TÌNH NGƯỜI TRÊN ĐẤT MỸ.
Chu Tất Tiến
Tình người trên đất Mỹ, nói chung, trong những thập niên 60-70 thật tuyệt
vời. Có thể nói, tình người hồi ấy rất nhân hậu, mênh mông, không biên giới.
Năm 1967-1968 (1), tôi học tại trường Lackland, thuộc thành phố San
Antonio, Texas. San Antonio có một con sông hờ hững uốn quanh thành phố,
có lúc nằm ngay giữa trung tâm phố thị, bên cạnh những trung tâm thương xá
khổng lồ có nhiều tầng, đôi lúc làm khách du tưởng rằng mình đang ở Venice.
San Antonio cũng nổi tiếng nhờ di tích Alamo, nơi hơn 100 dũng sĩ Texas đã
chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ thành phố này trước sự tấn công
của hơn 1,500 quân lính nổi tiếng tàn bạo của tướng Mễ Santa Ana. Cho đến
ngày nay, di tích Alamo vẫn được coi là một “đền thờ” để tưởng nhớ đến
gương hy sinh của các dũng sĩ Texas, trong đó có James Bowie, Williams
Travis và một chiến sĩ gan lì, thiện xạ nổi tiếng thời đó là David Crockett, một
anh hùng dân gian, người khai phá, và chính trị gia.
Thời gian học ở Lackland, tôi chỉ học đến 4 giờ chiều là tan lớp. Sau đó, lợi
dụng tối đa cơ hội ở Mỹ, ngày nào tôi cũng ra phố, đi ngắm cảnh, và ăn chiều.
Phương tiện ra phố là xe buýt, nhưng đôi khi, không muốn chờ lâu, tôi đứng
cạnh đường đi, giơ ngón tay cái của bàn tay phải lên, ngoắc ngoắc. Chỉ vài
phút sau là có chiếc xe đỗ lại ngay. Người lái xe hỏi rất lịch sự, “Anh muốn đi
đâu?” Tôi nói, “Cho tôi ra phố…” Chủ xe liền với tay mở cửa mời lên ngay.
Trên đường đi, người chủ xe nói chuyện rất thân thiện, và khi xe đậu lại, cho
tôi xuống, còn nói, “Cám ơn anh đã cho tôi giúp anh!” Đôi khi người lái còn
cho tôi biết đáng lẽ ông ấy đi đường khác, xa với địa điểm tôi muốn xuống cả
vài chục dặm, nhưng rồi lại chặc lưỡi và nói “Không sao! Tôi vẫn đưa anh tới
nơi anh muốn!”
Đơn giản như thế đấy! Có lần tôi và bạn mải mê đi bộ, ngắm cảnh, xa phố thị
cả chục dặm, nghĩa là về phòng trọ cả gần 100 dặm, vẫn có người đưa về.
Lần khác, tôi và bạn đến một chỗ có hồ nước xanh trong, có một rừng cây
phong rủ lá như những mái tóc của tiên nữ, hai đứa tôi nằm lăn ra cỏ, nhìn
trời đất bao la rồi ngủ quên. Không biết bao lâu, bỗng có một phụ nữ lại lay
hai đứa tôi dậy, và hỏi “Có sao không?” rồi mời chúng tôi ra xe, đưa về nhà.
Một điều lạ lùng nữa, vì tôi là người Công giáo, nên buộc phải đi lễ Chủ Nhật,
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tôi rủ anh bạn Phật giáo đi xe buýt đến nhà thờ cách phòng trọ chừng chục
dặm. Dự lễ xong, chúng tôi ra đứng trước cổng nhà thờ, chờ xe buýt. Đang
ngóng về hướng xe sẽ đến, một phụ nữ trung niên tiến lại, hỏi, “Các anh
người nước nào?” Sau khi biết chúng tôi là người Việt Nam, bà lịch sự hỏi,
“Các anh có muốn về nhà tôi dùng cơm trưa không?” Dĩ nhiên, chúng tôi gật
đầu lẹ.
Bà mở cửa xe cho chúng tôi, lái về nhà, giới thiệu chúng tôi với gia đình,
người chồng, và mấy cô con gái, con trai. Xong, bà chỉ cho chúng tôi “rest
room” rồi đứng chờ ngoài cửa. Hai đứa tôi không biết là bà đứng chờ, cứ
giỡn đùa mãi, mới ra. Mở cửa, trông thấy bà vẫn đứng cạnh, chúng tôi xấu hổ
quá, chỉ biết xin lỗi. Bữa cơm thật thịnh soạn, và không chỉ cơm trưa, mà sau
đó, hai vợ chồng mời chúng tôi ở lại dùng cơm chiều luôn. Đến tối thật khuya,
sau khi nói chuyện mỏi cả miệng và tay (hồi đó, tôi còn thiếu ngôn từ, nên
thỉnh thoảng phải dùng tay để vẽ…), bà chở chúng tôi về nhà.
Tuần lễ sau, cũng đi lễ với người bạn Phật tử, và cũng được một gia đình
người Do Thái đến mời chúng tôi về nhà ăn cơm trưa và chiều luôn. Từ đó,
quen lệ, mỗi tuần chúng tôi đến nhà một gia đình không quen biết và ở lại đến
tối mịt. Rồi đến môt ngày, chúng tôi gặp một gia đình kia, chiếm luôn chúng
tôi, nghĩa là bà không chờ chúng tôi đi lễ bằng xe buýt nữa, mà đến thẳng
phòng trọ chúng tôi đón chúng tôi đi. Việc đưa đón này kéo dài vài tháng, như
một thành viên trong gia đình, (1) cho đến khi chúng tôi được cô giáo đón
chúng tôi tại phòng trọ, để chúng tôi ở lại từ sáng Thứ Bảy đến chiều Chủ
Nhật mới đưa về để bắt đầu một mối tình Thầy-Trò khá lạ lùng. Cô giáo của
chúng tôi, một phụ nữ Mỹ lai Tây Ban Nha, dưới 30 tuổi, đẹp hơn tất cả các
minh tinh màn bạc mà tôi biết, với đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen óng ả, cặp
môi hình trái tim, dáng người tầm thước như thiếu nữ Việt Nam, giọng nói
trầm, nhẹ nhàng như hơi gió.
Ngay lần đầu, khi tôi được cô giáo đón về nhà, tới cửa, thấy ông chồng mặc
complet, cà vạt và xách nơi tay một chiếc cặp nhỏ, chờ chúng tôi bước tới là
lịch sự bắt tay, và nói, “Enjoy your stay!” (Bạn ở đây vui vẻ nhé!) rồi ông lái xe
đi luôn.. một lèo đến ngày hôm sau cũng không thấy mặt, để tôi ở lại với
người vợ trẻ, một con trai mới chưa đầy 1 tuổi, nóng hổi. Chúng tôi hết nói
chuyện tào lao, thì lại ôm nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc, rồi ăn, cười đùa, đến
khuya thì ... đi ngủ. Cô giáo “good night” với tôi xong, thì liếc một cú sắc như
dao cạo, rồi thon thả bước vào phòng ngủ với chú bé, và không khép cửa, để
tôi ngủ ngoài salông, vật vã qua đêm.
Việc đến nhà cô giáo kéo dài vài lần, thì tôi muốn bệnh nặng, vì phải tự mình
chống cự lại chính mình, căng thẳng vô cùng. Đến tuần thứ… tôi kiếu với cô
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giáo, không đến nữa, để nhận lời đi chơi cuối tuần với một thiếu phụ khác, có
ba cô con gái 17, 18, và 19. Bà đưa tôi ra biển, mặc mấy đứa chúng tôi chơi
đi trốn đi tìm, bắt được nhau, thì ôm nhau lăn dưới cát như trẻ con. Thật ra,
có thể mấy cô bé kia hồn nhiên, còn tôi, đang thanh niên phơi phới, nên đầu
óc tưởng tượng bậy bạ, nhất là khi ôm những tấm thân nẩy lửa như của
Marilyn Monroe… Tối về nhà bà, tôi và một cô bé nằm lăn dưới thảm ngủ, hai
cô bé kia thì ngủ trên salông, sau khi giỡn đùa đến mệt.
Người Mỹ vào thập niên đó, nếu phải so sánh như thần tiên thì cũng không
quá đáng lắm. Tôi nhớ mùa Giáng Sinh năm ấy, một bà đến mời hai đứa
chúng tôi về nhà dùng tiệc Noel. Chúng tôi ăn xong, ngồi nói chuyện đến gần
sáng, thì bà đưa chúng tôi ra xe buýt, vì nhà bà cách chỗ chúng tôi gần 100
dặm. Đến trạm xe buýt, bà bước xuống cùng chúng tôi, ôm hai đứa và khóc vì
thương chúng tôi xa nhà trong mùa Giáng Sinh! Những sự thân thiện ấy, tôi
đã quên nhiều. Nhưng có hai người mà tôi không thể quên là ông Thầy già,
hễ có hội chợ (Fair) là đón tôi đi chơi, một anh chuyên viên phòng Lab, lo âm
thanh cho chúng tôi nghe tiếng nói qua “head phone,” đưa tôi đi thẳng về Mễ,
ở với gia đình anh ta mấy ngày Tết tây, ăn bánh đa làm bằng ớt, cay đến
nghẹt thở, và uống Tequilla đến bất tỉnh.
Đi chợ, ra phố, đâu đâu cũng có nụ cười. Ngay cả khi vào những rạp xi nê hồi
đó chiếu phim XXX (bây giờ là RRR), những tiếp viên nam cũng luôn tươi
cười chỉ dẫn. Vào nhà hàng sang trọng, nữ tiếp viên mặc đồng phục cúi gập
mình chào như người Nhật! Người ta tôn trọng nhau, ngay cả với người Á
châu như tôi. Có lần, đang đi lang thang, ngó trái ngó phải, thấy có một đám
người ăn mặc lịch sự, đứng xếp hàng ngay ngắn trong im lặng trước một cửa
hàng gì đó. Với tính tò mò, tôi cũng ghé chân vào, định xếp hàng sau cùng.
Một người Mỹ đứng gần cuối, vội lùi ra sau, nhường cho tôi đứng trước.
Trong cả hàng người, không ai nói một lời. Tất cả đứng im lặng, chờ đến lượt
mình. Khi tôi bước tới cửa bán vé, hỏi giá tiền, và móc túi ra trả tiền, thì một
tiếp viên khác đứng gần đấy vội lấy một chiếc áo vét và một cái cà vạt ướm
vào người tôi, rồi mặc áo cho tôi, thắt cà vạt cho tôi rồi đưa tay mời tôi vào
trong. Tưởng là một buổi hòa nhạc, ai ngờ vào bên trong mới biết rằng mình
vừa bước vào một Play Boy Club với những người đẹp ngực trần, đội hai cái
tai thỏ trắng, bưng một cái khay rượu, bước tới mời mình uống rượu! Tôi lúng
túng, từ chối. Người đẹp xoay người ngang sang, nhưng nghiêng mình, quay
đầu lại để cặp môi gần sát mặt tôi, và nở nụ cười tinh nghịch. Tim tôi muốn
ngừng đập, tôi lật đật lùi lại, vấp vào người đến sau, suýt té. Lập cập xin lỗi cả
hai, tôi lùi lũi rút vào góc nhà, mãi một lúc sau, mới dám ngồi xuống ghế, thở
ra. Ngồi chừng mười lăm phút, tôi lẳng lặng chuồn vì ở lại mãi cũng thế,
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chẳng có gì khác ngoài các em … nhà nghèo đó bước thẳng lên chiếc bàn
thấp mà khách ngồi, đứng trên đó mà nhún nhảy, chờ khách cho “tip” bằng
cách bỏ tiền vào chỗ cần bỏ…
Đó là với người Mỹ. Hồi đó mà gặp người Việt mình cũng thế. Nghe thấy
tiếng Việt đâu đó, vội quay người đi tìm, và cất tiếng: “Việt Nam hả?” để rồi
tay bắt, mặt mừng, vui không thể tả. Chưa hề biết nhau mà lập cập mời nhau
đi ăn nhà hàng, để khi chia tay thì nước mắt lưng tròng. Năm 1975, người
Việt líu ríu vào Mỹ, rồi phân tán các nơi. Nghe kể lại, cho đến giữa thập niên
1980, người Viêt gặp người mình vẫn muốn ôm chầm lấy nhau, chưa biết
nhau mà đã vội mời nhau về nhà, cụng ly ấm áp…
Đêm nay, trong khí lạnh của mùa Giáng Sinh, tôi chợt nhớ tới những mùa
Noel trước mà lòng bùi ngùi, vì sự thân thiện, hiếu khách đó đã không còn tồn
tại. Bây giờ không ai cho ai đi quá giang. Không ai dám mở cửa cho người lạ
bước vào nhà. Vì không phải chỉ có tội ác của người Mỹ gốc Mễ, gốc Phi
Châu, mà cả người Mỹ gốc Á châu, nhất là gốc Việt. Người mình, sau chừng
một thập niên ở Mỹ, bắt đầu dây dưa với tội ác, lừa gạt, buôn bán mánh
mung, trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm và buôn xì ke… Nhiều bản
án làm xấu hổ dân Việt, ngay cả đến giai cấp thượng lưu như cũng không
tránh khỏi những tiếng xấu, khiến cho xã hội co cụm lại. Người ta bây giờ bớt
chia sẻ với những đau thương, hoạn nạn của kẻ khác.
Trong cộng đồng Việt, tình bạn bây giờ cũng hiếm có, chỉ còn tình bè. Gặp
nhau, nhậu nhẹt, ca hát, nhảy nhót... xong rồi, mạnh ai nấy sống, nếu không
lường gạt nhau. Tình chiến hữu cũng thế, đôi khi chỉ vì một hư danh, mà
đồng đội muốn thanh toán lẫn nhau bằng ngôn từ trên mạng. Cấp dưới gọi
cấp trên bằng “Thằng” kèm theo nhiều tĩnh từ, trạng từ xấu xa khác. Bạn thân
có thể chia sẻ tâm tình thầm kín bây giờ không còn. Một số người, có thể
trước 1975, không đến nỗi xấu tính, nhưng sau khi cư ngụ ở Mỹ một thời
gian, lại biến chất trở thành những tên “Lưu Manh Mạng”, chuyên viết những
điều nham nhở, dơ bẩn, hoặc ghép hình tục tĩu nhằm nhục mạ người khác.
Lý do đơn giản: những kẻ đó không có trình độ chuyên môn, tiếng Anh chỉ đủ
“thank you, sorry”, không có việc làm, chỉ sống dựa vào food-stamp của chính
phủ, sau này sống dựa vào tiền già hoặc phải sống nhờ con cháu, hoặc may
lắm là làm công cho những người Việt khác, nên lòng lúc nào cũng hậm hực,
thù oán cuộc đời, khi gặp những việc không đúng ý mình là lăng mạ người
khác tối đa, nhất là khi nhìn thấy chung quanh, toàn xe láng, nhà cao cửa
rộng trong khi mình lại đi “share” phòng... Những kẻ “Lưu Manh Mạng” này
gọi Luật Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Giáo Sư, Kỹ Sư và những nhân vật có uy tín, bất
kể những người đó đã làm rạng danh cộng đồng Việt trước mắt người Mỹ,
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bất kể người đó từng là Người Ân, Người đã cứu mình ra khỏi lòng biển cả, là
“Thằng” hết. Lợi dụng “không gian ảo” trên mạng, không ai nhìn thấy mặt ai,
nên mấy gã “Lưu Manh Mạng” này tha hồ sử dụng tất cả tính Lưu Manh, Hạ
Tiện của mình ra mà phô trương với thiên hạ. Đặc tính quan trọng hơn hết là
những kẻ “Lưu Manh Mạng” này lại nhát đảm, không bao giờ dám đối mặt
công khai với nhân vật mà mình từng chửi bới tục tĩu. Dám lôi thân phụ, thân
mẫu của người mà mình chửi bới ra để lăng nhục nhưng lại không bao giờ
dám xưng tên, tuổi và địa chỉ của mình ra để chứng minh là mình trung thực.
Lẫn trong đám “Lưu Manh Mạng” đó, lại có vài kẻ nằm vùng, nhận lệnh Nhà
Nước mà tìm cách chia rẽ tôn giáo, không chỉ ở chỗ phân tích bậy bạ, mà
còn nhục mạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đến tận cùng của sự dơ bẩn.
Những kẻ này tuy còn mặt Người nhưng đã bán linh hồn cho Quỷ Sứ.
Điều buồn cho cộng đồng hơn hết là chính môt số cựu sĩ quan Đại Úy, Thiếu
Tá cũng biến chất, từ Sĩ Quan hạ mình xuống làm “Lưu Manh Mạng”, dấu tên
thật để lăng mạ người khác. Vài nhà báo chuyên môn cũng tham gia vào mặt
trận chửi bới, chụp mũ, gán ghép tục tĩu. Không thua gì kẻ đứng bến Cầu
Ông Lãnh.
Ôi thôi! Tình người và văn hóa Việt Nam nay còn đâu? Nghĩ đến mà lòng đau
như dao cắt…

Chu Tất Tiến. 29/12/2019
Edited: 17/3/2022
(1) Tôi tình nguyện nhập ngũ khóa 25 Sĩ Quan Thủ Đức. Được 6 tháng thì lại
tình nguyện dư thi tuyển sang Mỹ học tiếp 1 năm nữa. Sau nhiều lần thi Anh
Ngữ, và 1 tháng Huấn Nhục của Mỹ, tôi được sang Mỹ học từ tháng 10 năm
1967 đến tháng 3 năm 1968 tại Lackland Airforce Base. Từ tháng 3 đến tháng
10 thì học tại Trường Sĩ Quan Lục Quân Fort Benning, Georgia. Tốt nghiệp
Thiếu Úy. Về nước cuối tháng 3 1968.
(2) Sau khi tôi về lại Việt Nam, chúng tôi vẫn thư từ qua lại. Ngày tôi lập gia
đình, bà đã gửi cho tôi một món quà rất quí. Tháng 4-75. Biết là số phận tôi
gặp nguy hiểm, bà đã liên tục viết thư cho Bộ Ngoại Giao, các Nghị Sĩ, Dân
Biểu trong địa hạt bà, mong họ cứu tôi ra khỏi tù CS. Nhưng vì không biết chỗ
tôi bị tù, nên tất cả đều trả lời bà là “Sorry! Chúng tôi không làm được gì!” Sau
khi qua Mỹ theo diện H.O., tôi tìm cách liên lạc lại với bà. Bà mừng quá, mời
tôi qua Texas chơi, “Tiến! Qua mau đi, kẻo không kịp gặp tôi. Năm nay gần
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80 rồi!” Nghe thế, tôi vội sang thăm bà. Cầm tay tôi, bà đưa vào phòng ngủ
của bà và chỉ cho tôi bức tranh tôi vẽ Đức Mẹ bằng sơn dầu, tặng bà năm
1967, vẫn còn treo trên đầu giường ngủ của bà! Sau đó, bà và gia đình bay
qua California thăm tôi, bà nói, “Tiến! Tôi phải thăm em lần cuối kẻo mai mốt
không có cơ hội nữa. Tôi rất mệt.” Vài tháng sau, bà mất.
-Trong tinh thần yểm trợ Ukraine chống lại bọn xâm lăng, tàn dư Cộng Sản
Staline, tôi đã tình nguyện tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ VIETNAMESEAMERICANS FOR UKRAINIANS. Gửi các bạn, mong tiếp tay chuyển tiếp.

https://www.youtube.com/watch?v=iLZI5Plu_58
Đồng thời với mục Điểm Báo hàng ngày trên đài VNA-TV, (57.3 tại miền Nam
California, 16.10 tại San Jose, và 26.9 tại Las Vegas) nhân ngày 8 tháng 3,
kêu gọi ủng hộ tinh thần chiến đấu của 3 người phụ nữ dũng cảm Việt Nam
chống lại bọn cướp đất, cướp nhà, cướp tự do của dân Việt:

https://youtu.be/enQNq7hWFaA
Attachments area
Preview YouTube video Vietnamese-Americans for Ukranians

Vietnamese-Americans for Ukranians

Preview YouTube video ĐIỂM BÁO ĐÀI VNA-TV 57.3 (PHẦN 1/3)
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ĐIỂM BÁO ĐÀI VNA-TV 57.3 (PHẦN 1/3)

Nguồn: TAP CHI DAN VAN

DANVAN MAGAZINE
Email: danvanmagazin@gmail.com

www.vietnamvanhien.org

7

