lập nghiệp và
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vẫn còn tiếp tục sinh sống ở đây cho tới ngày nay. Trải
qua năm tháng dài gần hai thế kỷ với nhiều đổi thay,
họ đã cố gắng giữ lại một phần văn hóa của riêng
mình (văn hóa Pháp) như để tô điểm một nét đặc thù
cho thành phố New Orleans.
New Orleans được người Pháp lập nên vào năm
1718, sau đó 50 năm, vào năm 1769, người Pháp đã
bán toàn bộ thuộc địa Louisiana, trong đó có thành
phố New Orleans cho Tây Ban Nha (Spain). Người
Tây Ban Nha đến cai trị thuộc điạ này đến năm 1801,
nghĩa là khoảng 30 năm sau, đất Louisiana lại trở về
tay người Pháp để đánh đổi một phần đất của nước Ý
(Italy) do Pháp chiếm cho Tây Ban Nha. Năm 1803,
tức hai năm sau khi lấy lại, Pháp lại bán đất Louisiana
cho Hoa Kỳ như đã nói ở trên.
Người Pháp sinh sống ở New Orleans rất hoang
mang về những thay đổi chủ quyền này. Họ không
thích người Hoa Kỳ trong thời gian ban đầu, nhưng
dần dần họ cũng thích nghi được với chính quyền mới
và sau đó đã trở thành công dân Hoa Kỳ.
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Một biến cố lịch sử đã đưa người Pháp sinh sống
tai New Orleans đến gần hơn với người Hoa Kỳ, đó là
họ đã đứng bên cạnh người Hoa Kỳ chiến đấu chống
lại sự xâm lăng của người Anh trong cuộc chiến tranh
được gọi là "chiến tranh 1812-1814".

"Chiến tranh 1812-1814" là cuộc chiến xẩy ra
giữa Hoa Kỳ và người Anh. Theo nhận định của các
sử gia, cuộc chiến này thật không rõ ràng và không
cần thiết cho cả hai dân tộc chỉ vì một số dân biểu trẻ
tuổi chủ chiến trong Quốc hội Hoa Kỳ muốn chiếm
Florida và Canada trong tay của người Anh trong khi
người Anh đang bận tay trong cuộc chiến với người
Pháp lúc đó. Tháng 8 năm 1814, sau khi quân Anh
khởi binh tiến đánh, đốt phá Thủ đô Hoa Thịnh Đốn
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(Washington D.C(2)) và sau đó họ chuyển quân qua
đường biển tiến về thành phố New Orleans. Khi quân
Anh đi ngang qua đảo Jamaica, họ tuyển thêm 4000
quân nữa.
Về phía Hoa Kỳ, chiến quân được tuyển từ biên
giới của những tiểu bang như Kentucky và Tennessee.
Người dân Pháp ở New Orleans nhận thức được mình
là thành viên của nước Hiệp Chủng Quốc non trẻ, nên
đã đứng về phía Hoa Kỳ chống lại quân Anh.
Người cầm đầu của Hoa Kỳ trong trận chiến đấu
bảo vệ New Orleans là tướng Andrew Jackson (sau
này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ). Chiến binh của
Jackson chỉ có 5.000 người, không có đồng phục,
không được huấn luyện, nhưng trong số họ lại có
những người thợ săn, bắn rất chính xác và có nhiều
kinh nghiệm du kích săn đuổi quân thù. Năm nghìn
(5.000) quân của Andrew Jackson phải chiến đấu với
mười nghìn (10.000) quân tinh nhuệ của Anh.
Mặc dầu số quân của Jackson chỉ bằng phân nửa
quân Anh nhưng họ vẫn chiến đấu kiên cường với
chiến thuật du kích và xa luân chiến. Họ di chuyển
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nấp sau những thân cây hay hốc đá và áp dụng toán
đánh toán nghỉ. Trong khi đó quân đội Anh vẫn giữ
nguyên chiến thuật chiến đấu cổ điển của Âu Châu
thời đó, nghĩa là binh lính xếp hàng ngang sát cánh
nhau, hàng hàng lớp lớp, lớp này ngã xuống, lớp kế
tiếp tiến lên. Cuối cùng chỉ trong vòng 20 phút đầu
tiên, 2000 quân Anh bị giết thành đống trước chiến
tuyến của đội quân Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ chỉ thiệt hại
có 13 người, do họ đã điên rồ (foolish) rời nơi ẩn nấp
của mình. Tướng Edward Packenham của Anh cũng
bị giết trong trận này.
Tin chiến thắng tại New Orleans đã được truyền đi
khắp nước một cách nhanh chóng và cũng từ chiến
thắng ấy đã là nguyên nhân chính đem lại sự kết thúc
cuộc "chiến tranh 1812-1814" sau đó với những hiệp
ước có lợi cho Hoa kỳ.
Thành phố New Orleans
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Thành phố New Orleans

Thành phố New Orleans nằm bên bờ sông
Mississippi, ngay khúc uốn cong nên còn có bí danh
là Crescent city. Cứ chiếu theo những biến cố lịch sử,
ta thấy ngay rằng, đây là thành phố có nét hòa hợp
văn hóa của Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ để cấu tạo
nên những nét văn hóa đặc thù cho thành phố này như
âm nhạc, thức ăn, những ngày lễ hội Mardi Gras hàng
năm và những kiến trúc đẹp của ba nền văn hóa ấy.
New Orleans còn nhiều điều khác nữa, có từ thời
xa xưa được lưu lại không phải chỉ về lịch sử mà còn
cả về mặt phát triển kinh tế từ thời nông trại đến thời
kỳ kỹ nghệ hóa sau này, lẫn những biến đổi chính trị
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của những thời kỳ khác nhau của New Orleans, chẳng
hạn như trong thời kỳ “Nội chiến Nam-Bắc”
(1861-1865), quân đội Union của phương Bắc đã
chiếm đóng ngay thành phố New Orleans thuộc phe
miền Nam vào năm 1862, tức chỉ một năm sau khi
cuộc nội chiến xẩy ra. Và dân chúng ở đây phải tuân
thủ một chính sách cai trị nghiệt ngã của phương Bắc
cho tới năm 1876, kéo dài 14 năm.

Đường Canal tại trung tâm thành phố
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French Quarter (Khu Pháp)

Đến khoảng trưa, chúng tôi vào trung tâm thành
phố New Orleans. Ngoài vài phố chính rộng lớn và
đông đúc của khu thương mại, con đường trung tâm
mang tên Canal được nhiều người biết đến hơn cả.
Phần lớn những đường phố còn lại ở New Orleans
tương đối nhỏ. Những con đường ngang dọc quanh
khu French Quarter (khu Pháp) phải nói là chật hẹp,
rất khó lái xe.
Chúng tôi lái dọc theo dẫy phố bờ sông. Khu
French Quarter nhộn nhip với lượng du khách khá
đông đảo. Người ngồi ăn lan cả ra vỉa hè và nhất là
quán Café Du Monde nổi tiếng cũng đông nghẹt.
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Lái xe vòng vòng quanh thành phố độ một giờ,
chúng tôi đi tìm khách sạn đã “book” từ hôm trước:
khách sạn Inter Continental, 4 sao rưỡi, khá khang
trang. Khách sạn ở ngay trung tâm thành phố nên
chúng tôi có thể đi bộ ra bến tầu, ra khu French
Quarter, hay buổi tối có thể thả bộ đến đường
Bourbon nổi tiếng về đêm.
Chúng tôi lại trở lại khu French Quarter, đi bộ
dọc theo hai con đường Decatur và Chartres. Người
đi chen chúc, ồn ào bởi những nhà hàng ăn lẫn “gift
shops” dọc theo hàng phố. Đâu đâu cũng có ban nhạc
của người da đen, đặc biệt nhất là loại nhạc Jazz.
Chúng tôi ghé một quán ăn trên đường Decatur được
bầy bán cả ra ngoài đường. Chúng tôi mua một cái
sandwich loại lớn nhân thịt giá chỉ có 13 đô la, có thể
chia làm bốn, mỗi người một phần, ăn vừa đủ no, lại
kèm thêm mỗi người một món soup đặc sản, thế là đủ
"căng bụng" để có thể tiếp tục đi chơi. Quá rẻ!
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French Market

Sau đó chúng tôi đi dọc theo phố Decatur để tới
thăm khu chợ được gọi là French Market. Khu đất
này, vào thời người Pháp mới lập nghiệp, người da đỏ
cũng tới đây buôn bán. Đến năm 1800, chợ được xây
dựng thêm vài chỗ, gồm cả Famer’s Market tọa lạc ở
phía cuối. Ngay đầu chợ được xây một cái cổng dựa
theo hình thể tượng trưng của kiến trúc Khải Hoàn
Môn (Arc de Triomphe) như ở Paris nhưng quá đơn
giản và quá xấu xí, trên có đề chữ French Market.
Bên trong chợ bán đồ lưu niệm như mọi chợ bán
lưu niệm khác, không có gì đặc biệt với cái tên French
Market cả, chỉ trừ những gian hàng quần áo hay
“boutiques” ở trong chợ có bảng hiệu bằng tiếng Pháp
mà thôi. Giá một hộp Café du Monde ở đây 6 đô la,
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chợ Việt nam tại San Jose bán với giá 2 hay 3 đô la
một hộp cùng loại là cùng.
French Market giống chợ bên Mễ hơn là Pháp.
Người bán hàng ở đây nói tiếng Mỹ, nếu có người nói
tiếng Pháp thì cũng chỉ bập bẹ ú ớ dăm ba tiếng “bồi”
với du khách. Chung quanh chợ, nổi bật nhất là những
gian hàng bán khăn quàng lông (lông vũ giả) dài
thườn thượt nhuộm màu xanh đỏ tím vàng dùng để
quấn vào cổ trong những ngày lễ hội hóa trang Mardi
Gras.

Mardi Gras

Tạp Ghi

Louis Amstrong

167

Hội hóa trang Mardi Gras

Mardi Gras là những ngày lễ hội lớn có tính
truyền thống và đặc thù của New Orleans. Ngày hội
kéo dài từ tháng giêng cho đến hết tháng hai hàng
năm. Du khách từ khắp nơi đổ về đây để xem hội.
Mọi người đều có thể đeo mặt nạ, ăn mặc hóa trang
diễn hành và nhẩy múa trên phố một cách tự do. Họ
ném những dây “tràng hạt” quàng cổ xanh đỏ cho
nhau. Những ngày đó, New Orleans tràn ngập sóng
người, chen chúc nhau mà đi, khó có thể tìm được chỗ
đậu xe, mà nếu có kiếm được thì cũng phải trả với giá
tối thiểu là 50 tới 70 đô la một ngày. Những người
làm việc ở khu vực French Quarter trong những ngày
đó phải chung nhau thuê “shuttle” để sáng đưa họ đến
làm việc, chiều tối đón về.
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Nói chung, khu French Quarter chỉ rộng có chục
đường ngang dọc mà thôi, nếu đi bộ thoáng qua theo
kiểu “cưỡi ngưạ xem hoa” hay với “walking tour” thì
chỉ khoảng hai giờ là đi hết phần chính của cả khu này
rồi.

Công trường Jackson

Rời khu đông đúc của French Quarter, chúng tôi
đi ngược lại, cũng vẫn dọc theo con phố Decatur để
đến Công trường Jackson (Jackson Square). Công
trường này trước đó có tên là Place d’Armes dưới thời
Pháp, và tên Plaza de Armas dưới thời Tây Ban Nha,
và sau được đổi tên thành công trường Jackson kể từ
năm 1848 để vinh danh vị tướng chỉ huy trong trận
đánh bảo vệ New Orleans như đã nói ở phần trên.
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Giữa công trường có tượng Jackson rất lớn, được xem
là một trong những bức tượng đẹp nhất của đất nước
Hoa Kỳ.

Nhà thờ St Louis tại khu công trường Jackson

Đối diện với Công trường Jackson nhìn về phía
đường Chartres, tức hướng về phía thành phố, là nhà
thờ Saint Louis to lớn và đẹp, có kiến trúc với 3 tháp
nhọn. Nhà thờ này được xây hoàn tất vào năm 1794,
đến năm 1851 được sửa lại thành kiến trúc sau cùng
như ta thấy ngày nay. Dọc theo những con đường
thuộc khu nhà thờ và công trường có cả chục xe ngựa
chờ đợi sẵn để đưa du khách đi vòng quanh thành
phố. Ngay sát công trường Jackson, hướng về phía bờ
sông là công viên Washington với khẩu súng thần
công đúc rất đẹp.
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Trên đường Decatur cũng còn một bức tượng mạ
vàng chói lọi, rất đẹp, có cờ Pháp bên cạnh, tôi đoán
là tượng bà Jeanne d’Arc cưỡi ngựa, vị nữ anh hùng
của nước Pháp.
Chụp chung với nhau vài tấm ảnh kỷ niệm nơi đây
rồi chúng tôi ra xe tìm đường ra HWY 10 để đi qua
chiếc cầu Pontchartrain được mệnh danh là một trong
những chiếc cầu dài nhất thế giới. Cầu được xây băng
qua Lake Pontchartrain nối liền thành phố New
Orleans với thành phố Mandeville bên kia hồ, chiều
dài đúng 25 dặm. Lái xe trên cầu, hai bên chỉ là nước
biển, không thấy bờ đâu, làm tôi nhớ lại những chiếc
cầu dài nối liền các đảo ở Florida thuộc vùng Key
West. Tuy nhiên cảnh trí của Key West thì đẹp hơn
nhiều.
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Phố Bourbon

Đến tối chúng tôi đi dạo chơi phố Bourbon. Phố
Bourbon nổi tiếng ăn chơi về đêm. Đây là con phố
nhỏ, xe hơi đi ngược chiều tránh nhau hơi khó. Dọc
theo hai bên phố Bourbon đa số là những quán nhạc
hay Bar rượu. Các ban nhạc người da đen mặc sức
biểu diễn. Khu phố này, nhà xây theo kiểu hai tầng sát
vách, trên là Bar, dưới cũng là Bar. Có vài "em" đứng
trước cửa Bar mời gọi du khách bằng cách lật áo lên
cho "xem một tý" rồi chỉ tay lên lầu theo kiểu mời
"phải anh là lính, mời anh lên lầu" (nói lóng theo tên
thuốc lá hiệu “Pall Mall” ngày nào). Lòng đường cấm
xe qua lại ban đêm nên du khách có thể đi bộ thoải
mái. Chúng tôi chỉ theo dòng người đi lang thang chứ
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không vào quán Bar nào cả. Thỉnh thoảng chúng tôi
dừng chân lại trước những quán nhạc, chỉ đứng ngoài
xem ké trình diễn ở bên trong. Cả khu phố vang lên
những tiếng nhạc trộn lẫn với những tiếng cười đùa.
Vài đám “dân nhậu” tụ tập trên lan can ở những từng
lầu nhìn xuống người đi đường, người đi dưới đường
ngước lên nhìn đám “dân nhậu” phía trên, lời qua
tiếng lại rất vui vẻ ồn ào, ồn ào ngang với những
thành phố bên Mễ nằm gần biên giới kế cận thành
phố San Diego. Ồn ào, vui chơi nhưng vẫn giữ được
trật tự bởi sự canh phòng rất nghiêm của những cảnh
sát viên (polices) đi ngựa, loại ngựa Mông cổ trông to
lớn kềnh càng làm sao.
Con phố "ăn chơi" Bourbon, chiều dài hoạt động
chỉ được giới hạn khoảng mươi blocks ngắn, nghĩa là
dài khoảng hơn một dặm (mile) mà thôi. Con phố
Bourbon tất nhiên dài hơn nhưng không ai muốn vượt
ra khỏi khu đông đúc đã được giới hạn bởi một bảng
khuyến cáo (warning) của cảnh sát cho biết du khách
không nên vượt qua giới hạn đó vì sợ mất an ninh. Tất
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nhiên là khu phố sau tấm bảng đó thì cảnh vật vắng
tanh đến lạnh lẽo.
Thành phố New Orleans được mệnh danh là "thủ
đô của nhạc Jazz" là "thủ đô của lễ hội hóa trang
Mardi Gras" và cũng được mệnh danh là "thủ đô của
tội phạm giết người". Đấy là nhận xét của người địa
phương nói lại với chúng tôi.
New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana, một tiểu
bang miền nam nước Mỹ nặng về nông nghiệp nên có
đông đảo người da đen bị bắt đem từ Phi Châu về đây
làm nô lệ từ những thế kỷ trước. Những người da đen
này sau khi được giải phóng sau trận Nội chiến
Nam-Bắc, một số di dời lên những tiểu bang miền
Bắc để làm công nghiệp, phần còn lại vẫn tiếp tục ở
lại sinh sống trong tình trạng nghèo khổ, và cũng
chính do sự nghèo khổ này nên dễ sinh ra nhiều tệ nạn
xã hội ở đây.
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Cafe du Monde
(có mái nhà màu xanh trong ảnh)

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe trở lại khu
French Quarter ăn điểm tâm. Mọi du khách đến đây,
thường ai cũng ghé quán Café Du Monde nổi tiếng
hàng cả thế kỷ nay, để thưởng thức hương vị café ở
đây ít nhất một lần. Nhà hàng bán café sữa (café au
lait) gồm một nửa café và nửa sữa nóng pha sẵn,
giống như kiểu café "bí tất" của ta chứ không phải
“café phin” (cái nồi ngồi trên cái cốc) với sữa đặc
“ông thọ” như tôi tưởng lúc ban đầu.
Uống café sữa "bí tất" Du Monde với bánh “đô-nắt”
(doughnuts hay beignets) kiểu Pháp, hình khối vuông
to bằng nửa nắm tay chứ không hình vành khăn hay
tròn như của Mỹ. Mỗi đĩa đựng từ 3 tới 6 cái “đô-nắt”
Tạp Ghi

175

tùy theo là đĩa nhỏ hay đĩa lớn. Trên mặt bánh
“đô-nắt” người ta trải một lớp "đường bột" giống như
bột mì vậy (sugar-dusted doughnuts). Ăn bánh
“đô-nắt” nhâm nhi cốc Café Du Monde, chỉ có thế
thôi, vâng, chỉ có thế thôi mà lúc nào quán café này
cũng đông nghẹt những người. Có lẽ du khách không
phải đến đây để thưởng thức hương vị cà phê với bánh
“bầy nhầy” (beignets) mà tôi cho là dở ẹc, mà họ đến
đây để ngồi tại ngôi quán có một lịch sử lâu đời hơn
cả trăm năm (1862). Quán Café Du Monde nay đã trở
thành biểu tượng của khu phố French Quarter.
Cũng không thể trách hương vị café ở đây được vì
mỗi người có một cách thưởng thức với hương vị
khác nhau và nhất là giá bán lại thật bình dân, chỉ một
đô la rưỡi một cốc café lớn, đĩa “đô-nắt” nhỏ gồm 3
chiếc giá 3 đô la, vừa túi tiền du khách, kể cả loại du
khách "Tây ba lô". Với giá đó tôi tự hỏi ta còn đòi hỏi
gì thêm nữa nhỉ.
Thất vọng với hương vị café thua cả vợ pha, dù là
rất tay mơ, nhưng bù lại tôi có dịp làm quen với hai
nhân viên phục vụ người Việt Nam ở đây, anh Dũng
và anh Đỉnh đã từng làm việc ở quán này rất lâu.
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Ngay từ đầu, chúng tôi cứ tay bắt mặt mừng nắm tay
nhau trò chuyện như đã quen biết từ lâu. Tôi thấy hai
anh ân cần quá, với gương mặt chân thật làm sao, có
lẽ cả đời hai anh chỉ biết cầu kinh và tin vào Đức
Chúa, chưa một lần biết nói dối ai. Anh Đỉnh mời
chúng tôi thêm café và một đĩa bánh “đô-nắt” thật
đầy, anh không tính tiền, anh tặng chúng tôi bằng
chính tiền túi của anh vì tất cả nhân viên làm việc cho
tiệm này đều phải mua của chủ trước rồi mới bán lại
cho khách sau theo dạng trung gian. Chúng tôi cố
gắng trả tiền anh dù đã năm lần bẩy lượt nhưng anh
vẫn không chịu nhận. Cuối cùng, đợi đến khi chia tay
tôi mới dúi tiền vào túi áo anh và đi ra thẳng không
cho anh có cơ hội trả tiền lại chúng tôi nữa.
Trước khi ra khỏi nhà hàng, anh Đỉnh còn đứng
nói chuyện thêm với chúng tôi lâu lắm. Chúng tôi cứ
phải dục anh trở lại làm việc kẻo người chủ hay
“manager” sẽ làm phiền hà đến anh, nhưng anh vẫn
quyến luyến chúng tôi. Anh cho chúng tôi cả số điện
thoại ở nhà lại còn vẽ bản đồ hướng dẫn đường cho
chúng tôi đến thăm một trong những ngôi "làng Việt
Tạp Ghi

177

Nam" (cách gọi của anh Đỉnh) cách đó khoảng 20
phút lái xe.
Anh Đỉnh cho biết thêm, vào những ngày lễ hội
Mardi Gras, mỗi người tiếp viên của Café Du Monde
chỉ phục vụ có 4 bàn mà thôi và trong tiệm có khoảng
trên 50 tiếp viên, người Việt Nam ta chiếm tới 37
người và vì chịu khó làm việc nên đã đẩy lần những
anh tiếp viên người Mỹ hay Mễ về vườn. Anh Đỉnh
tính trung bình mỗi ngày bình thường anh kiếm được
khoảng 80 đô la tiền “tip”, ngày lễ Mardi Gras hay
những ngày lễ lớn khác thì có thể kiếm từ 100 tới 120
đô la một ngày. Ngày nay chắc phải cao hơn nhiều.
Anh Đỉnh trước kia làm Dental Asistance nhưng sau
đó xin nghỉ việc để làm tiếp viên ở đây.

Steamboat Natchez
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Steamboat (1853)

Chúng tôi từ giã anh Dũng và anh Đỉnh sau khi
chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, rồi vội vã ra bến tầu cho
kịp giờ đáp chuyến tầu mang tên Natchez. Tàu
Natchez với hình dáng loại tàu thủy cổ xưa, có
“guồng quay nước” phía đuôi tầu, chuyên sử dụng để
chở du khách đi trên sông Mississippi, dọc theo thành
phố trong vòng hai tiếng đồng hồ. Cũng dọc theo hai
bờ sông tôi thấy có nhiều cơ xưởng kỹ nghệ nằm rải
rác, có cả nhà máy luyện nhôm, nhà máy lọc dầu nữa.
Ngồi nhìn cảnh sông nước và ngồi ăn trưa trên tầu, lại
được thưởng thức ban nhạc Jazz chơi cũng là điều thú
vị. Tôi thấy có hai hàng đê được đắp dọc bờ sông vì
mực nước sông cao hơn mặt thành phố đâu khoảng 5,
6 feet.
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Sau khi rời tầu Natchez chúng tôi lái xe đi thăm
khu "làng Việt Nam" như đã được anh Đỉnh giới thiệu.
“Làng” có khoảng 10 nghìn người Việt Nam, chắc
phần đông là người theo Thiên Chúa giáo. Tôi thấy có
hai ngôi nhà thờ lớn ở đây và đồng thời cũng có một
ngôi chùa gạch mái đỏ ngay mặt đường lớn, hình như
chùa mới được xây dựng trông rất khang trang. Làng
có "khu chợ Việt Nam” với đủ dịch vụ cần thiết như
thực phẩm khô và tươi, văn phòng nha khoa, bác sĩ,
luật sư, tiệm phở và nhiều cửa hàng đủ loại khác nữa,
không thiếu thứ gì, nhưng kích thước, bề thế còn nhỏ.
Ở New Orleans còn có sở thú (zoo), nhà nuôi cá
(aquarium) . . . viện bảo tàng (museum), trường đại
học nổi tiếng. New Orleans không phải chỉ có French
Quarter mà chúng tôi vừa thoáng đi qua, nó còn là
thành phố cổ kính và có nhiều di tích lịch sử với sự
pha trộn của ba nền văn hóa lớn, Pháp-Tây Ban
Nha-Hoa Kỳ. Ắt hẳn, New Orleans còn nhiều điều cần
xem, cần biết nhưng thật tiếc là chúng tôi không có đủ
thì giờ để đi thăm nhiều hơn nữa.
Kết luận
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Nhìn chung, chuyến đi chơi New Orleans, đối với
tôi, thật là thú vị vì biết được những thắng cảnh, học
hỏi được nhiều điều qua những di tích lịch sử, những
sinh hoạt của người dân bản xứ sinh sống ở thành phố
này hàng bao đời. Bao nhiêu người đã đổ xương máu
và mồ hôi để tạo dựng nên mảnh đất ngày nay mà
chúng ta đang được thừa hưởng. Mỗi bước chân tôi đi
trên thành phố ấy, tôi thấy như dòng lịch sử cứ quay
ngược trở lại để chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng và
thán phục sự đóng góp của những người đi trước với
sự kính trọng của riêng tôi. Và dòng lịch sử ấy vẫn
luôn mạnh mẽ tiến về hướng tương lai phía trước,
cùng đồng hành với sự phát triển của quốc gia Hoa
Kỳ đứng hàng đầu thế giới.
Ghi chú:
(1)

Gồm một phần hay toàn phần của những tiểu
bang sau:
Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas,
Louisiana, North Dakota, South Dakota,
Nebraska, Kansas, Oklahoma, Montana,
Wyoming, Colorado.
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(2) Xin đọc thêm bài viết về Thủ đô Hoa Thịnh
Đốn (Washington D.C)

CƯỠI NGỰA XEM HOA

TEXAS
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Chúng tôi lại có dịp về Shreveport, một thành phố
hiền hòa ở miền Bắc tiểu bang Louisiana để thăm gia
đình và ông bà “bảo trợ” (sponsor), những người đã
giúp đỡ cho chúng tôi trong những ngày đầu tiên đặt
chân lên đất Mỹ. Khi tôi trở lại đây lần này so với
ngày mới tới, mọi cảnh vật vẫn cứ như xưa, riêng
“người xưa” thì đã có ít nhiều thay đổi. Cái “cô bé”
Tạp Ghi

183

Mỹ choai choai hàng xóm năm xưa, nay đã trở thành
một thiếu phụ “tay bồng tay bế”, “tay xách nách
mang” rồi. Thời gian sao đi nhanh quá! Tôi ở chơi vài
ngày thì được vợ chồng cô em nhà tôi đề nghị “đãi”
chúng tôi một chuyến du lịch Texas để “thăm dân cho
biết sự tình”. Chúng tôi hăm hở nhận ngay món quà
quý báu ấy.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm để
chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa. Tôi ngồi nhâm nhi
tách cà phê nhìn ra ngoài trời. Màn trời vẫn như còn
phủ lớp sương mai mờ nhạt, khung cảnh thật thanh
bình khác hẳn với San Jose náo nhiệt, nơi tôi đang
sống.
Giờ khởi hành đã đến, từ Shreveport chúng tôi
“lấy” xa lộ HWY 20 thẳng tiến về hướng Dallas,
Texas. Triều, tên người em cột chèo lái xe, tôi ngồi
bên cạnh, và tất nhiên hai bà ngồi ở hàng ghế sau để
rồi đây tha hồ ngủ, ngủ gà ngủ gật cũng được mà ngủ
say cũng được hay có thể ngủ nhiều hơn thức trên
suốt cuộc hành trình dài trên xa lộ. Tôi và Triều sẽ
được tha hồ nói chuyện với nhau.
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Dọc theo xa lộ từ Shreveport đến biên giới Texas,
rừng thông (pine) mọc hai bên đường đã dần hiện ra
xanh ngát một mầu dưới ánh sáng ban mai, thỉnh
thoảng mới có một vài loại cây khác lạc loài xen kẽ
vào một cách hiếm hoi. Nhìn thông mãi cũng chán, cứ
một điệu monotone nhàm chán như thế kéo đến cả
trăm dặm nên hai chúng tôi ngồi cạnh nhau cứ phải
nói chuyện với nhau liên tục để phòng khi buồn ngủ
trong lúc lái xe. Thế rồi, sau hơn hai giờ kể từ lúc
khởi hành, chúng tôi cũng tới được biên giới của hai
tiểu bang Louisiana và Texas khi trời còn sớm. Càng
vào sâu nội địa Texas, những cánh rừng thông bạt
ngàn dọc theo xa lộ cũng bớt đi để nhường chỗ cho
những vùng đất phẳng hay đồi thấp xanh tươi càng
ngày càng được mở rộng ra.
Để khởi đầu câu chuyện về Texas, Triều cho biết
không thể không kể cho tôi nghe về cao nguyên Great
Plains.
Vùng cao nguyên Great Plains

Tạp Ghi

185

Great Plains zone

Nếu muốn biết rõ về Texas ta cần phải nhìn nó
trong cùng một khung cảnh tổng thể, nghĩa là nhìn nó
nằm cùng với cả một vùng đất rộng lớn mang một số
tính chất chung giống nhau thuộc cao nguyên gọi là
Great Plains.
Great Plains được giới hạn bởi một dải đất chạy
theo hướng bắc-nam có chiều dài 1600 dặm (khoảng
2600 cây số) từ phía bắc, bắt đầu từ biên giới Canada,
chạy xuôi nam tới vịnh Mễ Tây Cơ, và theo hướng
đông-tây có chiều ngang là 400 dặm (khoảng 650 cây
số), trong đó gồm sáu tiểu bang North Dakota, South
Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma và Texas. (Có
sách địa dư phân định cao nguyên Great Plains rộng
lớn hơn nhiều với 800 dặm (khoảng 1300 cây số)
chiều ngang và 2000 dặm (khoảng 3200 cây số) chiều
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dài, gồm thêm nhiều tiểu bang nữa và kể cả một phần
đất của Alberta thuộc Canada).
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ta cảm thấy Great Plains
như một dải cao nguyên bằng phẳng được trải dài như
mặt bàn hay bãi sa mạc. Nhưng thật ra, độ cao của nó
đã được nâng cao dần lên từ phía đông với độ cao
1000 feet (khoảng 300 mét) so với mặt biển, sang phía
tây với độ cao 5000 feet (khoảng 1500 mét), càng gần
rặng núi Rocky Mountain độ cao càng tăng nhanh.
Dải cao nguyên này có những nét đặc thù khác
biệt hẳn với những vùng đất khác của Hoa Kỳ: đất tuy
màu mỡ nhưng khô, không có nhiều cây xanh hay
rừng. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn
đến sự phát triển kinh tế vào thời kỳ những di dân đầu
tiên mới đến đây lập nghiệp. Lúa mì và ngô được
trồng nhiều ở vùng phía đông, chăn nuôi được phát
triển mạnh ở vùng phía tây vì có những cánh đồng cỏ
lý tưởng. Kansas đứng đầu cả nước về trồng lúa mì,
North Dakota đứng thứ hai.
Vì Great Plains là vùng đất trống, ít cây và rừng,
nên khó có thể bảo vệ được đất đai mỗi khi giông bão
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hay sự thay đổi thời tiết bất ngờ. Vào mùa đông, có
nơi tuyết phủ dầy tới 15 hay 20 inches (khoảng 38 hay
50 cm). Vào mùa hè, cũng chính những nơi ấy, mùa
màng hay gia súc có thể chết vì nóng cháy. Một số
vùng mưa rất ít, nước trở nên vô cùng khan hiếm, đôi
khi nước còn quý hơn cả đất đai. Hàng nghìn nông
trại, chỉ cần có thêm hay ít đi vài inch (1 inch=2.5 cm)
nước mưa một năm là có thể làm thay đổi cục diện
mùa màng năm đó, hoặc rất thành công hoặc thất bại
hoàn toàn. Đấy là chưa kể tới những năm hạn hán,
không một giọt mưa, đất trở thành bụi (dust), để rồi
những trận “bão bụi” (dust storm) thổi mạnh tàn phá
nông trại hay thị xã nhỏ, có khi tưởng chừng như
chúng biến mất.
Thành phố Dallas-Fort Worth
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Xe chúng tôi tiến dần vào thành phố Dallas. Trái
với dự đoán ban đầu, Dallas có nhiều cây xanh và
những bãi cỏ xanh tươi tốt trải rộng ngút tầm mắt chứ
không phải chỉ được xây dựng trên một mảnh đất khô
cằn thuộc cao nguyên Great Plains như đã được kể ở
trên. Xa lộ, đường phố mở rộng thênh thang, nhiều
chỗ có tới 5 hàng xe mỗi chiều. Xe cộ chạy như mắc
cửi trên mạng lưới giao thông, chỉ cần lơ đãng một
chút là có thể lạc đường. Từ mấy năm nay, nhiều hãng
xưởng mới được xây dựng lên, lại thêm những hãng
xưởng ở những tiểu bang khác dọn về đây toàn bộ hay
một phần, làm kinh tế Dallas trở nên phồn thịnh một
cách đột ngột. Nơi đây đang có một nền kinh tế nở rộ
(booming). Nối theo sự phát triển kinh tế ấy, số nhà
cửa được xây dựng lên ào ạt để đáp ứng nhu cầu của
những người về đây làm việc. Những khu nhà mới
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xây mọc lên như nấm. Khác với vùng San Jose tôi ở,
đất chật người đông không còn chỗ phát triển. Trong
khi đó, Dallas có nhiều đất trống nên ngành địa ốc tha
hồ phát triển mạnh. Giá nhà cũng đã tăng cao hơn so
với những năm trước đây. Nghe nói, Dallas cũng đã
từng chịu ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế của thế
giới và nước Mỹ trong thập kỷ trước (2008), nhưng
không nhiều.
Chúng tôi lái xe vào khu trung tâm thành phố.
Những cao ốc chọc trời san sát vươn lên trời cao. Sau
khi đi một vòng khu trung tâm thành phố, tôi nhận ra
ngay Dallas có nhiều người Việt Nam sinh sống. Nhìn
những khu thương mại của người Việt buôn bán sầm
uất ta cũng có thể đoán được phần nào sự thành công
về mặt kinh tế của “thuyền nhân” ta. Khác với San
Jose ở miền Bắc và Los Angeles ở miền Nam
California, các khu chợ Việt Nam ở đây thường nằm
rải rác chứ không tập trung thành một khu đông đảo.
Những mặt hàng hay sinh hoạt thì đâu cũng giống
nhau, có khác chăng là cái bề thế của nó. Đó là cái
nhìn thoáng qua của một du khách, một người “cưỡi
ngựa xem hoa” như tôi. Chúng tôi có dịp tới một khu
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thương mại Việt Nam nằm hơi xa trung tâm thành phố
một tý mang tên Bến Thành Plaza, khá khang trang
với kiến trúc bên ngoài trông như một ngôi chùa lớn,
để ăn trưa dù bữa ăn có hơi sớm hơn so với thường lệ.

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi trở lại khu trung tâm
thành phố Dallas để đến thăm “khu di tích lịch sử”
nơi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ngày 22
tháng 11 năm 1963. Tại đây, tôi tưởng như được
chứng kiến tận mắt hình ảnh vị Tổng thống Hoa Kỳ
này ngồi trên xe mui trần và đang được dân chúng hai
bên đường hoan hô nồng nhiệt thì bỗng nhiên ông bị
bắn gục ngay trên cánh tay người vợ khi chiếc xe của
ông vừa đi vào đúng tầm ngắm của tên sát nhân bắn
tỉa từ cửa sổ của căn building màu gạch đỏ đằng kia,
cách đó không xa. Từ nơi cửa sổ ấy, một viên đạn oan
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nghiệt đã chấm dứt cuộc đời một vị Tổng thống can
đảm và đầy quyền uy của một siêu cường quốc mà
quyền uy ấy có thể khuynh đảo cả thế giới, trong đó
có Việt Nam ta, một đất nước gánh chịu ảnh hưởng
trực tiếp không nhỏ gây nên bởi viên đạn đó. Tôi chợt
thở dài. Một giai đoạn lịch sử trôi qua đã lâu nhưng
người dân Dallas vẫn còn cảm thấy có cái gì chua xót
và đáng xấu hổ vì biến cố đó đã xảy ra ngay trên
thành phố họ. Tôi không có cái cảm giác chua xót ấy,
tôi có nhìn lại đi chăng nữa thì cũng chỉ coi biến cố
này như mọi dòng lịch sử khác đang tiếp tục trôi chảy
đến vô cùng.

Bò sừng dài
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Sau đó, chúng tôi đi bộ đến một công viên nhỏ
cách “khu di tích lịch sử” không xa. Một đàn bò “sừng
dài” độ ba mươi con, với kích thước như thật, bằng
đồng, được dựng trên miếng đất trống trong công
viên. Tôi chụp vài tấm ảnh với đàn bò rồi tiếp tục đi
bộ lang thang thêm vài khu phố buôn bán sang trọng
thuộc cùng khu vực.
Chúng tôi lại lên xe, theo chỉ dẫn trên bản đồ, đến
“Bảo tàng viện nghệ thuật” (The Dallas Museum of
Art). Đây là một tòa nhà lớn có kiểu kiến trúc tân kỳ
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chứ không giống như những nhà triển lãm hay bảo
tàng viện cổ kính ở Châu Âu. Bên trong nhà triển lãm
được trưng bày nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc
“hiện đại" (modern art) rất mới, rất sáng tạo, rất lạ
lùng, đã đánh mạnh vào cảm xúc một cách hoàn toàn
mới lạ cho người thưởng ngoạn. Có khi tưởng như
thật đơn giản thôi, nhưng nó vẫn không kém phần
sinh động, đó chính là cái hay mà cá nhân tôi cảm
nhận được từ những tác phẩm nghệ thuật ở đây. Cái
cảm nhận ấy hoàn toàn khác với những cảm nhận tôi
có được từ những bảo tàng viện tôi đã có dịp đi thăm
ở vài nước bên Á châu, Âu châu, Trung Đông hay
Nam Mỹ. Tôi tự hỏi, nghệ thuật của người Mỹ, nói
thu hẹp ở đây, qua những tác phẩm này, có phải chăng
là biểu hiện cho một nền nghệ thuật trẻ trung của một
dân tộc trẻ trung đầy sức sống và đầy sáng tạo, hay
đúng ra, đó là nghệ thuật của môt kỷ nguyên
high-tech? Và cũng phải chăng, nói chung, những tác
phẩm nghệ thuật luôn luôn phản ánh những suy tư,
nhận thức của thời đại mà chúng đã được tạo ra?
Rời bảo tàng viện, chúng tôi tiếp tục đi thăm vài
nơi khác nữa, và đã có dịp thưởng thức món gà rán
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“fried chicken” tại một tiệm chỉ bán một món ăn duy
nhất này. Tiệm ăn có từ năm 1898, tất nhiên là rất
đông khách dù nhà hàng có tới vài chục bàn mà chúng
tôi vẫn phải đứng bên ngoài chờ đến lượt. Một điều lạ,
thực khách có thể đem món gà ăn dư về chứ không
được mang nước “sauce” của họ ra khỏi tiệm. Vào
nhà hàng Mỹ, dù thức ăn ngon dở thế nào, cách phục
vụ thì không thể chê được.
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Nói đến Dallas không thể không nhắc sơ qua một
chút tới tên đội banh “bầu dục” (football) “Dallas
Cowboys” nổi tiếng. Chúng tôi có cơ hội đến thăm sân
chơi của đội “Cowboys”, sân đó mang tên “AT&T
Stadium”, phải mất 3 năm xây cất, từ 2006 đến 2009.
Trong ba năm đó, năm đầu tiên chỉ để đào sâu xuống
lòng đất so với mặt đường, đó chính là “lòng chảo”
sân chơi và khán đài. Chúng tôi được hướng dẫn viên
của Stadium dẫn đi một “tour” thăm thú và phải mất 2
giờ đồng hồ lội bộ mớt hết những phần chính. Chiếc
TV tại stadium, hiện nay được đánh giá là lớn nhất thế
giới. Giá vé “tour” là 30$ cho một người lớn.
Dallas đã lên đèn. Chúng tôi đến khách sạn Hyatt,
một khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố Dallas,
khá sang trọng. Ngay gần khách sạn có một tháp
(tower) rất cao, mang tên Reunion Tower. Trên đỉnh
tháp là nhà hàng ăn (restaurant) được bao bọc bởi
“lồng hình cầu” gắn đèn màu, ta có thể nhìn thấy nó
từ xa vào ban đêm. Nhà hàng quay 360 độ quanh trục
thẳng đứng của tháp. Từ nhà hàng quay, ta có thể
quan sát được một phần lớn vòng quanh thành phố.
Vừa ngồi ăn vừa được nhìn ngắm thành phố rực rỡ
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ánh đèn tỏa rộng bốn phương phía dưới, thật thú vị
làm sao. Tôi nhớ lại, có những lần tôi cũng được
hưởng cái thú ngắm nhìn thành phố rực ánh đèn dưới
chân từ những tháp tương tự như ở thành phố San
Francisco (CA), tháp Space Needle Tower ở thành phố
Seattle (WA) thuộc Mỹ; tháp CN Tower ở thành phố
Toronto, tháp Lookout Tower ở thành phố Vancouver,
cả hai thuộc Canada; tháp Oriental Pearl Tower ở
thành phố Thượng Hải thuộc Trung Quốc; tháp Sky
Tower ở thành phố Auckland thuộc New Zealand.

Thiền viện Quang Chiếu

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm ở khách
sạn, chúng tôi lại lên xe thẳng tiến về thành phố Fort
Worth cách trung tâm Dallas khoảng 45 phút lái xe để
đến thăm một thiền viện Phật giáo.
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“Thiền viện Quang Chiếu” tọa lạc trên một ngọn
đồi thấp, do một ni sư thuộc Thiền phái Trúc Lâm xây
dựng và trụ trì được trên 20 năm nay. Ta cũng nên nhớ
Thiền phái Trúc Lâm được khai sáng bởi vua Trần
Nhân Tông. Sau khi đánh tan quân Mông Cổ vào thế
kỷ 13, ngài đã từ bỏ ngôi vua rồi lên núi Yên Tử tu
hành và lập nên thiền phái này. Thiền viện Quang
Chiếu có kiến trúc Đông phương rất uy nghi và thoát
tục. Trong khuôn viên có hồ sen, núi non bộ và rất
nhiều cây cối trông như một khu rừng nhỏ. Ngoài
chính điện ra còn có một số nhà nhỏ dành cho các ni
sư ở. Được nghe, vào những ngày lễ Phật đản, Vu lan,
Tết Nguyên đán... hay những buổi thuyết pháp đặc
biệt, Thiền viện thu hút rất đông đảo người đến tham
dự. Chúng tôi đi quanh chùa thưởng ngoạn, hưởng
cảnh yên tĩnh, vào chính điện lễ Phật rồi ra xe.
Trên đường hướng về thành phố San Antonio
Vừa rời Thiền viện Quang Chiếu, chúng tôi thẳng
tiến về thành phố San Antonio. Trên đường, để đánh
tan cái không khí buồn tẻ vì cảnh vật bên đường chỉ là
những vùng đất phẳng trải rộng, Triều kể cho tôi nghe
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một vài chi tiết về lịch sử của nhóm người Mỹ di dân
đầu tiên đến định cư trên đất Texas.
Texas là tiểu bang có diện tích lớn thứ nhì của
nước Mỹ, sau Alaska, rộng 267,277 dặm vuông
(square miles) (khoảng 692,242 cây số vuông), tương
đương với diện tích của hầu hết các nước Tây Âu hợp
lại. Dân số ngày nay lên tới gần 30 triệu người (năm
2020) đứng hàng thứ nhì của cả nước, sau California
(khoảng 40 triệu người).
Ngược dòng lịch sử, vào năm 1820, Moses Austin,
kỹ sư mỏ, rất thích thú với vùng đất mới Texas dù lúc
đó còn thuộc Mễ Tây Cơ (Mexico). Ông đã xin chính
quyền Mễ cho phép 300 gia đình đến định cư ở đây.
Một năm sau, Moses Austin mất, con trai của ông là
Stephen Fuller Austin thay cha tiếp tục hoàn tất công
việc định cư này. Sự thành công của nhóm di dân đầu
tiên đã lôi kéo theo số người định cư mới lên tới 30
nghìn người. Trong khi đó, suốt 300 năm cai trị của
Tây Ban Nha (Spain) và sau là Mễ Tây Cơ, số người
Mễ định cư ở đây chỉ vỏn vẹn có 3.000 người. Chính
quyền Mễ nhận thấy số người định cư đông đảo này
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có thể sẽ tạo nên những vấn đề rắc rối về sau nên đã
tìm cách giới hạn sự di dân bằng những luật định mới
đầy khắt khe và bất công như truy thâu thuế một số
kinh doanh đã không bị đánh thuế từ lâu, người định
cư phải là người Thiên Chúa giáo và không được nuôi
người nô lệ . . . vậy mà trong khi đó đa số người đến
định cư lại từ những vùng miền Nam nước Mỹ nên
thường đem theo nô lệ của họ. Những nhóm di dân
nhận thấy có nhiều bất công trong luật lệ mới của
chính quyền Mễ nên họ phản ứng lại bằng cách cùng
nhau đồng lòng tuyên bố mảnh đất họ đang định cư
trở thành vùng “đất tự trị” nhưng không phải là một
quốc gia độc lập mà vẫn nằm trong sự cai trị của
chính quyền Mễ Tây Cơ. Chính quyền Mễ đáp lại
bằng cách gửi quân đội sang để dễ bề kiểm soát và
khống chế đám di dân, và bắt buộc họ phải tuân thủ
việc thi hành những luật lệ do chính phủ vừa mới ban
ra.
Cuối cùng chiến tranh giữa những người Mỹ định
cư ở Texas và chính quyền Mễ đã bùng phát. Trận
chiến đầy bi hùng và nổi tiếng trong lịch sử của Texas
là trận "Battle of the Alamo" diễn ra ở San Antonio đã
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làm 187 dân quân (rebel) Mỹ bị hy sinh, không một
người sống sót. Trong số những anh hùng hy sinh
trong trận chiến này phải kể đến một người mang tên
Davy Crockett, người thợ săn nổi tiếng đã từ tiểu bang
Tennessee đến Texas. Davy đã cùng dân quân chống
lại quân đội Mễ một cách quyết liệt.
Tôi thấy bùi ngùi trước câu chuyện kể, vì dẫu sao,
nay tôi cũng đã là một công dân trong số những dòng
người di dân tiếp tục chảy liên tục vào xứ sở này. Tôi
còn nhớ tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đã tuyên bố
với đại ý: xứ sở Hoa Kỳ đã được tạo nên và phát triển
bởi “những người di dân khôn ngoan đầy can đảm”.
Nhóm “thuyền nhân”, nói chung là người Việt Nam tị
nạn chúng ta định cư tại Mỹ, đã hội đủ những điều
kiện của lời phát biểu trên và có quyền hãnh diện về
sự đóng góp của mình trong suốt 45 năm qua vào sự
phồn vinh của đất nước chúng ta mới hội nhập.
Tôi đang miên man suy nghĩ về thành quả của
người Việt trên đất Mỹ thì Triều ghé vào “rest area”
để mọi người nghỉ ngơi sau đoạn đường dài tới mấy
tiếng lái xe. Nơi nghỉ ngơi là khu đất cỏ xanh tươi khá
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rộng, có bóng mát của vài cây cổ thụ và không xa đó
là những nhà vệ sinh thoáng sạch. Khu nghỉ ngơi còn
có những máy vending machine để mọi người có thể
mua nước giải khát, kẹo hoặc chip. Vài con ngỗng to
thấy chúng tôi, vội rề rà lạch bạch tới gần, gật gật cái
cổ dài xin ăn.

Thủ phủ Austin

Tòa nhà quốc hội

Sau khi mọi người “nghỉ ngơi” thoải mái xong,
chúng tôi lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình đi San
Antonio. Chẳng bao lâu, chúng tôi đi ngang qua thủ
phủ Austin. Austin cũng khá to, không những đó là
thành phố hành chính, có những trường đại học lớn
nổi tiếng, mà còn là thành phố kinh tế đang phát triển
không kém gì Dallas. Austin có tòa nhà Quốc hội tiểu
bang lớn nhất so với những tiểu bang khác trên toàn
quốc. Tòa nhà này được xây bên bờ sông Colorado
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River. Chúng tôi dừng xe chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Giao thông trong thành phố tuy đông đúc nhưng cũng
thưa dần khi xe vừa ra khỏi vùng ngoại ô.
Thành phố San Antonio

Triều ngưng nói chuyện với tôi vì càng tiến gần
vào trung tâm thành phố, số lượng xe cộ càng tăng
dần lên một cách nhanh chóng. San Antonio là một
trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Texas nên
đường sá sạch sẽ, mọi khu phố buôn bán được trưng
bày một cách mỹ thuật và ngăn nắp. Người đi bộ rất
đông đảo và trật tự, có lẽ phần đông là du khách, càng
lúc càng trở nên đông đúc hơn khi tiến gần vào khu
“di tích lịch sử Alamo” hay những khu thắng cảnh nên
thơ chạy dọc theo bờ sông nhỏ nổi tiếng với cái tên
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River Walk gần đấy. Chúng tôi tìm chỗ đậu xe, tạt vào
nhà hàng Mc Donald ăn lót bụng rồi sau đó tới thẳng
khu vực thành Alamo.

Thành Alamo
- Thành Alamo tọa lạc trên một khu đất rộng. Đó

chính là nhà thờ có kiến trúc Tây Ban Nha (Spanish
church) do dân quân Texas năm xưa chiếm giữ làm
thành trì. Ngày nay, nó vẫn còn giữ được hình dáng
nguyên thủy của ngày mới xây. Du khách xen lẫn với
đám người bán hàng lưu niệm trước cửa thành. Kẻ rao
người bán ồn ào cả một khu phố, đa số là người gốc
Mễ. Du khách chụp hình quay phim vội vã rồi tuần tự
xếp hàng bước vào trong thành. Khi chúng tôi vào bên
trong, kiến trúc các phòng ốc của nhà thờ vẫn còn giữ
nguyên vẹn, có phòng dùng làm nơi chiếu phim giới
thiệu trận đánh, phim dài khoảng 15 phút. Có vài
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phòng trưng bày hình ảnh cuộc chiến đấu cùng với
chân dung của những vị sĩ quan và dân quân trong
thành.
Càng đi sâu vào bên trong, lòng nhà thờ càng
được mở rộng ra. Băng qua cái sân rộng, tới gian nhà
ngang, ở đó là “viện bảo tàng” trưng bày các loại vũ
khí được sử dụng trong trận đánh gồm cả vật dụng cá
nhân. Có cả dao găm và khẩu súng trường của Davy
Crockett được để trong tủ kính trưng bày ở đây. Nhiều
thứ đáng xem và đáng ghi nhớ lắm. Tôi bị xúc động
khi nghe những lời giảng giải của hướng dẫn viên
“bảo tàng” mô tả lại trận đánh một cách tỉ mỉ.
Tôi đứng lặng trong vườn nhà thờ, quan sát mọi
cảnh vật chung quanh và cố gắng hình dung lại diễn
tiến trận đánh mà tôi vừa được nghe qua. Mỗi nơi, từ
chân cột đến góc nhà, từ bức tường nhỏ đến bồn hoa
đều hiện lên hình ảnh của dân quân anh hùng đang
chiến đấu anh dũng đến giọt máu cuối cùng. Tôi đứng
khá lâu chiêm ngưỡng hình ảnh và tưởng nhớ đến
những chiến sĩ đã ngã xuống để mang lại sự sinh tồn,
phát triển và phồn vinh cho thế hệ đi sau. Bất cứ thời
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đại nào và bất cứ ở đâu, sự hy sinh của những người
yêu nước đều đáng được tôn vinh.
- Nhân vật Davy Crockett

Davy Crockett

Câu chuyện về trận đánh ở thành Alamo, nhân vật
Davy Crockett đã trở thành huyền thoại. Davy
Crockett có dáng người cao to, thông minh và can
đảm. Davy là tay săn bắn nổi tiếng, có suy nghĩ độc
lập và thích hành động lẻ loi một mình. Chính vì cá
tính mạnh mẽ này, Davy hay tìm nơi sinh sống ở
những vùng hoang vu tiến xa về miền Tây hẻo lánh.
Nếu số người theo chân ông tới định cư trở nên đông
đúc thì ông lại từ bỏ nơi ấy, tiến xa hơn nữa về miền
Tây để tìm vùng đất mới. Vào thời đó, người như
Davy Crockett không hiếm và chính họ đã góp công
vào việc mở mang bờ cõi Hoa Kỳ. Mỗi người hay mỗi
206

Nguyễn Giụ Hùng

nhóm đều có một cách khai phá riêng biệt của mình
tùy theo hoàn cảnh để ngày nay biên giới phía Tây
của Hoa Kỳ đã lan tới tận miền Viễn Tây, và dừng lại
trên bờ biển Thái Bình Dương.
Davy Crockett sinh ngày 17 tháng 8 năm 1786 ở
Tennessee. Tới thời kỳ chiến tranh 1812-1814 (cuộc
chiến giữa người Mỹ và người Anh, người Anh đã
tiến quân vào thủ đô Washington D.C đốt phá tòa nhà
Quốc hội Capitol Hill, tòa Bạch ốc, và sau đó quân
Anh bị tướng Andrew Jackson đánh bại ở New
Orleans(1)), Davy đã trở thành xạ thủ súng trường nổi
tiếng. Ông đóng vai trò người dẫn đường (hướng đạo)
cho tướng Andrew Jackson (sau này là tổng thống
Mỹ) chống lại người da đỏ thuôc bộ lạc Creek
Indians. Sau chiến tranh Anh-Mỹ, ông và gia đình lại
di chuyển về miền Tây lần thứ ba, nơi đất mới nằm ở
phía tây Tennessee, bên bờ sông Obion River, chưa có
chính quyền địa phương. Người hàng xóm gần nhất ở
cách xa ông 7 dặm (11 cây số) và người hàng xóm kế
tiếp cách xa 15 dặm (24 cây số). Cái thích thú nhất đối
với Davy Crockett là ở nơi đây có rất nhiều thú hoang
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sống trong rừng. Những người chuyên chở hàng hóa
trên sông Mississippi thường hay ghé thăm vì họ coi
ông là một người săn gấu nổi tiếng thời bấy giờ.
Những câu chuyện được thêu dệt và vang xa đến nỗi
mỗi khi ở bất cứ nơi đâu, nếu nơi đó chính quyền địa
phương được thành lập thì dân chúng bầu ngay ông
vào làm đại diện cho họ. Sau cùng ông vào Quốc hội
liên bang ở Washington để đại diện cho vùng tây
Tennessee. Bản chất không phải là chính trị gia,
nhưng ông lại rất thích thú với công việc được dân
giao cho. Tuy nhiên, người ta vẫn chỉ thường nói đến
Davy Crockett như một người săn gấu tài ba hơn là
một nhà chính trị.
Đến năm 1834, Davy Crockett ra ứng cử vào
Quốc hội liên bang lần thứ hai nhưng bị thất bại. Sự
thất bại này đã khiến ông chán nản vì tự cho mình đã
làm quá nhiều việc trong vai trò dân biểu trước đó.
Dân Tennessee không tín nhiệm nữa thì lại bỏ đi, và
với ý tưởng đó, ông đã rời Tennessee để tới Texas dù
biết nơi đây có thể sẽ xảy ra chiến tranh với người Mễ
Tây Cơ. Trong chuyến đi Texas, ông được dân chúng
đón tiếp một cách nồng nhiệt tại những thành phố mà
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ông đã đi qua trên chặng đường di chuyển. Khi tới
San Antonio, ông định cư ở phần đất phía nam thành
phố, và liền thiết lập ngay một đội ngũ gồm những
người dẫn đường (scout) với mục đích khám phá sâu
thêm vào những vùng đất mới.
Tình hình San Antonio lúc này đã thay đổi nhanh
chóng. Hai nghìn (2000) quân tiền phương của Mễ
Tây Cơ đang tiến về San Antonio dưới sự điều quân
của tướng Antonio López de Santa Ana. Khi Davy
Crockett cùng anh em đồng đội đang đi thám hiểm thì
phát giác ra sự di chuyển của quân đội Mễ chỉ còn
cách San Antonio có 20 dặm. Davy cùng đồng đội vội
chạy ngược về để báo tin khẩn cấp. Những dân quân
Texas đóng tại nhà thờ cổ Alamo của người Tây Ban
Nha để lại, đã được dùng làm pháo thủ gồm 150
người. Số người tự nguyện tham gia trong ngày hôm
sau và sau đó, quân số đã tăng lên được 187 người.
Trong khi chờ đợi sự tấn công của quân đội Mễ, một
cuộc họp được diễn ra để hỏi ý kiến toàn thể mọi
người nên rút lui hay chiến đấu. Kết quả là mọi người
đồng tâm quyết chiến đấu đến cùng, không ai muốn
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thoát thân dù lúc này vẫn còn cơ hội. Đây là trận
chiến đầu tiên của người Texas chống lại chính quyền
Mễ Tây Cơ. Dân quân trong thành Alamo hy vọng nếu
chiến đấu cầm chân quân Mễ được ít ngày thì hy vọng
sẽ có quân tiếp viện.
- Trận chiến tại Thành Alamo như đang diễn ra trước
mắt tôi theo từng lời kể của “hướng dẫn viên” trước
đó và với những “tài liệu lịch sử” được cung cấp ở
đây.

Trận chiến Alamo

Ngày 24 tháng 2 năm 1836, một tối hậu thư với
lời lẽ thật lịch sự được gửi cho Travis, vị chỉ huy
trưởng thành Alamo, đại ý nói nếu quân trong thành
không chịu đầu hàng thì sẽ bị pháo binh Mễ làm nổ
tan thành ra từng mảnh nhỏ. Câu trả lời vắn tắt của
Travis là "không đầu hàng". Lập tức pháo binh của
quân đội Mễ được nã vào tới tấp. Nhờ bức tường dày,
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nhờ những tay súng săn thiện xạ, nhờ lòng dũng cảm,
dân quân trong thành đã đẩy lui được nhiều đợt tấn
công của quân địch và làm cho địch quân buộc phải
rút lui lại phía sau. Cuộc tấn công vũ bão khởi đầu của
quân Mễ được coi là thất bại. Không may, Travis bị
bệnh, phụ tá của ông là Jim Bowie lên thay thế, sau đó
cũng bị bệnh, Davy Crocket được đề nghị lên thay để
chỉ huy trận đánh. Davy Crockett đã từ chối đề nghị
này và nói “Điều đó thật không cần thiết, mọi người
đang chiến đấu một cách kiên cường, tôi sẽ di chuyển
tới những chỗ cần thiết để tiếp sức với anh em”.
Cầm cự được tới ngày thứ mười thì tình hình trong
thành trở nên bi đát. Dân quân bị mất ngủ vì quân Mễ
tấn công gần như liên tục. Ở trong thành, đạn dược đã
cạn, nhiều người chết và bị thương, lời kêu gọi cầu
cứu đã được gửi đi khắp nơi nhưng không có hồi âm.
Ở ngoài thành, tướng Santa Ana chuẩn bị cho một
cuộc tấn công dứt điểm. Cơ hội thoát thân vẫn còn,
nhưng mọi chiến binh đều từ chối khi được hỏi, không
một ai muốn rời bỏ cuộc chiến đấu này.
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Buổi xế trưa ngày mùng 5 tháng 3, trận chiến
chậm lại và dứt hẳn. Nhưng tới đêm hôm đó, những
chiến binh trong thành nghe thấy đối phương bên
ngoài đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô đã sẵn
sàng. Rồi lệnh tấn công thét vang, từng đoàn quân,
ngựa, súng canon lao tới trước cửa thành. Hàng loạt
súng lớn nhỏ khai hỏa, toán quân tấn công dưới sự
yểm trợ bởi hàng loạt đạn bắn liên tục vào thành.
Hàng chục chiếc thang được đem tới, và hàng trăm
quân Mễ leo lên cố vượt qua những bức tường cao để
xâm nhập vào thành. Tốp này bị bắn ngã xuống, tốp
khác lại tức khắc leo lên. Tiếng reo hò tấn công, tiếng
ngựa hí, tiếng súng nổ vang trời đang uy hiếp tinh
thần chiến đấu của chiến binh trong thành, nhưng họ
đã không nao núng, quyết chiến đấu tới cùng, không
một ai bỏ chạy. Cửa thành chính đã bị phá thủng.
Quân Mễ tràn vào như thác đổ, đồng thời quân địch
cũng đã vượt qua được những bức tường thành. Các
chiến binh bị đầy lui dần vào phía trong nhà thờ.
Trong hoàn cảnh này, súng ống đã trở nên vô dụng,
các dân quân phải đánh cận chiến với quân thù bằng
lưỡi lê, kiếm hay dao găm.
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Từng chiến binh ngã xuống và bị dồn dần vào
phía sân sau nhà thờ. Davy Crockett đã chiến đấu can
trường trong tuyệt vọng và sau cùng ông cũng phải
ngã quỵ cùng với đồng đội của ông. Ông chết đi, cuộc
tấn công cũng chấm dứt. Cái chết của ông và những
dân quân giữ thành Alamo được nhân dân Texas tôn
vinh như những anh hùng trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc
chiến đấu kéo dài đúng 13 ngày đêm.
Ngày hôm sau, quân Mễ cho hỏa thiêu những
chiến binh Texas tử trận ở đây. Có một điều, nếu quân
đội Mễ chậm tấn công khoảng 12 ngày thì tình hình
trận chiến ở thành Alamo có thể đã thay đổi hẳn vì lúc
đó “Chính quyền lâm thời” của Texas vừa được thành
lập để đối phó với tình thế mới. Và cũng có thể đã cho
phép chính phủ có đủ thời gian thành lập ngay một
lực lượng quân đội để chống lại với quân Mễ tại
Alamo. Vài tháng sau, chính lực lượng quân đội của
Texas mới thiết lập này do tướng Sam Houston cầm
đầu đã đánh bại quân đội Mễ và chính tuớng Santa
Ana đã bị bắt cầm tù.
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Tôi rời khỏi thành Alamo với tâm trạng bùi ngùi
thương xót cho những người đã trải thân mình cho sự
tồn vong của mảnh đất Texas mà nhiều người di dân
ban đầu đã từng bỏ công khai phá và xây dựng nên
nó. Đó là sự hy sinh cao cả mà toàn dân Hoa Kỳ ngày
nay không thể quên. Tôi cũng thấy bùi ngùi cho
những quân nhân Mễ Tây Cơ đã nằm xuống để bảo vệ
sự vẹn toàn lãnh thổ của quê hương mình.
- River Walk

Chúng tôi đi bộ tới khu River Walk, nơi đây có
khúc sông nằm sâu xuống dưới lòng đất so với mặt
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đường thành phố. Khu này được chính quyền thành
phố San Antonio khai thác như một thắng cảnh du
lịch. Con sông nhỏ thôi, với chiều ngang của nó có
chỗ chỉ đủ cho hai chiếc thuyền “tam bản” nhỏ chở
chừng mươi du khách chạy ngược chiều nhau. Dòng
nước chảy thật êm đềm nên ta có thể coi nó như một
con suối hơn là một dòng sông. Hai bên bờ sông là
các quán cà phê, cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà hàng
ăn và khách sạn nhỏ. Khung cảnh nơi đây thật nên thơ
và tình tứ. Ta có thể tản bộ bên bờ sông (như với cái
tên River Walk) một đoạn dài khoảng đôi ba dặm dưới
tàn cây rợp bóng mát của hàng cây cổ thụ. Ta cũng có
thể ngồi nhâm nhi tách cà phê bên vỉa hè, hay ven bờ
sông như ta thường thấy ở Châu Âu để nhìn người qua
lại; thả hồn mình theo tiếng mái chèo khua nước của
vài chiếc thuyền "tam bản" xen lẫn trong tiếng nhạc
êm dịu từ nhà hàng vọng ra; ngắm nhìn bóng tàn cây
to vươn ra sông soi bóng lung linh trên mặt nước dưới
ánh nắng xuyên cành. Bắc ngang qua sông là vài chiếc
cầu gạch được xây theo kiến trúc cổ. Du khách có thể
đứng trên cầu soi bóng mình trên mặt nước trong đang
êm đềm chảy phía dưới.
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Chúng tôi đi bộ không biết mệt trên con đường lát
gạch chạy dọc theo sát bên bờ sông. Có một vài khu
nhà nhỏ xen kẽ vào khu buôn bán được xây theo kiến
trúc nhà để ở thật xinh xắn và trang trí bên ngoài cũng
mỹ thuật là bao. Tôi lẩn thẩn tự hỏi những ngôi nhà ấy
được xây lên, thật sự để ở hay chỉ để làm đẹp, làm
“duyên” với du khách, hay chỉ để mang sắc thái đa
dạng cho khu du lịch này. Chúng tôi chụp vài tấm ảnh
kỷ niệm tại một vườn hoa con con xinh xắn nên thơ.
Tôi tưởng tượng, vào những buổi chiều tối, ánh
đèn điện vàng hai bên bờ sông hắt xuống mặt nước sẽ
làm cho dòng sông trở nên thơ mộng và huyền ảo làm
sao; hay vào những hôm trời mưa nhẹ, dòng sông như
được phủ lớp sương mờ, và tưởng như đâu đó vang
vọng vài làn điệu dân ca “câu hò mái đẩy” sẽ làm tôi
thương nhớ quê hương mình biết chừng nào.
- Thưởng thức những món ăn của người Mễ
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Khu nhà hàng ăn Mễ tại Historic Market Square

Chúng tôi rời khu River Walk trong nuối tiếc để
đến khu ăn uống “người Mễ”. Sinh hoạt ở đây thật ồn
ào náo nhiệt. Tiếng nhạc Mễ vui nhộn, sinh động ùa
đến từ khắp nơi, khắp nẻo làm chân tôi cũng như
muốn nhún nhảy theo trên từng bước đi. Có dãy nhà
hàng hai tầng lầu, kiến trúc theo kiểu Pháp với trang
trí giống hệt như ở khu French Quarter thuộc thành
phố New Orleans (Louisiana) làm tôi ngạc nhiên.
Chúng tôi chưa biết chọn nhà hàng nào, bỗng
Triều bấm vào tay tôi ra dấu, đồng thời kéo tôi về phía
có hai cô chiêu đãi viên người Mễ xinh xắn, mặc y
phục cổ truyền sặc sỡ đang thập thò ngoài cửa mời
chào. Tôi theo chân Triều ngay. Nhà tôi và cô em theo
phía sau cùng nói “Biết ngay mà!”. Bên trong nhà
hàng được trang trí đầy màu sắc rực rỡ, thực khách
khá đông và tất nhiên là rất ồn ào theo đúng truyển
thống Mễ. Triều biết nói bập bẹ ít tiếng Mễ nên được
cả hai “nàng” chiếu cố một cách đặc biệt, còn tôi ra
rìa. Chúng tôi chụp hình lưu niệm với hai cô. Hai “ả”
sung sướng ra mặt, khúc khích cười tít cả mắt nhưng
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không quên thỉnh thoảng liếc nhìn ông chủ lấy điểm.
Tới khi tôi đứng lên trả tiền và cho tiền “tip”, hai cô
mới dành cho tôi sự “ân sủng”, ân cần vớt vát, muộn
màng.
Sau khi ăn uống no say, chúng tôi vội lên xe đi
Houston cho kịp vì vợ chồng cô em thứ năm nhà tôi,
sinh sống ở Houston từ lâu, đang nóng lòng chờ đón
chúng tôi. Trên đường đi Houston, hai bà ngồi ghế sau
đã thiu thiu ngủ, chỉ còn tôi và Triều. Hai anh em tiếp
tục nói chuyện với nhau.
- Câu chuyện liên quan tới San Antonio
Triều cho tôi biết San Antonio còn dính dáng thêm
một chút ít với lịch sử Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến
tranh giữa người Mỹ và Tây Ban Nha vào năm 1898
trên đất Cuba. Mỹ giúp Cuba giành lại độc lập từ tay
người Tây Ban Nha. Cuộc chiến tranh giải phóng của
Cuba thành công, trong đó có sự đóng góp của quân
đội Mỹ và cũng nhờ một phần vào đội quân Rough
Riders không giống ai do Theodore Roosevelt chiêu
binh, gồm tập hợp toàn thành phần “hỗn tạp” mà đa số
là những anh chàng cowboys Texas. Đội quân Rough
Riders chưa bao giờ là chiến binh thật sự và cũng
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chưa bao giờ có thói quen sống chung với người khác.
Theodore Roosevelt đã huấn luyện đoàn quân này ở
San Antonio, sau đó được gửi sang Cuba chiến đấu
bên cạnh quân đội Mỹ. Trong chiến đấu, họ tỏ ra can
trường nhưng hỗn tạp đã mang đến nhiều câu chuyện
nực cười trong chiến trận. Họ đã tham gia vào trận
đánh quyết định và lừng danh trên ngọn đồi San Juan
Hill gần thành phố Santiago của Cuba. Sự đóng góp
của đoàn quân do Theodore Roosevelt thành lập đã
đưa tên tuổi ông lên và đã đóng góp vào việc ông trở
thành tổng thống Hoa Kỳ sau này. Câu chuyện Triều
kể còn dài, nhưng tôi chỉ lưu ý vào một điểm là đoàn
quân Rough Riders kỳ lạ vì tính chất hỗn tạp của nó
đã được huấn huyện ở thành phố San Antonio, nơi có
biến cố lịch sử “thành Alamo” nổi tiếng. ((Mời đọc
BÀI ĐỌC THÊM THỨ 1 – trang 238)

Vài dòng lịch sử về Tiểu bang TEXAS
Tôi nhắc Triều kể cho nghe tiếp câu chuyện sau
khi quân đội Mễ hạ được thành Alamo một cách oanh
liệt, Houston đã làm thế nào để chiến thắng đội quân
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này và cầm tù được tướng Santa Ana mà hôm qua
Triều đã tạm ngừng ở đó. Triều mỉm cười cho biết sẽ
kể cho tôi nghe về riêng cá nhân Houston truớc khi trả
lời câu hỏi của tôi. Hiểu biết về Sam Houston thật là
điều cần thiết nếu ta muốn biết tường tận trận chiến lý
thú đó và lịch sử hình thành của tiểu bang Texas.
- Sam Houston

Sam Houston có một cá tính đặc biệt và một đời
sống khác thường. Ông sinh đẻ ở Virginia nhưng theo
gia đình di chuyển về tiểu bang Tennessee lúc còn là
một cậu bé con. Ông không thích đến trường nhưng
lại thích đọc sách nên có kiến thức rất rộng. Khi đủ
tuổi trưởng thành ông gia nhập quân đội, trở thành sĩ
quan theo đoàn quân của tướng Andrew Jackson đánh
dẹp quân da đỏ Creek Indians.
Houston giải ngũ, hành nghề luật sư ở Tennessee,
bắt đầu tham gia chính trường năm 30 tuổi và đắc cử
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dân biểu liên bang đại diện cho tiểu bang Tennessee
trong quốc hội ở Washington D.C. và sau đó làm
thống đốc tiểu bang Tennessee. Ông có diện mạo cao
khỏe, đặc biệt có nhiều điểm giống người bạn thân tức
tổng thống Andrew Jackson rất năng động, có tài lôi
cuốn quần chúng. Người ta tin rằng ông có thể trở
thành tổng thống tương lai của Hoa Kỳ.
Trước khi nhiệm kỳ thống đốc chấm dứt, đột
nhiên Houston từ nhiệm không một lời giải thích,
nhưng người ta tin rằng nguyên nhân là do sự cãi vã
trong gia đình. Rời Tennessee để đến Arkansas sống
với bộ lạc da đỏ Cherokee Indians liên tục vài năm
trong vai trò cố vấn, vì khi còn trẻ ông đã từng là bạn
và là thành viên của bộ lạc này. Với y phục của người
da đỏ, vài lần ông đã từng đến Washington với tư cách
đại diện chính thức cho bộ lạc Cherokee.
Năm 1833, Sam Houston đến Texas để thương
lượng về một số vấn đề của người da đỏ. Ông tỏ ra rất
thích thú về vùng đất mới này và đã quyết định định
cư ở đây, để rồi bắt đầu vận động cho một Texas tự trị
vì lúc này Texas còn thuộc Mễ Tây Cơ. Đó cũng là
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nguyện vọng chung của toàn thể di dân đã đến đây
sinh sống, nhưng chính quyền Mễ Tây Cơ từ chối mọi
đề nghị của dân Texas.
Mời nghe bản nhạc
"APACHE" (Guitar instrumental)

https://www.youtube.com/watch?v=paYGYTvsoAg

- Chiến tranh với người Mễ Tây Cơ

Antonio López de Santa Ana

Ta cũng nên biết, vào năm 1835, sau một năm
giành được độc lập từ tay người Tây Ban Nha, tướng
Antonio López de Santa Ana tự nhận mình là
“Napoleon của miền Tây” đã trở thành tổng thống của
Mễ Tây Cơ. Santa Ana mang vài ngàn quân đi chinh
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phạt dân Texas. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra tại
thành Alamo và 187 dân quân Texas đã bỏ mình trong
trận chiến này, không một người sống sót (như đã nói
ở trên).
- Chuẩn bị cuộc chiến tranh tiếp theo.
Ảnh hưởng của trận đánh tại thành Alamo rất lớn.
Chính quyền Texas vừa được thành lập sau cuộc họp
ở thành phố Washington-on-the-Brazo ở vùng đông
nam Texas. Dân số ở đây chỉ vỏn vẹn có từ 25 tới 30
người sinh sống và do đó chính quyền mới không giải
quyết được gì cho thành Alamo. Chính quyền mới
tuyên bố độc lập. Houston được giao trách nhiệm
thống lĩnh quân đội (commander). Thật là buồn cười
khi Houston nhận lãnh trách nhiệm này vì quân đội
trong tay ông chỉ có năm ba người, trong đó có người
bạn của ông được phong làm trung úy. Nhóm người
này di chuyển ngay đến Gonzalez vì ở đây có 375 dân
tình nguyện xin gia nhập quân đội đang chờ đợi ông ở
bên bờ sông Guadalupe River. Họ chỉ là thường dân
chưa được huấn luyện và chưa có kiến thức gì về quân
sự. Ông đã đích thân huấn luyện gấp rút ngày đêm và
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tổ chức thành đội ngũ. Ông biết tướng Santa Ana thế
nào cũng tới truy kích ông nên ông vừa huấn luyện
vừa rút lui dần lên phía bắc. Và tướng Santa Ana cũng
tiên đoán là Houston sẽ lui về phía bắc để được sự bảo
vệ tại biên giới Hoa Kỳ. Ông cũng tin rằng, ông sẽ
tiêu diệt được Houston và đem lại sự vẹn toàn lãnh
thổ cho Mễ Tây Cơ.
Sự rút lui liên tục của Houston đã làm binh sĩ và sĩ
quan dưới quyền thất vọng. Họ đã tranh cãi với ông
và muốn dừng quân lại để quyết một trận sống mái
với quân thù, ít ra cũng gây được sự tin tưởng cho
người dân Texas. Ông đã không nghe và nhất quyết
tiến hành theo kế hoạch của mình.
Quân đội của Houston ngày càng đông thêm, một
số người cũ bỏ đi thì một số mới được thay vào. Quân
số nay đã tăng lên được 783 người. Súng ống và đạn
dược đã được tiếp viện khá đầy đủ. Hai khẩu súng
canon loại "6 pounds" (sức nặng của viên đạn) đã
được nhân dân thành phố Cincinnati của tiểu bang
Ohio tặng. Ông tiếp tục huấn luyện binh sĩ không
ngừng nghỉ. Nhiều sĩ quan dưới quyền than phiền là
sự huấn luyện như thế là không cần thiết. Nhưng
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Houston biết rằng nếu binh sĩ của ông không được
huấn luyện kỹ càng và chịu đựng gian khổ để có thể
chiến đấu giỏi thì sẽ bị thua trận ngay vì lực lượng đôi
bên quá chênh lệch, mặc dù Santa Ana đã phạm lỗi
lầm chủ quan, đã chia đoàn quân tinh nhuệ mấy ngàn
người của mình ra làm 4 toán, mỗi toán đi một phía
khác nhau. Lực lượng do Santa Ana chỉ huy nay còn
1600 người nhưng cũng đã nhiều gấp đôi so với con
số chỉ có gần 800 người của Houston. Khi đối diện
với một lực lượng chính quy đông đảo như thế của
địch quân, chiến binh của ông phải biết tuân lệnh,
phải biết chiến đấu tới người cuối cùng nếu cần.
- Trận chiến San Jacinto bắt đầu.

Ngày 15 tháng 4 năm 1836, từ phía đông của sông
Brazos River, bất chợt Houston quay ngược về phía
nam. Việc rút lui liên tục đã chấm đứt. Mọi người vui
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mừng vì đoàn quân nay đã đổi hướng và đang tiến về
hướng trực diện với quân đội Santa Ana. Lúc này, vị
trí đóng quân của Santa Ana, phía nam là vịnh
Galveston Bay, phía đông là sông San Jacinto River,
phía bắc là Buffalo Bayou hướng mà quân đội
Houston đang băng qua và tiến tới. Santa Ana đã rơi
vào cái bẫy do chính ông ta tự chọn. Nếu ông ta muốn
lui binh, chỉ còn một con đường duy nhất là dùng phà
băng qua sông San Jacinto River, mà điều đó thật
nguy hiểm hay có thể nói là không thể thực hiện được.
Sau khi vượt qua Buffalo Bayou, Houston triệu
tập binh sĩ để ra huấn lệnh và trình bày kế hoạch tấn
công. Ông hỏi có ai muốn rời khỏi trận đánh này
không vì ông cho phép họ được chọn lựa trước khi
lâm trận, nhưng mọi người đều quyết tâm ở lại chiến
đấu. Binh sĩ ông cùng ông hô to “Hãy nhớ tới Alamo”,
“Chiến thắng hay là chết”, “Không rút lui, không đầu
hàng.”
Ngay ngày hôm sau, hai bên cùng dàn trận trên
cánh đồng lớn phía bắc Galveston, không xa nơi đóng
quân của mỗi bên. Santa Ana chỉ gửi một toán quân
nhỏ ra trận để thăm dò lực lượng của Houston.
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Houston dùng súng ca-nông pháo kích vào toán quân
này. Toán quân Mễ rút lui, quân lính của Houston
muốn đuổi theo nhưng Houston không cho phép, rút
về trại. Suốt ngày hôm đó không có gì xảy ra, tối đến,
mọi người không ngủ yên vì tin rằng trận đánh sẽ diễn
ra trong đêm. Một đêm yên tĩnh trải qua, cũng không
có chuyển biến gì. Sáng ngày hôm sau, Houston, khác
với thường ngày, ông dậy trễ, yên lặng và bình thản.
Ông dùng điểm tâm với một miếng bánh ngô khô, và
suốt sáng hôm đó ngồi nghiên cứu bản đồ hành quân.
Theo kế hoạch, ông sẽ ra lệnh tấn công vào buổi xế
trưa vì vào giờ đó quân đội Mễ thường ngủ trưa.
Vào 3 giờ rưỡi trưa, ông ra lệnh tấn công. Đoàn
quân tiến gần đến mục tiêu, hai khẩu súng ca-nông
khai hỏa vào phòng tuyến địch, quân Mễ bắn trả bằng
súng trường một cách mạnh mẽ. Quân của Houston
được lệnh không bắn trả, từ từ tiến quân cho tới khi có
thể nhắm bắn quân địch chính xác từng phát một.
Houston cưỡi ngựa trắng đi đầu. Khi tới gần tầm bắn,
Houston ra lệnh khai hỏa. Binh sĩ của ông vừa bắn
vừa chạy nhào tới quân địch để đánh cận chiến vừa
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hét to “Hãy nhớ tới Alamo! Hãy nhớ tới Alamo!” Câu
hét này đã đi vào lịch sử. Quân Mễ không kịp trở tay
và không quen đánh cận chiến nên cánh quân tiền vệ
đã phải tháo lui, tiền tuyến bị chọc thủng. Với lưỡi lê,
dao găm, súng lục, quân đội của Houston tả xung hữu
đột dồn quân Mễ đến chỗ tan rã, vứt súng ống và chạy
tứ tán trên cánh đồng trống. Người chết, kẻ bị thương
hay đầu hàng rất nhiều.
Nói về Santa Ana, ông ta đang ngủ trưa khi trận
chiến bắt đầu. Với cặp mắt chưa tỉnh ngủ hẳn, ông chỉ
kịp mặc vội chiếc áo với cầu vai màu đỏ, chạy vội ra
khỏi lều bạt (tent). Mọi người chạy tán loạn, ông
không còn chỉ huy được ai nữa và ông vừa chợt trông
thấy viên tướng giỏi nhất của ông là Almont đã bại
trận, đội quân của ông ta bị đánh tan rã hoàn toàn.
Santa Ana chỉ còn biết nhảy lên con ngựa đen, cao
lớn, phóng chạy thoát thân khỏi chiến trường càng
sớm càng tốt.
Toàn bộ toán quân do tướng Santa Ana nay hoàn
toàn bị đánh bại. Những quân lính còn sống chạy tán
loạn trên cánh đồng, nhiều người bị giết và nhiều
người khác bị bắt làm tù binh. Sáng hôm sau, cách
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đấy vài dặm, một người bé nhỏ, mặc chiếc áo nhà
binh có cầu vai đỏ đang ngồi buồn bã bên dòng suối.
Người đó chính là tướng Santa Ana. Ông ta đã bị bắt
và được dẫn độ tới trước mặt Houston. Tất cả tù binh
Mễ khi thấy viên tướng chỉ huy của mình thì đồng
thanh hô to lên “Tổng thống muôn năm! Tổng thống
muôn năm!”. Đúng vậy, Santa Ana là Tổng thống Mễ
Tây Cơ và cũng kiêm nhiệm chức vụ thống lãnh quân
đội. Sau đó Santa Ana và toàn thể tù binh Mễ được
thả ra với điều kiện được thỏa thuận trước tiên là tất
cả phải trở về Mễ.
- Texas trở thành Tiểu bang của Hoa Kỳ

Cờ tiểu bang Texas

Trận chiến San Jacinto đã chiến thắng hoàn toàn
và một nước Cộng hòa Texas độc lập đã được thiết
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lập. Sự độc lập của Texas kéo dài từ 1836 tới 1845 và
Houston trở thành Tổng thống đầu tiên của nuớc
Texas và Stephen Austin làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Sau đó, Texas trở thành tiểu bang thứ 28 của
nước Mỹ. Houston được bầu vào chức vụ Thượng
nghị sĩ của Texas trong Quốc hội liên bang tại
Washington trong vòng 13 năm. Houston đã phục vụ
đất nước trong suốt 50 năm. Ngày nay người Texas
vinh danh ông như một anh hùng vĩ đại và là cha đẻ
của nước Cộng hòa Texas độc lập.
Sự xin gia nhập của nước Cộng hòa Texas để trở
thành một tiểu bang của Hoa Kỳ cũng không phải là
chuyện đơn giản. Trở lại năm 1836, dân Texas chưa
dứt khoát được sự lựa chọn đường hướng chính trị và
ngoại giao của mình. Quốc hội Texas chia làm hai
phe, một phe muốn Texas trở thành một nước độc lập
nhưng liên minh với Hoa Kỳ thay vì Âu Châu; một
phe trong đó có Houston muốn trở thành tiểu bang của
Hoa Kỳ, vì như vậy Texas có thể buôn bán với những
tiểu bang khác, mà lại được Hoa Kỳ bảo vệ. Cuối
cùng Quốc hội Texas đồng thuận muốn Texas trở
thành tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ
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đã phải tranh cãi nhiều năm mà vẫn chưa ngã ngũ ra
sao. Hoa Kỳ chưa muốn nhận Texas làm tiểu bang của
mình vì ngại rằng nguy cơ chiến tranh với Mễ Tây Cơ
sẽ xảy ra và Texas hiện đang theo đuổi chính sách
dùng nô lệ. Houston dọa sẽ liên minh với Âu châu
thay vì Hoa Kỳ. Lời dọa này khiến Quốc hội Hoa Kỳ
phải đi đến quyết định chấp nhận Texas trở thành tiểu
bang của mình với điều kiện Texas phải tự thanh toán
hết những món nợ đang có, nhưng ngược lại đất đai
của Texas phải thuộc về người Texas chứ không thuộc
về Hoa Kỳ. Người dân Texas đã sửa đổi hiến pháp của
mình vào ngày 4 tháng 7 năm 1845 và Quốc hội Texas
đã biểu quyết để trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ. Và
Hoa Kỳ ký quyết định Texas trở thành tiểu bang của
Hoa Kỳ ngày 29 tháng 12 năm 1845.
Tôi lắng nghe Triều kể. Tôi thấy Triều như có lúc
sôi động hẳn lên nhất là khi tả lại trận chiến ác liệt
giữa Houston và Santa Ana. Tôi cũng bị kích thích
theo lời kể nên đã không ngủ gà ngủ gật như hai bà
ngồi phía sau. Tôi cũng thầm cám ơn Triều đã lái xe
về đến thành phố Houston một cách an toàn.
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Khi tới Houston, vợ chồng cô em thứ năm của nhà
tôi đã chờ sẵn với mâm cơm thịnh soạn. Sau khi ăn
uống, nói dăm ba câu chuyện thăm hỏi, chúng tôi đi
ngủ sớm để còn đủ sức cho cuộc hành trình ngày mai
đi Galveston.
Thành phố Galveston

Trải qua một đêm tại Houston. Sáng hôm sau, khi
tôi vừa tỉnh dậy, mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ cần
dứt bữa ăn sáng là chúng tôi có thể lên đường đi thăm
thành phố Galveston ngay. Lái xe từ Houston đến
Galveston không xa, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng
hồ.
Galveston là một địa danh nổi tiếng trong cộng
đồng Việt Nam ở Texas vì ở đây có một đội ngũ đông
đảo "thuyền nhân" ta đến lập nghiệp bằng nghề đánh
cá từ những năm khởi đầu có cuộc định cư của người
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Việt trên đất Mỹ. Sự hội nhập và thành công của
người Việt ở Galveston đã lôi kéo “ông bà bảo trợ”
(sponsor) cho gia đình tôi từ trại tị nạn Kuku ở Nam
Dương vào Mỹ. Có điều buồn cười là sự thành công
của cộng đồng người Việt Nam ở Galveston lại không
phải là sự thành công của ông bà bảo trợ người Mỹ
của chúng tôi. Ông đã từng là manager của hãng điện
thoại Pacific Bell ở Shreveport, Louisiana; và cũng đã
từng đứng ra bảo trợ cho trên mười gia đình Việt Nam
từ trại tị nạn trong vùng Missouri lạnh lẽo về
Shreveport vào mùa đông năm 1975; và cũng đã từng
đưa họ vào làm việc trong hãng với ông. Mọi người
Việt Nam ở đây vẫn nhớ ơn ông bà cho tới ngày nay
và chúng tôi vẫn về thăm khi có dịp. Trong thời gian
đó, có vài ba gia đình Việt Nam, đã bỏ việc ở Pacific
Bell để di chuyển về Galveston làm nghề đánh cá. Sự
thành công của các gia đình này đã làm ông bà bảo trợ
của chúng tôi quyết định về hưu sớm trước vài năm,
đồng thời bán nhà, sắm tàu bè, theo chân người Việt
Nam đi Galveston đánh cá. Sau vài năm làm ăn thất
bại, ông bà bán tàu, quay trở lại Shreveport mua một
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cái “trailer” (một loại “mobile home” nhỏ) rẻ tiền để
ở. Có một hình ảnh thật trái ngược và trớ trêu là trước
đó, hai ông bà bảo trợ ở nhà (house), còn đám tị nạn
người Việt đều ở “trailer”. Sau khi đi “lập nghiệp” ở
Galveston trở về lại Shreverport thì mọi người Việt đã
đều ở nhà, còn ông bà lại ở “trailer”. Tôi thấy ông bà
bảo trợ của tôi vẫn có đời sống yên vui và hạnh phúc,
sung sướng với hoàn cảnh mới và xem ra còn coi sự
thất bại đó làm một điều hãnh diện mỗi khi nhắc đến.
Tinh thần lạc quan trong cuộc sống của người Mỹ như
thế đấy, chúng tôi coi đó là một bài học tốt.
Chúng tôi đã tới Galveston. Hôm nay thời tiết thật
đẹp, cái đẹp của tháng năm. Trời không lạnh mà cũng
không nóng, mây trắng bay trên bầu trời cao xanh
biếc. Ta cũng nên biết, vào những năm 1800,
Galveston là thành phố lớn nhất của Texas. Vào năm
1900, Galveston bị một trận bão tàn phá với số người
chết lên tới 6.000 người, một thiên tai khốc hại nhất
thời bấy giờ. Sau đó, thành phố cho xây một bức
tường dọc theo bờ biển để bảo vệ khỏi “sóng thần”.
Bây giờ người ta có thể chạy bộ hay đi “skate” trên
con đường chạy dọc theo bức tường đó.
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Tại Galveston có nhiều thắng cảnh để xem. Đáng
chú ý nhất là “Bảo tàng lịch sử” của thành phố. Ta
cũng nên biết Galveston đã xảy ra hai trận chiến, một
vào thời kỳ giao tranh của Texas với người Mễ giữa
Houston và Santa Ana như đã nói ở trên và một là trận
chiến đẫm máu trong thời kỳ Nam Bắc chiến tranh
(1861-1865) đã diễn ra tại đây vào ngày tết Dương
lịch năm 1863. Sự chiến thắng thuộc về quân đội miền
Bắc.
Chúng tôi đi phà (ferry) băng qua vịnh Galveston.
Bên kia vịnh có một thành phố nhỏ, cổ kính vì nhà
cửa được xây theo kiến trúc cũ, nhà nhỏ thôi nhưng
rất xinh xắn, cửa hàng đâu đó ngăn nắp và đường xá
thật sạch sẽ. Chúng tôi lang thang đến xế chiều mới đi
phà quay trở về lại Galveston. Từng đàn chim hải âu
trắng bay theo phà xin ăn. Gió biển thổi lồng lộng làm
đàn chim có lúc như muốn chao đi, bay khựng lại và
bị đẩy lùi về phía đuôi phà.
Chúng tôi may mắn thuê được căn “duplex” ngay
trên bãi biển với “ocean view” thoáng mát để hưởng
gió biển và sự êm đềm về đêm nằm nghe sóng vỗ. Bãi
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biển Galveston không đẹp vì cát màu nâu sậm, trông
như bùn.
Có một điều đáng được kể lại ở đây là chiều tối
hôm đó, chúng tôi đang đi tản bộ trên bãi biển không
đèn thì bất chợt nhận ra, sau những đợt sóng đánh vào
bờ, mỗi khi rút ra đã để lại những con cua biển to
bằng bàn tay bò lổm ngổm trên bãi cát. Chúng tôi vội
chạy về lấy thùng đựng đá (ice box) để đựng cua và
cứ lấy dép mà hất chúng vào thùng. Cái thích thú thứ
hai là khi chúng tôi lội xuống nước, chưa tới đầu gối,
đàn cá ở đâu bơi ngang qua, cá to bằng cổ tay giống
như cá lóc của mình cứ quấn vào chân. Không có vợt
nên phải dùng bao rác để hớt cá, ấy thế mà cũng được
một số lớn. Sau độ một tiếng đồng hồ, chiến lợi phẩm
là một “thùng đá” lớn đầy cua và cá được khệ nệ
mang về. Ngày hôm sau chúng tôi đi sắm vợt để vớt
cá, nhưng tiếc thay đàn cá đã không trở lại.
Một điều đáng kể nữa là bãi biển Galveston có rất
nhiều muỗi, chúng tấn công đến sưng cả người mặc
dù chúng tôi đã có sáng kiến dùng bao rác, chọc thủng
lỗ để choàng qua đầu làm “áo giáp”. Muỗi Galveston
đốt đau lắm, đau ngang muỗi Florida. Ấy thế mà
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chúng tôi vẫn bắt gặp những cặp trai gái ngồi tâm tình
khuất trong bóng tối trên bãi biển dù bãi biển cũng đã
không đèn. Họ giỏi chịu đựng thật. Kể ra, đó cũng là
điều lạ đáng nói của bãi biển Galveston về đêm.
Những cặp đôi ấy có mấy tay để đủ đập muỗi nhỉ?
Hay muỗi chỉ tấn công du khách? Hay da thịt người Á
Châu thơm ngon và lạ hơn? Tôi mỉm cười với ý nghĩ
ấy.
Thành phố Corpus Christi

Chúng tôi ở lại Galveston hai đêm. Rạng sáng
ngày thứ ba chúng tôi rời Galveston để tới bãi biển
Corpus Christi (corp of Chist). Đây là bãi biển đẹp đã
thu hút hàng trăm nghìn du khách hàng năm. Thời tiết
ấm áp nên thích hợp cho việc tắm biển hay phơi nắng.
Có nhiều khu cắm trại. Một địa danh của thành phố
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mang tên Padre Island National Seashore, đó là bãi
biển cát trắng và có nhiều vỏ trai ốc đẹp. Và nên nhớ
một điều là nếu ta muốn hưởng sự yên tĩnh trên bờ
biển để nghe sóng vỗ thì chớ bao giờ tới Padre Island
vào mùa xuân vì hàng nghìn học sinh sẽ đổ về đó tụ
tập vui chơi trong những ngày “nghỉ mùa xuân”
(spring break). Thành phố cũng còn có “Bảo tàng Văn
hóa Á châu” (The Asian Cultures Museum) hay “Hồ
nuôi cá” (The Texas State Aquarium). Chúng tôi cứ
tiếp tục lái xe trên xa lộ dọc theo bờ biển của vịnh Mễ
Tây Cơ (Gulf of Mexico) xuôi về hướng cực Nam,
gần ranh giới Hoa Kỳ và Mễ.
Những cuộc chiến tranh kế tiếp xảy ra cho Texas
- Chiến tranh về biên giới với Mễ Tây Cơ
Như một nhà sử học, Triều lại kể tôi nghe, vào
thời kỳ Texas vừa trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ, chỉ
một năm sau (1846), cuộc chiến tranh lại xảy ra giữa
Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ do tranh chấp biên giới. Theo
phía Hoa Kỳ thì lằn ranh giới giữa hai nước được
phân định bằng con sông Rio Grande, phía Mễ thì
muốn ranh giới của họ phải tiến sâu vào nội địa về
phía Bắc của Texas, và đường biên giới mới phải
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được phân định bằng con sông Nueces River. Chiến
tranh biên giới xảy ra và chiến thắng lại ở về phía Hoa
Kỳ.
Sau cuộc chiến, trong hiệp ước Guadalupe
Hidalgo, không những Mễ chịu công nhận ranh giới
cũ, tức là sông Rio Grande, mà còn phải bán một vùng
đất lớn cho Hoa Kỳ với giá 15 triệu đô-la gồm hầu hết
đất thuộc những tiểu bang New Mexico, Arizona,
California, Colorado, và Nevada ngày nay. Đồng
thời, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã mua một phần ba đất
của Texas với giá 10 triệu đô la. Vùng đất mua từ
Texas, ngày nay, đã là một phần hay toàn bộ đất đai
của năm tiểu bang New Mexico, Oklahoma, Kansas,
Colorado, và Wyoming. Với số tiền bán đất, it ra
Texas đã trả được nợ trong thời kỳ khó khăn kinh tế
của những năm mới độc lập vì lúc đó chưa được trở
thành tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong thời kỳ đầu lập
quốc, thật khó khăn cho nưóc Texas non trẻ vì lúc đó
ngành ngoại thương với Âu Châu đã bị khựng lại.
- Chiến tranh Nam-Bắc (Nội chiến)
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Texas hưởng thanh bình kéo dài chẳng được bao
lâu thì cuộc nội chiến Nam Bắc (1861-1865) xảy ra.
Đã nhiều năm, những tiểu bang miền Bắc và miền
Nam đã không đồng ý với nhau về chế độ nô lệ người
da đen. Người miền Bắc muốn giải phóng người nô
lệ, người miền Nam thì không. Miền Bắc lúc này đã
trở thành vùng kỹ nghệ, miền Nam vẫn còn là vùng
nông nghiệp nên rất cần nô lệ trong việc canh nông.
Năm 1861, 11 tiểu bang miền Nam liên kết với nhau
và đồng tách khỏi những tiểu bang miền Bắc được gọi
là Union, để trở thành nước độc lập được gọi là
Confederate States.
Ngay khởi đầu, Thống đốc Texas là Sam Houston
đã chống lại việc Texas tách rời ra khỏi Hoa Kỳ. Ông
tuyên bố “Nếu Texas tách ra khỏi Hoa Kỳ thì chiến
tranh sẽ xảy ra”. Và ông tiếp “Nếu chúng ta không
chết vì bom đạn thì chúng ta cũng chết vì đói khát”.
Quốc hội tiểu bang Texas liền cách chức Houston và
thiết lập ngay một chính phủ mới liên minh với lực
lượng miền Nam thuộc Confederate States ngày mùng
1 tháng 2 năm 1861. Vài trận đánh đã xảy ra trên đất
Texas, trong đó có trận xảy ra tại Galveston vào ngày
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tết Dương lịch năm 1863 như đã nhắc tới. Texas đã
đóng góp 70.000 quân cùng quân lương quân dụng
cho lực lượng miền Nam. Cuối cùng, vào tháng 4 năm
1865, quân đội miền Nam đầu hàng. Chiến tranh Nam
Bắc đã chấm dứt, nhưng tin tức đến chậm, một tháng
sau, trận chiến ở Palmito Ranch thuộc Texas mới thật
sự kết thúc. Đó là trận chiến cuối cùng của Nam Bắc
chiến tranh. Sau gần một tháng chiến tranh chấm dứt,
ngày 19 tháng 6 năm 1865, tướng Gordon Granger
thuộc quân đội miền Bắc đã đến Galveston. Ông
tuyên bố “Kể từ hôm nay, tất cả những người nô lệ
được giải phóng”. Những người nô lệ da đen vui
mừng và biến ngày hôm đó thành ngày lễ hội
"Juneteenth" (June nineteenth) của Texas ngày nay.
Hậu chiến Nam Bắc, nền kinh tế Texas bị rơi vào
chỗ thê thảm, cạn kiệt ngân sách. Texas và những tiểu
bang thuộc Confederate States bị cai trị dưới chế độ
“quân quản” khắc nghiệt. Họ phải xây dựng lại quê
hương một cách khó khăn mà không còn sự giúp sức
của những người nô lệ xưa. Những người nô lệ đó nay
đã được chính phủ Hoa Kỳ tái định cư tại những vùng
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kỹ nghệ miền Bắc hay giúp đỡ họ chuyển nghề. Đa số
trong số họ đã định cư tại những thành phố lớn, chỉ
còn một số nhỏ quay về với nông trại.
Mời nghe một bản nhạc
The Yellow Rose of Texas
https://www.youtube.com/watch?v=HSaiyqzljYI&list=RDEyu
3OIn5A00&index=15

Những chàng cao-bồi Texas

Những chàng “chăn bò” hay “cao-bồi” (cowboy),
là một biểu tượng đặc thù rất nổi tiếng của Texas.
Thời “hưng thịnh” của các anh chàng này được bắt
đầu kể từ thời hậu chiến tranh Nam Bắc. Nói về Texas
mà không nhắc tới “cao-bồi Texas” thì quả thật là một
thiếu sót lớn.

242

Nguyễn Giụ Hùng

Năm 1870 sau khi người Texas chấp nhận quay
trở lại với chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, các nông
trại không còn một xu dính túi, nhưng họ nhận ra rằng
trong tay họ còn có từng đàn bò hoang, loại sừng dài,
sống đông đúc trên cánh đồng cỏ xanh rộng lớn thuộc
miền tây Texas. Những đàn bò hoang vô chủ sẽ thuộc
về ai có thể bắt được chúng. Hình ảnh của các chàng
“cao-bồi” ta thấy qua phim ảnh của Hollywood đã
được phát sinh. Họ xua từng đàn bò từ vùng đồng cỏ
Texas theo đường mòn (trail) qua San Antonio, Austin
và Fort Worth, rồi băng qua tiểu bang Oklahoma để
đến Abilene thuộc tiểu bang Kansas. Con đường di
chuyển này được gọi là Chisholm Trail.
Năm 1871, lộ trình di chuyển trên trở nên rất nhộn
nhịp, có tới 600 nghìn con bò đã được di chuyển trên
tuyến đường này. Cũng nên nói rõ thêm là bò hoang
đã đến đây từ thời các nhà thám hiểm Tây Ban Nha
mang tới. Một số bò trốn thoát và chúng sinh sôi rất
nhanh trên cánh đồng cỏ xanh tươi thuộc miền tây
Texas.
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Không phải Texas chỉ đem bán bò “sừng dài”
được đánh bắt trên cánh đồng cỏ hoang mà còn phải
kể đến cả bò “sừng ngắn” do các nông trại đã nuôi
trước khi cuộc chiến tranh Nam-Bắc xảy ra. Cách
nuôi và di chuyển bò, ngay cả “y phục cao-bồi” với
nón rộng vành, quần áo ngoài bằng da cũng đều bắt
chước từ “cao-bồi người Mễ” thời đó. Trong chiến
tranh, mọi thanh niên Texas đều phải gia nhập quân
ngũ, gia súc không người chăn nuôi, nhưng bò vẫn
sinh sôi một cách nhanh chóng mà thịt chúng không
được cung ứng cho thị trường.
Texas thuộc lực lượng miền Nam (Confederate
States) nhưng phần sông Mississippi thuộc lãnh thổ
của lực lượng miền Nam đã bị quân đội miền Bắc
(Union) kiểm soát. Do đó, trong khi quân đội miền
Nam ở Virginia chết đói mà lương thực của Texas lại
không thể chuyển vận lên tiếp tế cho Virginia được.
Trận chiến khốc liệt lừng danh trong quân sử Mỹ của
tướng Ulysses S. Grant, tổng tư lệnh của quân đội
miền Bắc (Union), chính là trận chiến giành lấy sự
kiểm soát dòng sông Mississippi chiến lược này.
(Mời đọc BÀI ĐỌC THÊM THỨ 2 – trang 251)
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Khi chiến tranh Nam-Bắc kết thúc, 6 triệu con bò
nuôi ở Texas không được sử dụng tới. Trong chiến
tranh, mọi nguồn thịt đều dùng phục vụ cho quân đội,
Nay hòa bình, hàng triệu người dân miền Bắc đang có
nhu cầu rất cao về thịt, nhưng cung ứng tại chỗ thì
không có bao nhiêu. Giá thịt bò tăng rất cao mà trong
khi đó ở Texas, giá một con bò chỉ có một đô la. Do
đó, nhiều đàn bò được chuyển lên hướng Bắc.
Cũng nên biết thêm, hệ thống “đường sắt”
(railroad) mới chỉ được xây dựng tới miền tây của
Kansas. Vấn đề đặt ra là làm sao di chuyển được
những đàn bò tới Kansas. Thị trấn Abilene của Kansas
đã trở thành “chợ bò” quan trọng cho thị trường bò
Texas. Thành phố Dodge, Kansas, sau đó trở nên quan
trọng hơn Abilene và được mệnh danh là “kinh đô”
của các chàng cao-bồi. Bò được chuyển đến những
tỉnh thuộc Kansas, và sau đó, người ta chuyển chúng
thẳng tới Chicago bằng xe lửa.
Cuộc buôn bán bò hưng thịnh kéo dài được 15
năm. Hàng chục triệu con bò đã liên tục băng ngang
qua cao nguyên Great Plains. Trên con đường dài này,
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đàn bò chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp, có
khi vài tháng, có khi cả năm mới tới nơi bán, và các
chàng cao-bồi phải bảo vệ bò suốt 24 giờ một ngày.
Rồi tới năm 1880, tình hình thị trường thịt bò thay
đổi. Đôi khi bò tới nơi mà không bán được ngay,
chúng phải được nuôi dưỡng trên những cánh đồng cỏ
để béo tốt trở lại sau cuộc di chuyển dài ngày. Do đó
hàng trăm trại bò được thành lập dọc theo đường di
chuyển để nuôi dưỡng chúng chờ ngày mang ra chợ
bán. Số trại bò đã nhanh chóng tăng trưởng cả về số
lượng lẫn kích thước. Có trại rất lớn, do người giầu
mua lại đất của các trại nhỏ, có diện tích lớn hơn diện
tích của tiểu bang Rhode Island, đó là trại The King
Ranch còn hoạt động tới ngày nay.
Xin mở dấu ngoặc ở đây, vào năm 1862, để
khuyến khích dân chúng đến định cư ở các vùng miền
Tây xa xôi (tính từ sông Mississippi), Quốc hội Hoa
Kỳ đã thông qua dự luật "Homstead Act". Luật này
cho phép công dân Mỹ trên 21 tuổi đến đây lập nghiệp
được cấp 160 mẫu tây đất (acres) để khai khẩn. Một
làn sóng di dân tràn vào vùng này. Theo đạo luật mới,
họ có quyền thiết lập nông trại riêng cho mình trong
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phạm vi đất được sở hữu. Ban đầu, các chàng cao-bồi
Texas không quan tâm đến những nông trại tư nhân
mới thiết lập này, đã ngang nhiên dẫn từng đàn bò của
mình băng qua ngay cả phần đất đã có chủ ấy. Nhưng
tới năm 1875, “dây kẽm gai” được phát minh. Những
trại chủ đã dùng dây kẽm gai để làm hàng rào cho khu
đất của mình. Các chàng cao-bồi đã đáp ứng lại bằng
hành động rất ư là “cao-bồi”, xây dựng hàng rào lớn
hơn bao quanh luôn hàng rào của các trại chủ, đồng
thời lấp nguồn nước, ngăn chặn đường mòn và ngay
cả trục lộ giao thông chính. Cuộc chiến tranh “cắt dây
kẽm gai” bộc phát.
Trong khi đó, quyền lợi của những trại chủ được
pháp luật bảo vệ. Và cuối cùng, tình hình công việc
chung của các chàng cao-bồi cũng đã bị giới hạn dần
bởi sự đòi hỏi gia tăng phẩm chất của thịt bò, hệ thống
đường sắt được nối dài thêm ra, việc đánh bắt bò
hoang không còn xảy ra nữa và cuộc chiến tranh “cắt
dây kẽm gai” đã đi vào dĩ vãng.
Đến năm 1885, là năm chấm dứt thời kỳ “oai
hùng” trên lưng ngựa hay thời kỳ “thơ mộng” của các
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chàng cao-bồi cùng nhau ngồi đánh đàn banjo, thổi
khẩu cầm dưới ánh trăng giữa lòng sa mạc hoang
vắng. Ngày nay, chính các chàng cao- bồi này hay con
cháu của họ đã đổi nghề và đang hăng say làm việc
trong những công xưởng kỹ nghệ dầu hỏa hay ngành
kỹ nghệ tân tiến khác và ngay cả trong lãnh vực kỹ
thuật cao (high tech).

Mời nghe một bản nhạc
The Last Cowboy Song
https://www.youtube.com/watch?v=GKeDcF1v_Y4&list=RDS
mDKJTXWvV4&index=5

Ngành dầu hỏa

Houston nói riêng hay Texas nói chung mà ta
không nhắc sơ qua ngành dầu hỏa ở vùng này thì quả
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thật cũng là một thiếu sót lớn, cũng như nếu không
nhắc tới những chàng “cao-bồi Texas” như đã nói ở
trên vậy. Khởi thủy, vào thời kỳ “cao-bồi Texas” chấm
dứt, một biến cố mới khác được phát sinh. Năm 1894,
những người thợ đang đào giếng nưóc thì bất chợt,
thay vì nước thì lại là dầu thô, một thứ được thời đó
mệnh danh là “vàng đen” đã từ lòng đất phun lên. Dầu
thô được khai thác sau đó. Khởi đầu, có 5 giếng dầu
nhỏ với khả năng khai thác 150 nghìn thùng một năm.
Trong sáu năm sau, giếng dầu Corsicana, với trữ
lượng trong lòng đất có chiều dài 5 dặm (8 cây số), có
chiều ngang 2 dặm (3.2 cây số), đã sản xuất được 850
nghìn thùng dầu thô một năm.
Một thương gia tên J.S. Cullinan, đến từ
Pennsylvania, xây dựng những nhà máy lọc dầu
(refinery) để biến dầu thô thành dầu xăng tinh lọc và
những phó sản. Cullinan cũng áp dụng vào xe lửa,
dùng dầu thay vì dùng than. Ông ta bắt đầu kỹ nghệ
dầu ở Texas với cái tên Texas Fuel Company, và sau
này người ta biết đến nó qua tên Texaco Inc., một
trong những hãng dầu lớn nhất thế giới.
Tạp Ghi

249

Rồi vào ngày 10 tháng 1 năm 1901, dầu phun lên
từ giếng dầu Spindletop gần tỉnh Beaumont. Giếng
dầu này đã sản xuất được 17 triệu thùng trong năm
1901. Chỉ trong vòng một năm sau đó, hơn 100 giếng
dầu lớn nhỏ đã được khai thác ở cùng một khu vực
của Spindletop. Điều đó chứng tỏ khai thác những
giếng dầu không còn là chuyện tình cờ nữa. Tìm kiếm
và khai thác dầu đã lan rộng trên toàn Texas và bắt
đầu mở một kỷ nguyên mới cho tiểu bang: kỹ nghệ
dầu hỏa.
Thành phố Houston

Sau khi viếng thăm Corpus Christi chúng tôi trở
lại thành phố Houston, thành phố lớn nhất của Texas.
Trong những ngày đầu lập quốc, Houston đã từng là
thủ đô tạm thời của “nước Texas”. Sau đó thủ đô được
dời sang thành phố Austin.
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Thành phố Houston mang đủ tính chất của một
thành phố lớn của nước Mỹ. Hệ thống xa lộ chằng
chịt, xe cộ tấp nập và những cao ốc vươn cao. Sinh
hoạt của cộng đồng người Việt ta rất sầm uất, đặc biệt
là những sinh hoạt về chính trị, văn hóa và nghệ thuật
khá nhộn nhịp. Tất nhiên là Houston có những khu
chợ Việt Nam với “thứ gì cũng có”, nhưng không tập
trung vào một chỗ mà lại chia ra nhiều khu, có lẽ vì bị
ảnh hưởng bởi sự chia thành năm khu vực kinh doanh
cách xa nhau vốn có sẵn của thành phố Houson.
Khu Hồng Kông Plaza là khu thương mại lớn nhất
của người Việt Nam ở thành phố này. Trước mặt tiền
của Plaza là tượng đài to lớn, uy nghi để vinh danh
người lính Mỹ lẫn Việt Nam trong trận chiến Việt
Nam vừa qua, họ đã cùng sát cánh bảo vệ nền tự do,
dân chủ ở quê nhà khi xưa; và với cả “tượng đài
thuyền nhân” dành cho người vượt biển. Tôi vào một
tiệm sách Việt trong khu chợ Hồng Kông mua mang
về một ít sách. Sách ở đây có nhiều và rẻ hơn những
nơi khác như ở Westminster hay San Jose mà tôi được
biết.
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Thành phố Houston có nhiều công nghiệp nặng,
kể cả ngành hàng không lẫn y khoa, nhưng nổi bật
nhất vẫn là “công nghiệp năng lượng” đứng hàng đầu
thế giới, đặc biệt là “kỹ nghệ dầu hỏa” và những phó
sản của nó, hoặc những kỹ nghệ có liên quan đến
những trang thiết bị, tầu chuyên chở phục vụ cho kỹ
nghệ dầu hỏa.
Chúng tôi biết ở thành phố Houston có nhiều chỗ
để đi thăm thú và nhiều thắng cảnh đẹp thu hút du
khách, như ta có thể đi thăm Bảo tàng viện lịch sử
Texas (The Museum of Texas History), Bảo tàng Nghệ
thuật (Museum of Fine Art) trưng bầy những tác
phẩm nghệ thuật của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và Châu
Âu, được mở cửa từ năm 1924, và nó cũng là Bảo
tàng nghệ thuật đầu tiên của Texas. Ta cũng có thể đi
thăm “Khu chợ cổ” (Old Market Square) hay “Sở thú”
(The Houston’s zoo) và nhất là, thật thích thú biết bao
khi ta tới thăm “Trung tâm Không gian Houston” để
xem những phi thuyền và hiểu biết phương cách làm
sao những phi hành gia có thể sống và làm việc trên
không gian. Nhiều và còn nhiều lắm những nơi chốn
để ta tới xem trong thành phố Houston.
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Thú thực, chúng tôi chỉ ghé thành phố Houston
trong một thời gian đôi ngày ngắn ngủi, lại dành quá
nhiều thời giờ cho người thân trong gia đình và bạn bè
sinh sống ở đây nên sự hiểu biết về thành phố này thật
chẳng là bao. Chúng tôi mong có ngày được trở lại
thành phố này lần nữa để được biết thêm về nó nhiều
hơn.
Chúng tôi từ giã Texas để trở lại Louisiana. Và từ
đó chúng tôi đáp máy bay về San Jose nơi chúng tôi
đang sinh sống.
Khi đặt chân tới San Jose, cảm giác đầu tiên của
tôi là được trở về nhà để tiếp tục mọi sinh hoạt hàng
ngày một cách thoải mái hơn sau những ngày lang
thang, dù cuộc đi chơi xa nhà nào cũng mang cho tôi
nhiều thích thú.
Texas là nơi đất lành chim đậu, đặc biệt đối với
người Việt tị nạn chúng ta. Thương nhớ Texas nhiều.
Vội ghi lại vài hàng những kỷ niệm nhớ nhớ quên
quên của tuổi “chớm già”.
Mời nghe bản nhạc phim miền Viễn Tây
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Por uns dólares a mais
https://www.youtube.com/watch?v=b7SC6jmEuSA

(Thêm một đô la)
Ghi chú
(1) Xin mời đọc hai bài “Cưỡi ngựa xem hoa” về Hoa
Thịnh Đốn và New Orleans của NGH.
Tài liệu tham khảo
- Những dữ kiện lịch sử trong bài này được người
viết sưu tầm, chọn lọc và dịch hoặc phỏng dịch từ
những nguồn sử liệu Hoa Kỳ.
- Hình ảnh lấy từ trên NET và do người viết bài
chụp.

BÀI ĐỌC THÊM THỨ 1

THEODORE ROSEVELT
Và
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Trận chiến trên đồi
SAN JUAN HILL

Roosevelt và Rough Riders
(Ảnh lấy từ Wikipedia)

Bối cảnh lịch sử
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Trong nhiều năm, người dân Cuba mong muốn
giải phóng đất nước của họ ra khỏi sự cai trị của
người Tây Ban Nha (Spanish). Nhiều cuộc cách mạng
“Giải phóng” đã nổ ra nhưng đều thất bại. Năm 1895
lại xảy ra một cuộc nổi dậy khác nữa khiến Tây Ban
Nha phải lập tức gửi ngay một lực lượng hùng hậu
khoảng hai trăm nghìn (200,000) quân đến Cuba để
dập tắt cuộc nổi dậy ấy. Tuy nhiên, lần này, lực lượng
những người Cuba yêu nước đã thay đổi chiến thuật,
không mở những trận chiến trực diện quy mô mà thay
vào đó bằng chính sách tiêu thổ kháng chiến và áp
dụng chiến tranh du kích. Họ tự đốt tài sản, hủy hoại
mùa màng, phá các tuyến đường sắt. Người Tây Ban
Nha tức giận, đáp lại bằng các biện pháp nhằm trừng
phạt nhắm vào toàn bộ người dân Cuba. Quân Tây
Ban Nha tống tất cả gia đình người Cuba vào các trại
tập trung, bỏ mặc hàng nghìn người chết do bệnh tật
hoặc bỏ đói một cách hết sức tàn nhẫn.
Hoa Kỳ đương nhiên đã theo dõi tình hình đang
xảy ra tại Cuba với sự quan tâm đặc biệt. Người dân
Hoa Kỳ vẫn chưa quên thời kỳ mười ba thuộc địa đầu
tiên đã phải chiến đấu như thế nào để dành được nền
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độc lập từ tay người Anh. Do đó họ có nhiều thiện
cảm đối với bất cứ thế lực nào khác trên thế giới đang
cố gắng giành lấy tự do và độc lập cho đất nước mình.
Vào thời kỳ này, Mỹ đã đầu tư hơn 50 triệu đô-la vào
ngành công nghiệp lẫn thương mại tại Cuba và đang
trên đà phát triển ở tầm mức khả quan.
Khi chiến sự tại Cuba bùng nổ mạnh, vào tháng 1
năm 1898, chiến hạm Maine được gửi đến để bảo vệ
công dân và tài sản Mỹ ở đó. Vài tuần sau, tàu Maine
bị nổ tung trên bến cảng Havana. Cho đến nay, người
ta vẫn chưa biết điều gì đã xẩy ra cho con tàu ấy. Tàu
bị chìm ngay lập tức, cướp đi 260 sinh mạng của thủy
thủ đoàn. Sự kiện đó đã đưa nước Mỹ vào một cuộc
chiến tranh mới. Hoa Kỳ đã chính thức tuyên chiến
chống lại Tây Ban Nha vào ngày 19 tháng 4 năm
1898. Cả hai bên, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, đều
không chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vào thời điểm
đó. May mắn thay, những cuộc giao tranh chỉ mới giới
hạn trong một vài trận đánh cục bộ mang tính cách địa
phương. Toàn bộ cuộc chiến giữa hai bên đã kết thúc
chỉ trong vài tháng.
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Trong cuộc chiến tranh ấy, trận đánh quan trọng
nhất đã diễn ra trên đồi San Juan Hill gần thành phố
Santiago, Cuba. Trong trận này, Theodore Roosevelt
và đội quân đặc nhiệm mang tên Rought Riders dưới
quyền chỉ huy của ông đã đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cũng nên biết, đội quân Rough Riders do chính
Roosevelt tuyển binh và huấn luyện tại San Atonio,
Texas.
Roosevelt là một nhân vật nổi bật trong thời kỳ
này. Ông đã từ bỏ chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Hải quân
Hoa Kỳ (Assistant Secretary of the Navy) để thành lập
đội quân Rought Riders. Sự nổi tiếng của Theodore
Rosevelt và đội quân đặc nhiệm trong trận đánh tại
San Juan Hill đã giúp ông trở thành Tổng thống thứ
hai mươi sáu (26 th) của Hoa Kỳ.
Sự kiện trận chiến trên đồi San Juan Hill
- Roosevelt với đội quân Rough Riders
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Rosevelt 1904
(Ảnh lấy từ Wikipedia)

Đội quân Rough Riders là một đội binh kỳ lạ,
được tập hợp lại gồm những chiến binh có nhiều cá
tính, đa dạng và nhiều màu sắc khác nhau. Họ không
phải là kỵ binh (calvary), thậm chí cũng không phải
những người lính (soldiers) đúng nghĩa. Họ chủ yếu là
những tay cao bồi và thổ dân da đỏ được thu thập từ
các tiểu bang miền Tây. Thủ lĩnh của họ, Theodore
Roosevelt đã từng sở hữu một trang trại lớn ở vùng
Tiểu bang North Dakota. Kể từ sau thời gian thành lập
đội quân, ông rất nhiệt tình với mọi sự kiện xẩy ra liên
quan đến miền Tây. Như năm 1886, khi có nguy cơ nổ
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súng ở biên giới Mexico, Roosevelt đã tình nguyện
gửi đến đó một trung đoàn Rough Riders, trong số
gồm những tay súng thiện chiến. Năm 1898, ông đã
tạo cơ hội cho chính mình bằng cách từ bỏ chức vụ
chính trị quan trọng đang có để lãnh đạo toán quân
Rough Riders vừa mới được tổ chức.
Các Rough Riders, cá tính cũng đầy màu sắc như
chính "Teddy", một biệt danh dùng cho Theodore
Roosevelt đến từ miền Đông. Ông xuất thân từ một
gia đình giàu có và được học ở những trường nổi
tiếng. Ông đều được những người dưới quyền rất kính
trọng và ngưỡng mộ. Họ dành cho ông cái tên rất thân
mật là "Four Eyes" vì ông đeo cặp kính dày và nặng.
Đây là ngôn ngữ của cao bồi luôn dùng để chỉ những
ai đeo kính.
Thành viên Rough Riders đều là tình nguyện viên,
rất ít người trong số họ đã từng đi lính trước đây. Đội
quân tân lập ấy được chia thành các "toán" riêng biệt,
dựa theo các địa phương hay tiểu bang họ đến như
toán đến từ Arizona, toán đến từ Oklahoma, toán đến
từ New Mexico, toán của những người đến từ miền
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Đông, chủ yếu gồm các vận động viên, giáo viên, nhà
văn ... Có toán gồm phần lớn là những người da đỏ.
Các toán tân binh gia nhập khác nhau đó được tập
trung tại San Antonio, Texas. Nơi đây, họ phải trải qua
sáu tuần lễ huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, Rough
Riders, dù được huấn luyện nhưng chưa bao giờ trở
thành những người chiến binh thực thụ. Thật khó
khăn đối với họ khi phải xưng hô với một sĩ quan là
“Sir” (Ngài), hoặc chấp nhận bất kỳ hình thức kỷ luật
quân sự nào. Tại San Antonio, họ mặc đồng phục đặc
biệt của mình, quần màu nâu, áo sơ mi màu xanh lam.
Trong khi đó, quân đội chính quy mặc quân phục
đồng màu xanh lam. Họ cưỡi ngựa riêng thay vì ngựa
do quân đội cấp phát và đeo súng lục thay thế các
thanh kiếm thông thường như binh lính chính quy.
Vào tháng 6, binh đoàn Rough Riders rời San
Antonio đến Tampa, Florida. Ở đây họ đã trải qua hai
tuần lễ vô cùng khó chịu trong thời tiết cực kỳ nóng
bức. Cuối cùng, họ cũng nhận được lệnh lên đường
đến Cuba. Tuy nhiên, đến lúc rời Tampa, họ khám phá
ra rằng không có một chuyến tàu nào đến để đưa họ
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đến Port Tampa. May thay, "Teddy" tìm thấy một
đoàn tàu chở than cũ kỹ bỏ trống. Ông dồn đầy quân
của mình lên đó và liều lĩnh cho tàu chạy ngược
đường đến tận Port Tampa trên con đường sắt (rail
road) độc đạo. Các chiến binh Rough Riders đã đến
được Port Tampa một cách an toàn, nhưng toàn thân
họ lọ lem như những người khai thác mỏ than. Tiếp
theo, khi đến Port Tampa, hỡi ôi một lần nữa họ lại
nhận ra rằng không có tàu bè để chở họ đến Cuba.
"Teddy" đã sớm giải quyết vấn đề này bằng cách
chiếm luôn một con tàu thuộc về một binh đoàn khác.
Ông đẩy bừa quân của mình lên tàu và không quan
tâm đến sự chọn lựa ưu tiên còn đang tranh chấp.
-Trận chiến
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Toàn bộ cuộc chiến mang nhiều kịch tính. Đoàn
quân gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, như
nguồn cung cấp lương thực hiếm khi đến đúng ngày,
đôi khi không có thức ăn trong vài ngày, có khi lại quá
dư thừa. Quân phục bằng len nặng nề được mặc trong
một chiến trường thuộc vùng nhiệt đới như ở Cuba
trong những tháng mùa hè của tháng Sáu và tháng
Bảy. Cũng nên nhắc lại ở đây, khi đoàn quân Rough
Riders từ Texas chuyển đến Tampa thì họ buộc phải
bỏ ngựa lại. Chúng ta có thể tưởng tượng những
chàng cao-bồi hay những chàng da đỏ có thói quen
tung hoành trên yên ngựa, nay sẽ chiến đấu ra sao nếu
thiếu ngựa.
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Vào ngày 22 tháng 6, khoảng 16 nghìn lính Mỹ,
bao gồm cả đội quân Rough Riders lẫn các binh đoàn
quân chính quy khác cũng đã đến được Cuba. Họ
được đổ bộ lên một thị trấn nhỏ trên bờ biển tên
Daiquiri. Sau đó, họ cùng tiếp tục di chuyển đến
Siboney, một thị trấn nhỏ cách đó chín dặm theo
hướng Santiago. Một vài cuộc giao tranh đã xảy ra,
nhưng quân Mỹ vẫn tiếp tục tiến bước. Trong vài
ngày sau, quân Mỹ đã tiến được tới vùng chiến địa
nằm cách không xa tầm nhắm của các khẩu đại pháo
của quân địch nằm bên ngoài Santiago. Ngày 30 tháng
6, tám ngày sau khi đến Cuba, họ nhận được lệnh tấn
công Santiago. Vị trí mạnh nhất của quân Tây Ban
Nha dùng để bảo vệ cho Santiago tọa lạc trên ngọn
đồi San Juan Hill, có độ cao 150 feet và độ dốc 40 độ,
nằm ngay bên ngoài thị trấn.
Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 7, các Rough Riders
thức dậy vào lúc bình minh, sẵn sàng cho trận chiến
phía trước. Pháo binh Tây Ban Nha nã đạn liên tục về
phía đối phương. Tuyến đường tiến quân của quân đội
Mỹ, nằm dọc theo một con đường hẹp, hai bên là rừng
rậm. Bỗng đâu, mọi sự di chuyển chợt đều bị dừng lại.
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Roosevelt lao thẳng tới viên chỉ huy Trung đoàn chính
quy đang dẫn đầu, với vẻ mặt đầy giận dữ hỏi lý do.
Viên chỉ huy Trung đoàn giải thích là đang chờ lệnh
xung phong. Roosevelt hét lên :“Nhường chỗ cho
người của tôi vượt qua, thưa Ngài”. Viên sĩ quan ngạc
nhiên, ra lệnh cho người của mình tránh sang một bên
đường. Đoàn quân Rough Riders, với "Teddy" trên
lưng ngựa dẫn đầu, tiến lên phía trước. Tất cả mọi
người đều cổ vũ.
Quá trình tiến quân qua khu rừng diễn ra chậm
chạp và phải đến trưa họ mới đến được chân đồi San
Juan. Một lần nữa, cuộc tấn công lại bị trì hoãn để chờ
lệnh tấn công. Sức nóng gần như vượt quá sức chịu
đựng của các chiến binh. Vị trí dừng chân của họ cũng
rất nguy hiểm. Súng quân Tây Ban Nha, từ đỉnh đồi
San Juan nã đạn một cách xối xả và hung hãn. Hàng
trăm Rouhg Riders và quân chính quy đã chết hoặc bị
thương nặng. Teddy không thể chờ đợi thêm được
nữa. Ông tự ra lệnh cho đoàn quân của mình xung
phong lên đồi. Ngọn đồi đã quá cao lại dốc nên đoàn
quân chỉ có thể bò thay vì chạy lao lên nhanh. Một số
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lên được, một số khác thì không. Nhiều người đã ngã
xuống và bị bỏ lại.
Roosevelt xuống ngựa, dẫn quân lao về phía
trước. Roosevelt ra lệnh mọi người tạm ẩn núp để lấy
lại sức trước khi mở cuộc tấn công cuối cùng tại một
trong những chiến hào do quân Tây Ban Nha đào
trước như một phần bố trí của hàng phòng thủ. Ngay
sau đó, ông hét phát lệnh xung phong. Tiếng súng trên
chiến trường lúc đó nổ ran khiến binh lính của ông
không nghe được mệnh lệnh của ông ban ra. Khi ông
lao lên phía trước được khoảng 75 mét, ông nhận ra
không có mấy ai tiến theo mình, vỏn vẹn chỉ có vài
người. Ông chạy quay ngược lại hầm và hét lên giận
dữ: "Tại sao các anh không theo tôi?" Mọi người ngạc
nhiên: “Chúng tôi không nghe thấy lệnh, thưa Đại
tá!”. Roosevelt ra lệnh một lần nữa, và lần này cả
đoàn quân của ông ùn ùn cùng phóng lên theo. Quân
đội chính quy nhìn thấy sự hăng say của Rough
Riders, họ cũng lao lên. Và chẳng mấy chốc họ đã lên
đến đỉnh đồi.
Vào thời điểm này, quân Tây Ban Nha tháo chạy,
rút khỏi đồi San Juan vì họ nhận thấy có điên rồ ở lại
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chiến đấu, bất kể họ bắn nhanh cỡ nào hay giết bao
nhiêu chiến binh Mỹ, những người khác vẫn tiếp tục
lao vào. Các Rough Riders, khi lên đến đỉnh đồi San
Juan Hill, đã òa vang tiếng reo hò chiến thắng. Một số
binh sĩ ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi vì mệt, nhưng rất
sung sướng. Họ nhìn nhau để thay lời nói: "Chà, cuối
cùng thì chúng ta cũng đã ở đây".
Hai ngày sau, hạm đội Tây Ban Nha bị tàu chiến
Mỹ tiêu diệt hoàn toàn ngay bên ngoài cảng Santiago.
Thành phố Santiago đầu hàng. Trên thực tế, cuộc
chiến đã kết thúc, nhưng suốt đến vài tháng sau, hiệp
ước hòa bình vẫn chưa được chính thức ký kết. Tuy
vậy, không có cuộc giao tranh nào diễn ra thêm. Hai
tháng sau, Rough Riders trở lại Hoa Kỳ. Sau này, với
tư cách là Tổng thống, Theodore Roosevelt thường
tranh cãi tại Capital Hill với tinh thần và năng lực như
ông đã thể hiện ở San Juan Hill. Tất cả cuộc đời của
mình, ông tiếp tục chiến đấu vì nguyên nhân này hay
nguyên nhân khác, đã chứng tỏ ông là một trong
những vị tổng thống được yêu thích nhất của Hoa Kỳ.
Mời xem một đoạn phim
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The Battle of San Juan Hill
https://www.youtube.com/watch?v=C2zL-5QtyNQ
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SƠ LƯỢC TRẬN CHIẾN
VICKSBURG

Giới thiệu tướng Ulysses S. Grant
Hai năm đầu tiên của cuộc Nội chiến - từ tháng 4
năm 1861 đến tháng 7 năm 1863 - đã diễn ra một cách
tồi tệ, buồn thảm đối với quân đội của Liên bang miền
Bắc (Union) được gọi tắt là “miền Bắc”. Mặc dù vượt
trội về quân số, vũ khí, tài lực và một hậu phương có
nền kỹ nghệ chiến tranh mạnh hơn hẳn so với quân
đội của Liên minh miền Nam (Conferderate) được gọi
tắt là “miền Nam”, nhưng miền Bắc luôn phải hứng
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chịu từ những thất bại này đến những thất bại khác về
quân sự. Tinh thần của người dân đã suy giảm và đã
có những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Tổng thống
Lincoln và chính phủ. Chủ yếu vấn đề được đặt ra ở
đây, có vẻ như quân đội miền Bắc chưa có những vị
tướng tài giỏi đạt được yêu cầu đòi hỏi của chiến
trường.
Nhưng sau đó, trong những chiến trận ở vùng phía
tây, giới quân sự bắt đầu quan tâm tới một người
được cho là dường như biết cách chiến đấu, người này
chính là Ulysses S. Grant. Niềm hy vọng của quân
đội miền Bắc đã hướng về ông. Grant được đưa về
miền đông để phụ trách các chiến dịch chống lại Lee,
vị tướng Tổng tư lệnh của quân đội miền Nam. Để rồi
từ đó, cuối cùng, trong chiến dịch dài trong suốt thời
gian 1864-1865, Grant đã đưa Lee đến sự đầu hàng ở
Appomattox, Richmond, kết thúc cuộc chiến tranh
“Nội chiến” (Civil War) hay chiến tranh “Nam-Bắc”
kéo dài 4 năm (1861-1865). (Mời đọc BÀI ĐỌC
THÊM THỨ 3 – trang 267)
Grant có cá tính đặc biệt, cách sống rất khác
thường và uống rượu nhiều. Mặc dù vậy, bề ngoài lẫn
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cách cư xử của ông lại rất giản dị. Ông tốt nghiệp
trường Wespoint, từng phục vụ trong Chiến tranh Hoa
kỳ-Mexico nhưng sau đó rời quân ngũ trong hoàn cảnh
nền kinh tế đất nước không thuận lợi. Trong cuộc
sống dân sự, ông đã thử hết công việc này đến công
việc khác nhưng đều thất bại hoàn toàn. Vào thời
điểm cuộc Nội chiến xảy ra, ông tình nguyện huấn
luyện tân binh. Sau đó, vận may đến, ông được dẫn
quân tham gia vài trận chiến và đã thể hiện được khả
năng điều quân tài ba một cách vượt trội của mình.
Ông đã giành được những chiến thắng quan trọng,
như tại Pháo đài Henry và Donelson ở Tennessee.
Tuy nhiên, trận đánh giành được nhiều sự chú ý
nhất và nổi tiếng ngay lập tức đối với Grant là việc
chiếm được căn cứ vững chắc, vị trí huyết mạch mang
tính chiến lược quan trọng của Liên minh miền Nam
tại Vicksburg ở Mississippi. Trận chiến này đã được
các chuyên gia quân sự mô tả là một trong những trận
chiến vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự thời Nội chiến.
Nó cho thấy thuật dụng binh mà Grant theo đuổi và đã
giành được hầu hết những chiến thắng cho mình.
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Trận chiến Vicksburg chắc chắn có nhiều điều thú
vị nên chúng ta cũng nên tìm hiểu nó cho rõ hơn.
Sự kiện trận chiến Vicksburg
Thành phố Vicksburg, bang Mississippi, tọa lạc
trên bờ đông của sông Mississippi, trên một ngọn đồi
có độ cao khoảng hai trăm “feet” (61 mét) so với mặt
sông. Dòng sông Mississippi chảy theo hướng
bắc-nam. Nó chảy tới ven thành phố Vicksburg và sau
đó lại ngoằn ngoèo chuyển hướng, do đó nơi đây tạo
thành một bán đảo (peninsula) lớn đối diện với
Vicksburg (Xem bản đồ số 3, phải).

Tướng Grant
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Tướng Sherman

Đô đốc Porter
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Bản đồ số số 1 (bản đồ bên phải: vùng màu đỏ thuộc quân
miền Nam)

Vicksburg, nằm khoảng 200 dặm (320 cây số) về
phía nam của Memphis, Tennessee; khoảng 150 dặm
(240 cây số) về phía bắc của New Orleans, Louisiana.
Đến tháng 1 năm 1863, khi Grant lần đầu tiên được
thuyên chuyển đến khu vực này, cả Memphis và New
Orleans đều nằm trong tay của Liên bang miền Bắc
(Union). Riêng thành phố Vicksburg cùng với cả trăm
dặm dòng sông Mississippi ở phần bên dưới thành
phố vẫn còn thuộc sự kiểm soát của Liên minh miền
Nam (Conferderate) (Xem bản đồ số 1).
Đối với Liên minh miền Nam (Conferderate),
Vicksburg là con đường chiến lược huyết mạch duy
nhất còn lại để kết nối giữa các tiểu bang cùng Liên
minh mình ở phía đông sông Mississippi với ba tiểu
bang nằm ở phía tây sông Mississippi gồm Akansas,
Louisiana và Texas. Nguồn cung cấp lương thực từ
phần đất phía tây sang đông bắt buộc phải qua ngã
này. Chừng nào miền Nam còn kiểm soát được
Vicksburg thì Liên minh vẫn còn giữ được sự thống
nhất với nhau về mặt địa lý. Nếu Vicksburg thất thủ,
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Liên bang miền Bắc (Union) sẽ kiểm soát toàn bộ
dòng sông Mississippi xuống tới tận Vịnh Mexico
(Mexico Guft). Lực lượng miền Nam lúc đó sẽ bị cắt
làm đôi bởi dòng sông này.
Tổng thống Lincoln, ông từng ví Vicksburg như
chiếc chìa khóa, chiến tranh có thể không bao giờ đi
đến chấm dứt cho đến khi nào chiếc chìa khóa đó nằm
trong túi của chúng ta (tức quân đội miền Bắc).
("Vicksburg is the key, the war can never be brought
to a close until that key is in our pocket.")
Tuy nhiên, việc chiếm Vicksburg không dễ dàng
thực hiện. Miền Nam biết một cách rất rõ ràng tầm
quan trọng to lớn của nó, đã cử những chuyên gia tài
giỏi nhất của họ đến đây để củng cố thêm cho pháo
đài dù đã kiên cố nay càng kiên cố hơn, vững chắc
hơn. Pháo hạng nặng, một mặt được đặt trên đồi cao
nhắm xuống dòng sông như một chiến lũy để kiểm
soát khúc sông trước mặt hay ngăn chặn cuộc tấn
công từ đường thủy của đối phương; mặt khác, các vị
trí súng được đặt tại những nơi có thể bảo vệ hoàn
toàn, bao trùm cả ba mặt còn lại của thành phố, và nó
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sẽ khiến bất cứ kẻ địch nào muốn tấn công vào thành
phố Vicksburg bằng đường bộ đều vấp phải khó khăn
nếu không muốn nói là không thể. Khi các kỹ sư hoàn
thành công việc của họ, Jefferson Davis, Tổng thống
của Liên minh miền Nam (Conferderate), đã gọi
Vicksburg là "Gibraltar của Mỹ" (*).
Với Grant, trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi
trở thành vị Tướng tư lệnh chỉ huy toàn bộ mặt trận ở
Tiểu bang Tennessee, ông đã đề xuất với Bộ Chiến
Tranh một phương án tiến chiếm Vicksburg ở tiểu
bang Mississippi. Sau khi được chấp thuận, đầu tiên,
ông cử người bạn là Tướng Sherman đánh thăm dò từ
hướng bắc xuống. Phía bắc Vicksburg là vùng đất
đầm lầy, bị cắt ngang bởi một con suối hẹp, chảy
quanh co. Để khắc phục những khó khăn do địa thế,
công việc chuẩn bị phải xây cầu, làm đường và cải
thiện mặt bằng mới có thể tiến quân lên được. Cuộc
đánh thăm dò hoàn toàn thất bại và kết luận việc mở
cuộc tấn công từ phía bắc là hoàn toàn bất khả thi.
Tiếp theo, Grant tự mình thực hiện trận đánh thăm dò
từ phía đông sông Mississippi. Trong tình thế đó, ông
đã ở quá sâu trong lãnh thổ của kẻ thù. Quân miền
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Nam cắt ngang sau lưng, phá hủy đường tiếp tế đến
nỗi ông buộc phải rút lui.

Bản đồ số 2 (bên trái)

Động thái tiếp theo là Grant lên kế hoạch xây
dựng một con kênh cắt ngang băng qua bán đảo phía
trước Vicksburg (Xem bản đồ số 2), như thế sẽ tránh
được tầm bắn đại pháo của Vicksburg đang kiểm soát
khúc sông Mississippi này. Người ta cho rằng đoàn
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pháo hạm (gunboats) của miền Bắc, mang theo đồ tiếp
tế cho Grant, có thể sử dụng con kênh để chuyển về
phía nam một cách an toàn. Quân đội của Grant sau
đó sẽ theo sau, tấn công Vicksburg từ phía nam. Để
thực hiện kế hoạch trên, hàng nghìn người đã được
đưa vào làm công việc đào kênh. Kế hoạch này cũng
bị thất bại vì sau nhiều tháng làm việc, mực nước
sông Mississippi bất ngờ dâng cao và tràn ngập cả
khu vực.

Đô đốc Porter, gợi ý cho pháo hạm của ông chạy
trên sông Mississippi dưới họng súng của Vicksburg
vào ban đêm. Dự đoán thiệt hại có thể lớn, nhưng tình
hình lúc đó đòi hỏi phải có các biện pháp liều lĩnh. Kế
hoạch bắt đầu trong đêm 16 tháng 4. Đáng ngạc nhiên
là chỉ có hai pháo hạm của miền Bắc bị mất trong thử
nghiệm này. Sau khi thoát qua được đại pháo của
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chiến lũy Vicksburg, Grant liền điều quân của mình ở
bờ phía tây của sông Mississippi đến một địa điểm độ
ba mươi dặm bên dưới Vicksburg. Porter dùng pháo
hạm chở quân và đoàn phà quân nhu, lương thực băng
qua Mississippi sang bờ phía đông của con sông. Và
Grant cuối cùng đã ở vị trí phía nam bên dưới
Vicksburg.
Gần sáu tháng thất bại cay đắng, nhưng tinh thần
của Grant vẫn còn rất cao. Ít ra thì bây giờ toàn bộ lực
lượng của ông đã ở trên phần đất cùng một bên bờ
sông với kẻ thù như ông từng mong muốn. Điểm trở
ngại duy nhất về vị trí bây giờ là sông Mississippi và
Vicksburg, từ giai đoạn này, sẽ cắt đứt gần như hoàn
toàn nguồn tiếp tế hậu cần. Nhưng Grant, như thường
lệ, tiến bước đều đặn, ngày này qua ngày khác. Kế
hoạch của ông là tấn công pháo đài Vicksburg từ phía
sau (back side), tấn công thành phố từ cả phía nam
lẫn phía đông (Xem bản bồ số 3).
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Bản đồ số 3

Trong khi Grant chuẩn bị cho phần chính của
chiến dịch. Sherman di chuyển chiếm các thị trấn
trong khu vực để đánh lạc hướng đối phương. Đồng
thời, các sư đoàn kỵ binh được cử đến phía đông tiểu
bang Tennessee để tấn công vào những nơi đã bị chia
cắt khiến kẻ thù càng thêm bối rối, nhầm lẫn về kế
hoạch của Grant.
Đích thân Grant, trong một khoảng thời gian chỉ
mười bảy ngày hành quân, đoàn quân của ông gồm
43,000 người đã di chuyển 200 dặm (320 cây số) và
đánh bại một số quân đông đảo của miền Nam với
năm trận đánh nhỏ nằm phía dưới Vicksburg. Ông đã
bắt hàng trăm tù binh, phá hủy thủ phủ Jackson của
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Mississippi và dọn sạch hoàn toàn bóng quân địch
trong một khu vực rộng lớn chung quanh Vicksburg.
Grant lần đầu tiên thử tấn công trực tiếp vào thành
phố. Các pháo hạm (gunboats) của Liên bang miền
Bắc cũng tấn công từ phía sông. Nhưng pháo đài miền
Nam quá mạnh nên không thể thực hiện được theo kế
hoạch này. Grant cho bao vây thành phố, cắt đứt mọi
sự tiếp tế lẫn trợ giúp từ bên ngoài. Cuộc bao vây kéo
dài 47 ngày. Mỗi ngày quân của Grant tiến gần hơn
một chút. Những trận mưa đạn pháo của Grant liên
tục nã vào thành phố, giết chết nhiều binh lính trong
thành. Nước và thức ăn cạn kiệt. Cuối cùng, những
người trong thành phố kể cả thường dân đã không còn
thịt ngựa, chó, chuột hay bất cứ thứ gì họ có thể tìm
thấy để ăn. Vào ngày 4 tháng 7, thành phố đầu hàng.
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Bản thân Grant đã không gửi tin chiến thắng một
cách chính thức về cho Washington. Thông điệp đến
từ Đô đốc Porter, tướng chỉ huy các pháo hạm, đã
điện báo cho bộ chỉ huy Hải quân rằng Vicksburg đã
thất thủ. Grant đã giành được một chiến thắng thực sự
vĩ đại trong việc phá vỡ phòng tuyến Vicksburg. Ông
đã làm được một điều mà nhiều quan chức và sĩ quan
quân đội coi là không thể. Khoảng 30,000 binh sĩ của
Liên minh miền Nam đã ra khỏi thành phố để trở
thành tù binh của Grant. Kho đạn và súng có giá trị
lớn lao rơi vào tay Liên bang miền Bắc.
Tin tức chiến thắng tại Vicksburg đến Washington
đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 1863, chỉ một ngày sau
tin chiến thắng quân sự quan trọng khác nữa cũng
được báo về từ mặt trận Gettysburg (Trận Gettysburg
đã được mô tả trong bài viết về Tiểu bang
Pennsylvania của NGH).
Miền Bắc lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc Nội
chiến, bây giờ mới có một cái gì đó để ăn mừng.
Một vài dữ kiện trận đánh Vicksburg
- Địa điểm
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Vicksburg, Mississippi, Warren County
- Ngày tháng
May 18-July 4, 1863
- Tướng lãnh cầm đầu
Miền Bắc (Union): Maj. Gen. Ulysses S. Grant
Miền Nam (Confederate): Lt. Gen. John C. Pemberton
- Số quân tham gia:
Miền Bắc (Union): 75,000
Miền Nam (Confederate): 34,000
- Số tử vong:
Miền Bắc (Union): 4,800
Miền Nam (Confederate): 3,300 with nearly 30,000
captured
Ghi chú:
(*) Gibraltar là chiến lũy đặt trên núi đá, nay thuộc
Anh. Là phòng tuyến trấn giữ tại eo biển nhỏ kiểm
soát tàu bè qua lại từ Bắc Đại Tây Dương vào Địa
Trung Hải hay ngược lại. Tôi đã có dịp đi thăm chiến
lũy này. Trên đó có nhiều khỉ.
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Vai trò của Gilbraltar cũng giống như kênh đào
Panama ở Trung Mỹ và kênh đào Suez ở Ai Cập. Tôi
có may mắn được đi thăm kênh đào Panama. Mong có
dịp viết về nó.
Tài liệu tham khảo:
- Những dữ kiện lịch sử trong bài này được người viết
sưu tầm, chọn lọc và dịch hoặc phỏng dịch từ những
nguồn sử liệu Hoa Kỳ.
- Hình ảnh lấy từ Internet.
Mời xem và đọc:
Vicksburg: Animated Battle Map (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=1eSgimZ8GKQ
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BÀI ĐỌC THÊM THỨ 3

BUỔI KÝ KẾT ĐẦU HÀNG
Ở APPOMATTOX
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Nội chiến kéo dài trong bốn năm, kể từ tháng 4
năm 1861 - khi Pháo đài Sumter ở tiểu bang Nam
Carolina (South Carolina) lần đầu tiên bị binh lính
Liên minh miền Nam (Conferderate) tấn công - cho
đến năm 1865, khi quân đội của Tướng Lee đầu hàng.
“Nội chiến” là một trong những cuộc chiến tranh khốc
liệt nhất trong lịch sử Hoa kỳ. Nửa triệu thanh niên
Mỹ đã thiệt mạng. Ngoại trừ một số cuộc giao tranh
286

Nguyễn Giụ Hùng

vùng Gettysburg, thuộc Tiểu bang Pennsylvania, tất cả
các trận chiến chính đều diễn ra trên lãnh thổ của phe
miền Nam. Virginia là trận địa chính, nhưng giao
tranh cũng diễn ra tại những nơi thật xa xôi về phía
tây như ở Texas và đến tận phía cực nam đất nước
như ở Florida. Trong những năm đầu chiến tranh,
miền Nam đã giành được hàng loạt thắng lợi quan
trọng. Nhưng thời gian trôi qua, sức mạnh vượt trội
của miền Bắc bắt đầu được thể hiện. Miền Bắc có
nhiều tiền hơn, đông người hơn, các nhà máy có khả
năng sản xuất một số lượng lớn đạn dược và vật chất
hậu cần dồi dào cần thiết để có thể giành sự chiến
thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Từng bước
một, miền Nam bị dồn vào thế phải đầu hàng.
Sự đầu hàng của quân đội miền Nam đã diễn ra tại
một thị trấn nhỏ ở Virginia tên Appomattox, khoảng
75 dặm về phía tây Richmond. Cuộc gặp gỡ của hai vị
tướng - Tướng Ulysses S. Grant, chỉ huy quân miền
Bắc và Tướng Robert E. Lee, chỉ huy quân miền Nam
- là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong
lịch sử Hoa Kỳ. Lee là một trong những vị tướng tài
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giỏi. Ông được mọi người phe miền Nam ngưỡng mộ
và yêu thương một cách sâu sắc, thậm chí ngay cả kẻ
thù. Ông đã đánh bại một số tướng lĩnh phương Bắc
trong nhiều trận chiến ác liệt. Lee thường dùng chiến
thuật tấn công đột ngột và rút lui nhanh. Nhưng cuối
cùng, Lee và quân đội của ông cũng đã bị cầm chân.
Trong nhiều tháng, giao tranh diễn ra liên tục ngày
này qua ngày khác. Sự mất mát của cả hai bên được
đánh giá là rất lớn. Quân đội của Lee không đủ lương
thực và đạn dược. Tất cả các đường cung cấp đã bị
cắt. Tướng Grant đề nghị miền Nam đầu hàng. Lee
với quân đội miền Nam không còn lựa chọn nào khác
ngoài sự chấp nhận.
Cuộc họp tại thị trấn Appomattox thảo luận về các
điều khoản đầu hàng. Cả hai vị tướng, mỗi vị đại diện
cho phía của mình, diễn ra trong phòng khách của một
ngôi nông trại được dùng như Nhà tòa án
(Courthouse) trong thị trấn. Lee mặc bộ quân phục
đẹp nhất của mình, thanh kiếm dành riêng cho tướng
lĩnh được đeo bên mình. Lee là một người đàn ông
đẹp trai, cao, thuộc dòng họ quý tộc. Cha của ông là
"Lighthorse Harry" Lee, một vị tướng nổi tiếng trong
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cuộc chiến tranh “Cách mạng” (Revolution War) của
Hoa Kỳ, và thuộc một trong những gia đình giàu có,
quyền quý nhất ở Virginia.
Mặt khác, ngược lại với tướng Lee, tướng Grant là
một người giản dị, dáng người rắn chắc và thấp. Ông
xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Ohio. Grant hoàn toàn
vô danh, không được ai biết đến trước chiến tranh.
Khi còn là một thường dân, ông đã thất bại ở hầu hết
trong mọi lãnh vực mà ông cố thử. Tuy nhiên, trong
lãnh vực quân sự, ông đã từng bước thăng tiến lên tới
vị trí tướng lãnh chỉ huy hàng đầu của quân đội Liên
bang miền Bắc (Union). Grant đến họp trong bộ đồng
phục đã cũ, sờn và bẩn, giày còn dính đầy bùn. Chỉ có
những ngôi sao vàng trên cầu vai chứng tỏ ông là một
vị tướng. Vài năm sau, khi được hỏi tại sao ông đến
dự một cuộc họp quan trọng như thế lại ăn mặc theo
cách này. Grant trả lời một cách đơn giản là quá bận
để thay.
Lee và Grant ngồi ở hai bàn riêng biệt, cách nhau
khoảng sáu “feet” (khoảng 2 mét). Các sĩ quan của cả
hai bên đứng ngay sau cấp chỉ huy của mình. Các điều
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khoản mà Grant đưa ra, giống như phong cách của
ông là rất đơn giản và trực tiếp, được viết trên một tờ
giấy. Điều khoản gồm tất cả các sĩ quan và binh lính
trong quân đội của miền Nam đều phải hứa sẽ không
chống lại miền Bắc một lần nữa. Mọi thứ có giá trị
quân sự đều phải chuyển giao cho quân đội miền Bắc.
Grant đồng ý để những người lính miền Nam được
phép trở về nhà và có quyền mang theo bất kỳ con
ngựa nào thuộc quyền sở hữu của họ vì chúng sẽ được
dùng trong vụ gieo trồng vào mùa xuân sắp đến.
Lee đọc các điều khoản một cách chậm rãi, cẩn
thận. Ông đã cố gắng hết sức để che giấu sự cảm xúc
của mình. Đội quân dưới sự chỉ huy của ông đã chiến
đấu lâu dài và dũng cảm. Tuy nhiên, tiếp tục chiến
đấu là điều không thể. Miền Nam đã bị phá hủy. Tất
cả đã bị mất. Lee ký tên trong sự buồn thảm, chấp
nhận các điều khoản của tướng Grant đưa ra. Từ giờ
phút này, việc giết chóc, tàn phá đã kết thúc. Và chiến
tranh cũng đã kết thúc!
Vài sự kiện ký kết đầu hàng tại Appomattox
-Địa điểm: Appomattox Courthouse, Virginia
-Ngày tháng: April 9, 1865
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-Tướng lãnh: -Phe miền Bắc (Union): Ulysses S.
Grant |
-Phe miền Nam (Confederate): Robert E.
Lee
-Phe chiến thắng: Miền Bắc
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CƯỠI NGỰA XEM HOA

FLORIDA
Daytona - Miami

Cờ tiểu bang
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Seal tiểu bang
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Florida thuộc về những tiểu bang được gọi là
Miền Nam (The South) của Hoa Kỳ.
Những Tiểu bang Miền Nam
Theo sự phân chia địa dư, vùng Miền Nam gồm
11 tiểu bang được kể từ trên xuống dưới và từ đông
sang tây trên bản đồ gồm: Virginia, North Carolina,
South Carolina, Georgia, Florida, Kentucky,
Tennessee, Alabama, Mississippi, Akansas, Louisiana.
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Khi nói tới vùng đất Miền Nam, người ta thường
nghĩ ngay tới hai ý niệm tiên khởi:
- Ý niệm thứ nhất: Miền Nam là vùng gồm những
tiểu bang thuộc “Liên minh Miền Nam”
(Confederacy) trong cuộc Nội chiến (Civil War) của
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng trên thực tế thì
không hẳn là như thế, như Texas thuộc “Liên minh
miền Nam” lại nằm trong những tiểu bang Miền Tây
(Western States), hay tiểu bang Kentucky tuy thuộc
Miền Nam nhưng lại không nằm trong “Liên minh
miền Nam” mà lại là “Liên minh miền Bắc” (Union).
- Ý niệm thứ hai: Miền Nam là vùng gồm những
tiểu bang ở phía nam đường ranh Mason-Dixon
(đường ranh giữa Pennsylvania và Maryland), có giới
hạn phía đông là biển Atlantic, và phía tây là dòng
sông Mississippi (Mississippi River). Nhưng trên thực
tế không hẳn là như thế, hai tiểu bang của Miền Nam
là Arkansas và Louisiana cũng nằm cả phía bên kia,
tức bờ phía tây, của dòng sông Mississippi.
VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BAN ĐẦU
CỦA FLORIDA
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Tiểu bang quan trọng nhất của Miền Nam (The
South) là tiểu bang Florida.
Vào trước năm 1900, Florida còn gần như là đất
hoang. Chỉ có vài thành phố tương đối lớn cách biệt
riêng rẽ, không có đường xá hay xe lửa để nối kết với
nhau.
Nếu như Thủ đô Washington D.C. ngày nay được
coi là một đài tưởng niệm của kiến trúc sư Pierre
Charles L’Enfant (1), người đầu tiên đã “layout” ra
thành phố ấy vào năm 1791, thì tương tự, toàn bộ bờ
biển phía đông của Florida là đài tưởng niệm của ông
Henry M. Flagler, người đầu tiên đã “layout”, khai
phá, mở mang miền đất này trở thành khu vực trù phú
và đẹp đẽ như ngày nay.
Vào năm 1888 khi ông Flagler tới Florida, cả một
dải dài bờ biển phía đông của Florida không có một
thành phố nào ở phía dưới thành phố Jacksonville
ngoài thành phố St Augustine. Tất nhiên St Augustine
là thành phố cổ nhất của Hoa Kỳ được xây dựng từ
người Tân Ban Nha, và đã từng là thủ phủ của Florida
một thời gian dài cho tới năm 1824. Cho tới năm
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1913, Flagler chết, đường xe lửa đã được thiết lập cho
tới mũi Key West và một chuỗi thành phố đã được xây
dựng như Daytona Beach, Palm Beach, Ft
Lauderdale, Dania, Hollandale, Miami, và Homstead.
Flagler không phải là nhà thám hiểm cũng không
phải là nhà khai phá rừng vì ông chưa từng đốn một
cây nhỏ. Ông đến Florida khi tuổi ông đã “chớm già”
nhưng lại là người rất giàu có. Khai thác Florida được
ông coi như là một sở thích (hobby) lúc về già. Ông
nhìn thấy được nơi đây đang tiềm ẩn một triển vọng
rất lớn về kinh tế mà ông muốn khai thác.
Flagler sinh năm 1830 trong một thành phố nhỏ ở
tiểu bang New York trong một gia đình nghèo. Thời
còn thanh niên, ông đã tới Ohio làm việc vất vả và để
sau đó ông trở thành một thương gia thành công. Năm
1867, ở tuổi 37, Flagler hợp tác với người bạn trẻ của
ông là John D. Rochefeller đang làm chủ một công ty
dầu nhỏ (oil company). Hai người cùng nhau thiết lập
và phát triển thành một công ty dầu lớn và nổi tiếng
sau này là Standard Oil Company. Đó là cơ hội lớn
nhất cho Flagler, ở tuổi 50, tài sản của ông đã đạt tới
50 triệu đô la thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi lớn tuổi,
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Flagler cảm thấy mệt mỏi với việc kinh doanh dầu hỏa
(oil business) nên đã tìm tới một công việc khác thú vị
hơn.
Năm 1884, Flagler đã cùng vợ con đến thành phố
Augustine để hưởng những ngày nghỉ mùa đông ấm
áp. Ông thấy rất thích thú với cảnh đẹp và khí hậu ở
đây. Sau khi trải qua một mùa đông ở Augustine, ông
đã quyết định xây một khách sạn lớn ở thành phố này.
Hai năm sau khách sạn Ponce De Leon hoàn tất và đã
nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì là khách sạn được
đánh giá đẹp nhất trên thế giới vào thời bấy giờ. Càng
ngày Flagler càng thấy thú vị và hấp dẫn với
Augustine, ông đã cho xây thêm vài khách sạn lớn
nữa. Nhưng có một điều là không có đường xe lửa để
nối từ Jacksonville đến Augustine, ông quyết định cho
xây đường xe lửa này. Và sau vài năm đường xe lửa
được hoàn thành, không những chỉ qua Augustine mà
còn được kéo dài tới Palm Beach. Tại Palm Beach
ông cho xây thêm một khách sạn lớn nổi tiếng nữa
mang tên Royal Poinciana. Ông tiếp tục tiến xa tới
phía nam của Miami và ông cho mở thêm một khách
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sạn lớn.
Năm 1896, Flagler lên kế hoạch khai thác đường
xe lửa đi sâu xuống phía nam hơn nữa, qua Miami tới
tận Homestead. Công việc này quả thật rất khó khăn.
Đầu tiên, ông phải thuê mướn 40.000 công nhân, phần
đông đến từ miền bắc để đảm trách những công trình
khác nhau. Có hai việc ưu tiên mà ông phải đương
đầu:
- Việc phục vụ sinh hoạt hàng ngày như nơi ăn
chốn ở cho số lượng công nhân lớn lao.
- Vật liệu xây dựng phải mang từ những tỉnh miền
bắc xa xôi xuống.
Để giải quyết cho những vấn đề trên ông phải thiết
lập thành phố, trồng cây công viên cho nhân viên và
các cơ sở phúc lợi cho công nhân. Ngoài ra ông còn
làm đường lớn, mở rộng sông ngòi, đào sâu thêm các
cảng cho việc chuyên chở vật liệu đến tận những nơi
cần thiết. Do đó nhiều thành phố tân tiến dọc theo bờ
biển phía đông Florida được mọc lên.
Công trình to lớn cuối cùng của Flagler là đường
xe lửa tiếp nối từ Homestead tới Key West được mang
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tên Florida East Coast Railroad dài 150 dặm. Key
West là phần đất cuối cùng phía nam của Florida và
mũi Key West là điểm cực nam của Hoa Kỳ. Nhiều
người vào thời đó cho rằng tuyến đường xe lửa này
khó thực hiện được và không thực tế vì nó kết nối một
chuỗi kết hợp nhiều hòn đảo nhỏ trên biển được gọi là
“keys”. Nhiều cầu bắc ngang qua các đảo được thực
hiện, có cây cầu dài tới 7 miles. Flagler đã quyết tâm
thực hiện công tác xây dựng trước khi ông chết. Công
tác được khởi công năm 1908 và phải mất 8 năm mới
hoàn tất. Ông đã ngồi trên chuyến xe lửa đầu tiên đến
Key West. Lúc này ông đã 92 tuổi. Sau đó mấy năm,
ông mất ở Palm Beach.
DU NGOẠN FLORIDA
Chúng tôi đã đến Florida vào đầu tháng 8. Tháng
này, Florida vẫn còn ở vào mùa hè, trời nóng và ẩm,
có nhiều cơn mưa nặng hạt nhưng thường không kéo
dài. Chúng tôi theo bước chân khai phá của ông
Flagler, tức là chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc hành
trình bắt đầu từ thành phố Daytona, một tỉnh phía bắc
có bãi biển đẹp và nổi tiếng, cho tới thành phố Key
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West, thành phố tận cùng phía nam của Florida, cũng
là thành phố cực nam của nước Mỹ.
DAYTONA
Chuyến máy bay của chúng tôi đáp xuống phi
trường Orlando vào buổi chập tối. Trời mưa lất phất.
Cảm giác đầu tiên chúng tôi nhận ra ngay được là cái
“ấm” và “ẩm” của Florida.
Sau khi thuê xe tại phi trường, mất khoảng một
giờ lái, chúng tôi tới thành phố biển êm đềm và xinh
đẹp Daytona. Daytona đã bắt đầu lên đèn.
“Check in hotel” là công việc đầu tiên phải làm.
Nơi tôi ở là một Hotel Resort ở ngay bờ biển và cũng
may mắn là căn phòng chúng tôi ở cũng hướng mặt ra
biển, gồm hai phòng có bếp và tiện nghi cho việc nấu
nướng trong vài ngày lưu lại đây
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Trời đã khô tạnh. Sau khi check-in, chúng tôi đi
bộ dọc theo bờ biển, trên con đường lát gạch rộng rãi
kéo dài vài cây số trong khu khách sạn tôi ở.
Dọc theo con đường gạch là những khách sạn sang
trọng nối hàng nhau, chạy dài theo bờ biển. Với ánh
đèn chiếu sáng trên những bãi cỏ rộng hay trên bùng
binh phun nước (fountain) nổi bật trong bóng đêm,
làm cho con đường đi bộ trở nên thêm phần thơ mộng.
Có những khu bán hàng lưu niệm cho du khách với
ánh đèn màu rực rỡ và những tiếng nhạc êm dịu làm
tăng thêm vẻ thanh lịch cho cả khu.
Đối diện với những khách sạn, phía bên kia con
đường gạch là bờ biển. Khách du lịch có thể ngồi trên
những chiếc ghế dài kê rải rác vài nơi để nghỉ chân và
để thả hồn theo tiếng sóng biển vỗ rì rào xen lẫn với
tiếng gió.
Xa xa thỉnh thoảng xuất hiện ánh đèn của vài ba
chiếc tầu du lịch lớn (cruise) từ từ di chuyển rồi dần
dần mất hút trong bóng đêm. Hình ảnh những ánh đèn
le lói chập chờn trong bóng đêm mênh mông giữa
biển cả của vài chiếc tàu hay thuyền nhỏ làm chúng
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tôi lại có dịp nhắc cho nhau nghe về những khó khăn,
nguy hiểm trong ngày vượt biển đi tìm tự do và tự cho
mình đã may mắn để có được đời sống thanh bình trên
mảnh đất của tương lai này.
Thấy mình đã đi quá xa và quá lâu nên chúng tôi
quay trở về khách sạn. Đường vắng người, khung
cảnh càng về khuya càng trở nên thơ mộng và êm đềm
hơn.
Tôi nhẹ kéo nhà tôi đi sát về phía mình, tay nắm
tay đi thảnh thơi trong ánh đèn đêm. Cái cảm giác âm
ấm của bàn tay nàng làm tôi liên tưởng tới những
ngày mới quen nhau, khi nàng còn trẻ lắm, mới chỉ là
cô bé 14 hay 15 tuổi thôi. Dĩ vãng của những năm
tháng ấy trở về. Tôi nâng tay nàng lên hôn nhẹ. Cả hai
cùng nhìn nhau mỉm cười.
Gió biển đã làm tôi cảm thấy hơi lành lạnh.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra lan can hít gió biển
là nhìn thấy cả một khung trời mở rộng. Biển trải ra
tận cuối chân trời. Vì bãi biển cách nơi tôi đứng khá
xa nên tôi không nghe thấy rõ tiếng sóng biển mà chỉ
nghe thấy tiếng rì rào của gió và thoang thoảng mùi
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của biển rất đặc biệt khó tả, mùi biển mặn. Những đợt
sóng trắng nối tiếp nhau từng đợt ùa vào bờ rồi lại vội
vã rút ra lan tỏa trên bãi cát trắng.
Từ trên lan can nhìn xuống phía dưới sân là một
dẫy hồ bơi. Những ngọn đèn quanh hồ, ẩn mình yên
lặng dưới bóng những cây “palm”, đang chiếu lung
linh xuống mặt hồ.
Trời chưa sáng tỏ nhưng công nhân của khách sạn
đang quét dọn chuẩn bị một ngày mới cho khách, tôi
đoán phần đông là du khách phương xa. Tiếng di
chuyển và làm việc của công nhân khách sạn làm phá
tan đi đôi chút sự yên tĩnh trong buổi sớm mai.
Chúng tôi chuẩn bị xuống bãi biển đi bộ. Cuối
chân trời xa xa đã nhen nhúm tia sáng đầu tiên. Ánh
sáng ban mai ấy chuyển dần từ màu tím đậm sang
màu tím nhạt tỏa ra thành hình cánh quạt. Vài đàn
chim hải âu vội vã nối đuôi nhau bay là là trên đầu
ngọn sóng.
Chúng tôi băng qua dẫy hồ bơi để tới bãi cát. Cát
biển ở đây không hẳn màu vàng và óng ả như cát bãi
biển Nha Trang mà là màu trắng. Bãi biển rộng và dài,
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dài đến mút con mắt. Tiếng sóng biển vỗ bờ lấn át cả
tiếng gió. Từng ngọn sóng xa xa đang xô nhau chạy
vào bờ. Lớp lớp làn nước bọt trắng ùa sâu vào bãi cát
rồi lại hối hả rút ra ngay. Đàn chim nhỏ như bầy gà
con chạy thoăn thoắt trên bãi biển kiếm mồi. Mỗi khi
làn sóng biển rút ra là cơ hội cho chúng chạy ùa tới đó
vội vã mổ mổ kiếm ăn trên cát ướt. Tôi không biết
chúng kiếm được những gì ở đó.
Vầng đông đã ló dạng, ánh bình minh hửng đỏ từ
cuối chân trời nhô lên một cách nhanh chóng. Chỉ một
thoáng, mặt trời đã ngoi lên khỏi mặt nước, màu sắc
biến đổi từ màu đỏ chuyển sang màu da cam rồi sáng
dần lên để thấy rõ mặt người và cảnh vật chung
quanh. Những khách sạn dọc theo bờ biển chúng tôi
đi ngang đêm qua cũng dần hiện rõ xa xa. Chỉ có một
điều, lúc này thiếu ánh đèn màu nên chúng giảm bớt
sự thơ mộng và sang trọng đi rất nhiều. Người đi bộ
trên bãi biển đã lác đác xuất hiện rồi đông dần hơn
lên.
Ánh sáng ban mai chiếu trên sóng nước và bãi cát
trông loang loáng như được lát vàng. Vài con cò dò
dẫm bình thản đây đó trên thảm vàng óng ánh ấy.
304

Nguyễn Giụ Hùng

Bóng cò trắng mảnh khảnh chiếu xuống nước, chiếu
xuống cát ướt, ôi đẹp làm sao. Một con cò đậu trên
cọc cao nhìn trời lơ đãng rồi chợt vỗ cánh bay đi. Vài
con chim hải âu bay lượn trên trời, thỉnh thoảng bay
sà xuống gần chúng tôi kêu lên vài tiếng để xin ăn.
Chim hải âu đẹp nhưng tiếng kêu của nó không êm
đềm thánh thót chút nào. Được cái, chúng rất thân
thiện, không sợ con người bắt làm thịt nên cứ nhởn
nhơ, sẵn sàng sà xuống nếu được cho ăn. Chúng cũng
làm vui bãi biển và nhất là vui với đám trẻ con thích
cho chim ăn.
Cát tại bãi biển Daytona mịn và “nén” một cách tự
nhiên đủ để cho xe hơi chạy trên đó mà không sợ bị
lún bánh xe vào trong cát. Cũng với lý do đó, bãi biển
trong những ngày đông du khách, đã dùng một phần
của nó để biến thành bãi đậu xe công cộng rất thuận
tiện.
Chúng tôi đi bộ trên bãi biển đã khá xa, tính ra
cũng khoảng một hai cây số trong cái thanh bình ấy.
Bụng đã thấy đoi đói nên chúng tôi cùng nhau quay
trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa ăn sáng và kịp
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thời giờ xuống biển tắm, đùa nghịch với sóng cho
thỏa lòng mong ước. Bờ biển ở vùng bắc California,
nơi chúng tôi đang ở, đẹp lắm nhưng không tắm được
vì nước biển lạnh cóng, chỉ cần nhúng chân xuống
nước là phải nhấc lên ngay đừng nói chi là lội xuống.
Biển đó chỉ để ngắm và nghe sóng biển rì rào nên thơ,
tắm biển là chuyện đừng mơ, nhất là ở lứa tuổi “chớm
già” như chúng tôi.
Cũng may, chúng tôi “book” được căn phòng có
hai buồng ngủ, bếp, phòng khách và phòng ăn. Nó
nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ đáp ứng cho sinh hoạt gia
đình bốn người (vợ chồng tôi và vợ chồng người bạn
cùng đi). Tất nhiên bếp là nơi dành cho “hai bà” nấu
nướng. Khi đi chơi xa mà chúng tôi vẫn được ăn cơm
với những món ăn Việt Nam hợp khẩu vị mình thì
thích thú biết bao, nhất là không phải ra nhà hàng ăn,
vừa tốn tiền lại vừa mau chán. Trong suốt mấy ngày ở
Daytona tôi chưa thấy quán ăn của người Việt, nhà
hàng Tầu thì có.
Cứ theo chương trình, sáng đi bộ dọc theo bờ biển,
trưa đi tắm biển đùa với sóng, chiều tắm hồ bơi và
nằm dài trên ghế nhìn ngắm lung tung kể ra cũng
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thoải mái lắm. Cơm ngày ba bữa. Dư thì giờ còn lại,
hay lúc nhàn rỗi, chúng tôi ngồi tán gẫu hay lái xe đi
chơi thăm thành phố cũng là điều thú vị.
Daytona là thành phố biển du lịch khá nổi tiếng
của Florida, thuộc loại trung bình, không lớn không
nhỏ và không có cuộc sống vội vã, xô bồ như những
thành phố lớn.
Ngoài việc tắm biển, lái xe trên những con đường
lộ để vừa ngắm biển vừa ngắm nhìn những khách sạn
hay biệt thự sang trọng mọc rải rác dọc theo bờ biển,
chúng tôi cũng còn có dịp đi thăm thú một vài nơi đặc
biệt của thành phố, đó là ngọn hải đăng, ngôi nhà xưa
của tỷ phú Rockefeller, vườn Gugar Mill Gardens và
tình cờ được thăm một công viên nhỏ của thành phố.
Ngọn hải đăng.
Đây là một di tích lịch sử của ngành Hàng hải Hoa
Kỳ. Hải đăng ở Daytona được coi như cao nhất của
tiểu bang Florida và cũng là một trong số cao và đẹp
nhất của Hoa Kỳ. Nó được xây dựng trên một khu đất
rộng ven biển và được bao quanh bởi một quần thể
kiến trúc dùng phục vụ cho công việc điều hành.
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Nhà bán hàng lưu niệm cho du khách tọa lạc ngay
cổng ra vào chính. Gian hàng tại đây đủ rộng để có
thể coi nó như một bảo tàng viện nho nhỏ trưng bầy
những hình ảnh, mô hình của hải đăng tại Daytona và
một số khác nổi tiếng trong quá khứ hay đương thời,
cùng với sự so sánh về kích thước, chiều cao, dáng vẻ
của từng ngọn để ta có thể có cái nhìn tổng quát về
những kiến trúc khác nhau của phần lớn hải đăng trên
nước Mỹ.
Hải đăng tại Daytona mang tên Ponce De Leon
Inlet Lighthouse được xây từ năm 1884 bằng gạch đỏ,
cao 175 feet (khoảng 53 mét), có đường kính đáy là
32 feet (khoảng 10 mét), đường kính trên đỉnh là 12
feet (khoảng 3.6 mét) và được đưa vào hoạt động vào
năm 1887. Khởi thủy, nó được đốt bằng dầu nhưng tới
năm 1933 trở lại đây thì được thay bằng đèn điện với
vài lần thay “ống kính”. Ngày nay, hải đăng này có
thể chiếu xa tới 20 miles (khoảng 32 cây số).
Nhà ở của Rockefeller
Tôi không biết rõ thời gian đích thực Rockefeller
sống trong căn nhà này từ năm nào và bao lâu. Cứ
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nhìn bề ngoài thì căn nhà cũng đơn giản thôi, không to
lắm so với những căn nhà bình thường khác trong
cùng khu. Nó không cổ kính và hào nhoáng dành cho
một triệu phú đứng hàng đầu một thời tại nước Mỹ
như tôi đã trông đợi trước đó. Kích thước căn nhà,
cách bố trí phòng ốc (floor plan) có vẻ vẫn còn được
giữ nguyên như lúc ban đầu, nhưng cách trang trí và
“furnitures” trong nhà nay đã đổi mới so với những gì
thể hiện trong các tấm ảnh cũ treo trên tường. Ngoài
những tấm ảnh mang tính cách gia đình, tôi thật thích
thú khi nhận ra một bức ảnh chụp lại giá cổ phiếu thời
đó và vào ngày 9 tháng 3 năm 1918, nhiều cổ phiếu
được tính bằng xu. Theo tài liệu trưng bày, tài sản của
ông dựa trên kinh doanh dầu lửa (oil), ông là triệu phú
giầu nhất trong 30 triệu phú hàng đầu của nước Mỹ
vào thời điểm đó.
Vườn Sugar Mill Gardens
Vườn này thoát thân từ đồn điền mía và nhà máy
mía. Vào đầu thế kỷ 19, vùng Daytona trồng rất nhiều
mía để làm đường. Nhà máy được thành lập ngay
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trong đồn điền mía với sức lao động chính của những
người nô lệ da đen.
Từ cổng bước vào là khu vực nhà máy với những
máy móc làm đường thô sơ và cũ kỹ của thời đại kỹ
thuật đã qua. Nhà máy vẫn còn giữ nguyên trạng và
được bảo trì tốt để du khách tới thăm. Trong nhà máy,
ngoài máy móc còn có những bảng hướng dẫn về quy
trình sản xuất mía, từ cây mía đến khi ra đường. Nhà
máy sản xuất ở quy mô nhỏ, rất nhỏ so với bây giờ
nhưng chắc cũng vào loại kha khá vào thời đó, vì so
ra, những máy móc dùng trong dây truyền sản xuất
cũng khá lớn. Tôi thấy có cái hay là nhà máy được giữ
gìn rất kỹ lưỡng ở tình trạng khởi thủy làm du khách
có cảm tưởng đang đứng trước một khung cảnh rất
hoang sơ, một di tích rất xa xưa chứ không tô son trét
phấn để “hiện đại hóa” nó lên.
Từ nhà máy đường đi sâu vào phía trong là một
khu vườn được gọi là Sugar Mill Gardens. Khu vườn
trở nên âm u vì gần như bị bao phủ bởi rừng cây cổ
thụ lớn. Trong vườn, đây đó có “tượng” các loài
khủng long với kích thước như thật.

310

Nguyễn Giụ Hùng

Vườn được trồng nhiều loại cây và hoa thuộc
vùng nhiệt đới rất đẹp, đặc biệt là hoa “bông bụt” vừa
to vừa có nhiều màu sắc lạ khác nhau.
Chúng tôi không thể ở trong vườn được lâu vì
muỗi. Muỗi ở đây cắn rất đau, cắn đâu sưng đỏ ngay
đấy. Chúng tôi đành “chạy” khỏi khu vườn với tâm
trạng “bỏ của chạy lấy người” vì muỗi. Nhìn chung
quanh, chúng tôi mới nhận ra, cả khu vườn chỉ có
chúng tôi là những du khách duy nhất tới thăm.
Đài tưởng niệm cựu chiến binh Hoa Kỳ trong
chiến tranh Việt Nam
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Đài tưởng niệm này là một nơi đáng ghi nhớ nhất
trong tâm trí tôi trong những ngày ở Daytona. Một
cách vô tình chúng tôi lạc bước vào khu vực này. Đài
tưởng niệm nhỏ thôi và thật đơn giản. “Tượng đài”,
bằng đá, được tạo dựng bởi nghệ sĩ tạc tượng Gregory
Johnson, tạc vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Tác
phẩm chỉ là hình ảnh một cái ghế dựa, loại ghế mộc
mạc mà ta thường thấy ở Việt Nam; chiếc nón sắt, một
quần trận xếp ngay ngắn nằm trên mặt ghế và chiếc áo
trận buông thõng vắt trên một đầu thành ghế. Phía
dưới ghế là đôi giày trận. Toàn bộ như còn lấm bùn, lộ
rõ nét phong sương, trận mạc. Chỉ có thế thôi. “Tượng
đài” được đặt lẻ loi, đơn chiếc trong một khu vườn
nhỏ như vườn sau nhà ở thôn quê nước ta. Trong vườn
gồm những khóm tre, khóm chuối, ... có cả ao bèo và
khóm lá khoai mọc bên ao. Một chiếc cầu tre nho nhỏ
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bắc qua con mương. Khung cảnh yên tĩnh lắm. Trước
cảnh ấy tôi bị xúc động tới đáy trái tim mình.
Ngoài ra chúng tôi còn đến bãi biển Flagler
Beach, bãi biển mang tên người đã từng khai phá,
phát triển và tạo dựng những thành phố bọc theo bờ
biển phía đông của Florida và chạy dài từ bắc xuống
nam như đã nói ở trên. Bãi biển này có một cầu tầu
bằng gỗ dài, vươn xa ra biển dùng cho người ra hứng
gió mát, hoặc dành cho người câu cá. Nhiều tay câu
chuyên nghiệp đã câu được những con cá rất lớn ở
đây, được trưng bày qua những bức ảnh dán ngay đầu
cầu.
Việc thăm thú thành phố Daytona và vùng lân cận
không phải là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi chỉ
thoáng qua thành phố theo đúng tinh thần “cưỡi ngựa
xem hoa”. Mục đích của chúng tôi đến đây để tắm
biển và hưởng sự thanh bình và thư giãn.
MIAMI
Miami nói riêng và Florida nói chung là nơi có
cộng đồng người Cuba tỵ nạn cộng sản sống đông
đúc. Người Do Thái sinh sống ở đây cũng đông. Nếu
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bước chân vào phi trường Miami, ta có cảm tưởng
như đang tới một thành phố thuộc Châu Mỹ La Tinh
vì hai ngôn ngữ chính được sử dụng trong những
thông báo cho du khách là tiếng Anh cộng theo với
tiếng Tây Ban Nha.
Miami Beach
Miami Beach không xa thành phố Fort Lauderdale
là mấy, chỉ mất khoảng 45 phút cho tới một tiếng lái
xe. Thành phố biển này cũng có một con đường chính
chạy dọc theo bở biền, một bên là biển và một bên là
phố xá sầm uất mà phần lớn là hàng ăn và quán “bar”.
Cảnh trí thì đông đúc, xô bồ, ồn ào tiếng nhạc. Tôi đã
đi trên con đường này cả ban ngày lẫn cả ban đêm nên
tôi có thể nói, nhịp sống trên con đường này có thể đại
diện cho những thành phố lớn dành cho du khách loại
tầm cỡ như Miami.
Và cũng từ đây chúng tôi có thể lái xe ra bãi biển
Hollywood, không xa lắm. Bãi biển dài và đẹp. Những
ngày nắng đẹp, bờ biển này cũng đông người tắm. Tôi
xin kể nhỏ một câu chuyện vui vui (chuyện thật và chỉ
nên dành cho mấy ông) xảy ra trên bãi biển này:
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Một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi ra biển
Hollywood của Miami để tắm biển và vui đùa với
những ngọn sóng cao. Hai “thằng đàn ông” chúng tôi,
sau khi tắm mát, nằm nghỉ trên hai chiếc ghế dựa thuê
được kê kề bên nhau. “Hai bà” đã ngủ thiu thiu dưới
hai cây dù bên cạnh, khi mặt trời đã lên cao. Cách chỗ
chúng tôi không xa, hai thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp
đang ngồi nhìn trời mây nước với chiếc áo khoác
ngoài mỏng manh như tơ trời đang phất phới bay. Tôi
liên tuởng tới những con bướm vàng trong bài hát trẻ
con. Tôi nhớ lõm bõm vài câu:
Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh
Bươm bướm bay bên hoa hồng
Ra mà xem. Ra mà xem.
Tôi liếc nhìn hai con bướm vàng óng ả một cách
bâng quơ và hồn nhiên. Bỗng tôi chợt hốt hoảng, một
sự việc đang diễn ra trước mắt. Hai con bướm vàng
đang lột xác, lột xác. Chẳng phải chờ đợi lâu, hai con
bướm đã chuyển hóa theo chu trình tiến hóa ngược để
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từ “bướm” thành gần như con “nhộng”. Chúng thảnh
thơi sánh đôi bước xuống nước, trườn mình bơi ra xa.
Tôi đạp nhẹ chân ông bạn nằm bên, kín đáo chỉ trỏ về
phía xa xa. Ông bạn tôi hiểu ngay, dỡ bỏ đôi kính mát
đen đậm, hất đầu ra phía sau. Tôi cũng hiểu liền và
quay lưng lại. Hai, ba “con nhộng” khác đang nằm sấp
phơi nắng ngay sau lưng tôi. Tôi lấy kính mát (sun
glasses) ra đeo, rủ ông bạn xuống nước bơi và nhảy
sóng một cách hồn nhiên và trong sáng. “Hai bà” vẫn
nằm ngủ yên bình dưới cái nắng đã bắt đầu trở nên
gay gắt.
Vườn trái cây ở Homestead
Florida có nhiều cây trái của vùng nhiệt đới như
xoài, nhãn, thanh long, ... đặc biệt là loại cây dòng họ
cam như bưởi, chanh. Loại cây cam thích hợp với khí
hậu ở đây vì có nhiều nắng ấm, với số lượng 300 ngày
nắng một năm và không có tuyết lạnh vào mùa đông.
Cam ở Florida đã kỹ nghệ hóa để xuất cảng ra nước
ngoài qua sản phẩm đã được biến chế thành nước
“orange juice” nổi tiếng thế giới. Các nông trại ở đây
đã dùng kỹ thuật “pha giống” để tạo ra những loại cây
mới. Tuy nhiên, muốn ăn những trái cam thơm ngon
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ta phải về tiểu bang California.
Ở Homestead, người Việt rất thành công trong
việc khai thác những trại trái cây với diện tích canh
tác rộng, quy mô. Trại cây này nốt tiếp trại cây kia,
càng ngày càng lan tỏa ra. Di dân tỵ nạn Việt Nam đã
đóng góp một phần, tuy còn giới hạn, vào sự phát
triển của Florida.
Chúng tôi có dịp được đến thăm một trại trồng
nhãn của người Việt Nam ở Homestead vì mùa này
đang là mùa thu hoạch loại trái cây này. Thật ra trong
trại trái cây của người Việt còn trồng nhiều loại trái
cây khác của miền nhiệt đới đặc biệt là những cây trái
của miền Nam Việt Nam.
Trong trại nhãn, “rừng nhãn” bao la bạt ngàn mọc
san sát sum sê theo hàng lối ngay ngắn với những
chùm nhãn nặng trĩu cành, tươi ngon, óng ả. Việc
canh tác ở đây đã được cơ giới hóa nên vừa sản xuất
được số lượng lớn vừa ít tốn nhân lực.
Nhãn được đóng thùng đem bán trong nước Mỹ
hay xuất cảng ra nước ngoài. Số nhân công, phần
đông là người Mễ được thuê mướn để làm những
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công việc nặng nhọc như khuân vác hoặc xếp những
thùng trái cây lên xe tải hay vào kho. Mỗi thùng nặng
khoảng 20 hay 25 lbs. Những trái nhãn rơi trong lúc
đóng thùng cũng được đóng thành thùng riêng nhưng
bán với giá rẻ hơn, khoảng 15 USD cho một thùng 20
pounds (1 pound = 0,45 kí lô). Chúng tôi mua một
thùng ăn dọc đường và mang về khách sạn.
Trước đây, khách hàng được vào tận cây để hái,
nhưng sau khi “ăn thử” đã vứt vỏ và xả rác bừa bãi
trong vườn. Chính vì lý do đó, nay khách hàng không
còn được vào tận cây để hái nữa.
Tuy nhiên, một trại nhãn của người Mễ ở ngay kế
cạnh, để cạnh tranh với trại nhãn của người Việt,
khách hàng được đến tận cây để chọn, chỉ chùm nhãn
nào mình thích, nhân viên của trại sẽ cắt xuống cho.
Không ăn thử và xả rác.
Công viên quốc gia Everglades
Công viên nằm ở phía nam Miami và cũng không
cách xa Miami là mấy. Công viên là cả một vùng đất
rộng chiếm một phần diện tích đất đai khá lớn ở phía
nam Miami. Và đây là một hệ thống sinh thái quan
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trọng của Florida nơi nhiều loại sinh vật tự nhiên sinh
sống ở đây. Môi trường ô nhiễm đang phá hoại hệ sinh
thái này bởi các nông trại chung quanh. Nhiều nhà
nghiên cứu và các hội đoàn cùng các nhà tự nguyện
đã phối hợp với chính quyền để bảo tồn khu vực thiên
nhiên này.
Chúng tôi đến đây, âu cũng chỉ là đến thăm một
phần rất nhỏ của Công viên mà thôi. Cả một vùng
nước đầm lầy rộng mênh mông, cỏ tranh hay lau mọc
ngang lưng xen lẫn những cây dừa nước hiện ra trước
mắt. Chúng tôi mua vé vào Công viên và được đưa tới
một khán đài nhỏ bằng gỗ. Nhân viên của Công viên
giải thích những động vật hoang dã sinh sống ở đây.
Và họ cũng hướng dẫn chúng tôi chuyến “tour” sắp
tới với vài khuyến cáo cần thiết về an toàn cho chuyến
đi. Sau đó chúng tôi được truyền tay nhau những con
thú hoang nho nhỏ để xem tận mắt, mó tận tay trong
đó có con cá sấu “baby” trông thật dễ thương. Ai cũng
chụp ảnh với chú sấu này. Nhà tôi vốn nhát nên không
dám đụng vào nó.
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Chúng tôi được đưa lên chiếc “tầu chạy gió” (air
boat). Đó là chiếc tầu chạy bằng chiếc quạt gíó to,
quay vù vù ở phía sau đuôi. Sức gió của quạt sẽ đẩy
tầu đi. Trong khoang chứa được khoảng mươi người.
Quạt thổi mạnh, tầu của chúng tôi lướt chạy trên
mặt nước, nước không sâu lắm. Có khi tầu chạy lướt
lên cả cỏ tranh để tiến sâu vào trong đầm. Dọc hành
trình, chúng tôi gặp nhiều loại thú hoang dã nhỏ, có cả
chim, ... Và sinh vật chính yếu thu hút du khách nhiều
nhất vẫn là những con cá sấu, to có, nhỏ có; khi gặp
một con, khi vài con ở cùng một chỗ; có con nằm nghỉ
ngơi, có con bơi lội, có con nằm lười biếng trên mặt
nước há căng miệng ra thật lớn cho những chú chim
con tới “xỉa răng”. Càng vào sâu bên trong đầm, nước
càng cạn hơn. Có chỗ cạn đến nỗi tôi có cảm tưởng
một con cá sấu khổng lồ nào đó có thể trườn mình tấn
công vào thuyền. Cũng may là chuyện đó đã không
xảy ra. Tôi thấy có một điều là lạ, mỗi khi có con cá
sấu nào xuất hiện, thế là cả tầu say sưa chụp ảnh, chụp
vội vàng và chụp cho thật nhiều như cả đời chưa thấy
cá sấu bao giờ. Máy “digital camera” mà, chụp bao
nhiêu mà chẳng được. Chụp một cách hào phóng chứ
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không dè xẻn đến bủn xỉn như xưa kia nữa vì sợ tốn
tiền khi đem “rửa” chúng ra giấy in. Tôi nhớ có một
lần, vào hồi xa xưa đó, cô hàng xóm nhà tôi đã dọa
nghỉ chơi với tôi chỉ vì tôi từ chối chụp cho cô một
tấm ảnh mà thế đứng của cô “rất Nhật”, nghĩa là một
chân co về phía sau, dơ hai ngón tay phải thành hình
chữ “V” đưa ra phía trước, tay trái chống nạnh, đầu
ngả sang bên, miệng cười chúm chím. Tôi nhất định
từ chối không bấm máy, cô kết tội tôi chỉ vì tiếc 20 xu
đem rửa nên không chịu chụp tấm ảnh mà cô cho là
quá đẹp với cái dáng vẻ ấy. Thế đấy. Chắc nay thì
khác rồi, cô chẳng thể kết tội tôi như thế.
Chiếc tầu đưa chúng tôi ra thật xa, tới một
“vũng” nước sâu tới đầu gối không có cỏ lau. Cả tầu
nhẩy xuống lội bì bõm ra điều thích thú, ra cái điều
như lần đầu tiên được bước xuống vũng nước đục
ngầu những bùn. Mỹ có khác ta. Bốn người Việt Nam
chúng tôi ngồi trên tầu nhìn, cười tủm tỉm. “Hai bà”
của chúng tôi không xuống vì tưởng như còn đang
sống ở Việt Nam: sợ đỉa.
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Sau khi lội bì bõm và chụp hình cho nhau. Tất cả
lên tầu và thẳng đường trở vế chốn cũ. Trong chuyến
quay về không còn ai háo hức chụp hình nữa. Chắc đã
chán.
ĐÔI LỜI THAY KẾT LUẬN
Florida không phải chỉ vỏn vẹn có vài điều giới
hạn và ngắn ngủi như tôi vừa viết. Nó còn có nhiều
thứ để xem và để “enjoy” lắm.
Những thành phố hay địa danh nổi tiếng, lôi cuốn
nhiều du khách như Orlando với Disney World, Coco
Beach, Trung Tâm Không Gian Kennedy, Fort
Lauderdale, Palm Beach, Key West, Tampa với Clear
Water Beach và Pensacola sẽ xin được giới thiệu sau.
Xin đón đọc hồi tiếp.
Ghi chú
(1) Mời đọc bài “Đi Thăm Hoa Thịnh Đốn”
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