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First Of May. 
 

Đầu tháng Năm,  đáng lẽ có một bữa cơm tối cùng với một người bạn, làm Cảnh Sát cho thành 

phố Seattle, nhưng Chủ Nhật hôm đó lại nhằm vào ngày Lao Động Quốc Tế - ngày Một tháng 5 

- cho nên anh ta phải ôm cái túi ngủ vào sở tối hôm trước để trực, đồng thời cho tất cả mọi người 

tụ họp và phân tán phạm vi trách nhiệm cho từng nhân viên cảnh sát dưới quyền - chia nhau lựu 

đạn cay, khiêng chắn, áo giáp, mũ bảo hiểm và dùi cui...chuẩn bị cho một ngày tác chiến trên 

đường phố với dân Seattle - nổi tiếng thế giới  là hễ có dịp cho dù nhỏ hay lớn, họ đều hè nhau 

xuống đường bạo động chống đối, phá phách và đốt xe Cảnh Sát.  

 

Ai đã từng ở Seattle vào năm 1999, hẳn vẫn còn nhớ vụ bạo động đả kích vụ nước Mỹ gia nhập 

tổ chức WTO (World Trade Org.) , đã làm tê liệt hoàn toàn trung tâm thành phố hơn một  tuần 

lễ, đến nỗi ngày khai mạc buổi lễ cho cuộc họp của WTO cũng phải bị hủy bỏ. Thống Đốc của 

tiểu bang lúc đó phải điều động thêm 2 tiểu đoàn Vệ Binh Phòng Thủ (National Guard) để trợ 

giúp lực lượng Cảnh Sát trong việc dành lại an ninh và gìn giữ trật tự cho đường phố, để cơ sở 

thương mại tiếp tục công việc làm ăn của họ. 

 

Chuyện biểu tình bạo động trong ngày Một Tháng Năm 2016 kỳ này cũng chẳng kém phần "hào 

hứng" như những năm trước, mà có lẽ còn có phần nghiêm trọng hơn, vì nhằm vào mùa bầu cử, 

khi người của hai đảng Cộng-Hòa lẫn Dân Chủ, ai nấy cũng đều hăng tiết vịt, chống đối, phỉ 

báng , choảng nhau vỡ đầu.  Anh D. - một Cảnh Sát viên - thố lộ thêm một điều là năm nay, có 

hơn 100 cảnh sát từ những tiểu bang khác như ở Cleveland, Ohio, Baltimore của Maryland, 

Richmond ở Virginia, v.v... cũng tham dự, để rút tỉa và học hỏi những chiến thuật của Cảnh Sát 

Seattle dùng để chế ngự kẻ bạo động khi xuống đường biểu tình. 

 

Sở dĩ tôi viết bài này không phải  bởi vì muốn kể lại những hoạt cảnh, náo động biểu tình ở đây;  

chẳng qua thỉnh thoảng, khi không có những vướng bận lo toan của đời thường; ký ức lại lôi 

mình trở về những khúc quanh khá lớn xẩy ra trong cuộc đời. Trong đó, tháng Năm của năm 

1972 có lẽ  cũng ảnh hưởng sâu đậm không cũng ít. 

 

Để xem, bắt đầu sau cái Tết thảm khốc  xẩy ra năm 1968, khi thành phố đã bắt đầu giảm giờ giới 

nghiêm, cho phép chợ búa và trường học bắt đầu mở cửa, buôn bán trở lại bình thường. Năm đó 

tôi cũng chỉ vừa tròn 15 tuổi mà đối với những bạn bè cùng trang lứa, đa số vẫn còn ngô nghê, 

khờ khạo chỉ biết ăn học và đến trường. Riêng tôi thì hình ảnh những người mẹ, người vợ và 

đám con thơ nằm phủ phục, gào khóc thảm thiết trên những mộ chôn tập thể ở trong và ngoài 

thành nội Huế; những xác người banh thây , cháy đen hay chân tay co quắp nằm vất vưỏng bên 

đường, trên hàng rào kẻm sắt ở thành phố Sàigòn...tất cả đã hằn sâu vào tâm khảm mà có lẽ đời 

đời tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên hay xóa nhòa trong ký ức. 

 

Thay vì cắp sách trở lại đi học bình thường như chúng bạn, tôi bắt đầu cúp cua, trốn học để đi 

lang thang, tìm lại những nơi vừa mới xẩy ra những trận đánh đầy máu tanh ngay trong thành 

phố, rồi tập tành hút thuốc lá (ban đầu chơi xì gà  hiệu đắt tiền HavaTampa, sau hết tiền nên 

xuống với bao thuốc lá) và la cà ngồi đồng ở quán cà phê bên vỉa hè; tối đến không chịu ở nhà 

học bài nhưng vào ngồi trong quán vừa nghe nhạc vừa uống cà phê. Thế rồi ma đưa lối quỷ đưa 

đường tự lúc nào chả biết, dần dà tôi tham dự những buổi dạ vũ dành cho giới thượng lưu trong 
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gia đình của mấy đứa bạn, rồi sau đó tự mình cuối tuần tổ chức những đêm nhẩy đầm thâu đêm 

suốt sáng. 

 

Thưỏ đó, tôi khoái nghe nhạc - nhất là khi phong trào nhạc ngoại quốc bắt đầu xâm nhập vào 

Việt-Nam qua những băng tần FM của đài phát thanh cho quân đội Mỹ, cho nên có bao nhiêu tôi 

cũng dồn vào mua dĩa nhựa 33 hay 45-tua; thời bấy giờ tuy đã copy , sang lại từ bên Hồng Kông, 

nhưng mỗi dĩa cũng "đốt" đi của tôi từ $250 cho đến gần $1,000 đồng  (tiền VNCH); một số tiền 

khá lớn cho nhiều học sinh lớp 10 và ngay cả đàn anh lớp 12. Nói để so sánh vật giá, lương binh 

nhất thời đó cũng chỉ khoảng trên dưới $1,500/tháng. Một tô phở lớn, chiến lắm, ngon lành lắm 

cũng chỉ cỡ $5 đồng; một gói xôi bự sư ăn no đến trưa cũng chưa tới $2 đồng. 

 

Nhờ thường xuyên có một số dĩa nhạc vừa hay, vừa được thịnh hành cho nên bạn bè thường 

mượn để mở "bum" cuối tuần. Nhấy đầm mà chơi băng cassette thì không được thích thú cho 

lắm , bởi vì khi thiên hạ hứng lên muốn nhẩy điệu gì thì lại phải mất công bật máy chạy đi tìm 

bản nhạc, trong khi đó chỉ cần chọn cái dĩa rồi cho vào đầu máy. Dễ ợt và âm thanh nghe lại 

trong và trung thực hơn - nhất là so với những cuộn băng loại rẻ tiền, hay dùng quá nhiều, lâu 

ngày âm thanh trở thành nhão nhẹt có khi đang hào hứng nhẩy mà bị đứt băng giữa chừng nữa là 

khác ! 

 

Trong những tháng năm ăn chơi đó, bồ bịch lăng nhăng thì tôi có nhiều. Quen nhau khá lằm chỉ 

chừng sau ba, bốn lần cùng nhau đi chơi ăn uống, nhẩy nhót. tôi lại đâm ra chán, lờ đi người cũ. 

Điều này cũng chẳng gì gọi là lạ, vì đó là thời buổi của "yêu cuồng, sống vội" mà có lẽ cũng 

nhập cảng về từ nước ngoài,  điển hình nhất là hình ảnh của 3 ngày đại hội âm nhạc Woodstock 

năm 1969 xẩy ra ở Nữu Ước mà không ai ngờ tầm ảnh hưởng xã hội của nó lan tràn và tồn tại 

mãi cho đến bây giờ. Bạn bè tôi - những  đứa cao ráo, nhẩy 

giỏi, đẹp trai con nhà giầu, học giỏi - ai cũng như rứa. À 

không, bỏ qua cái vụ học giỏi đi, mấy  tên SV đại học sau 

này tôi quen, tuy họ học giỏi thiệt, nhưng sau bao nhiêu năm 

đờ đẫn chỉ biết mài đũng quần và chúi mũi vào sách vở, mời 

được một em ra nhẩy với mình đã đủ cho hắn lên chín từng 

mây; cù lần bỏ xừ thì làm sao cua được một em nói chi là 

nhiều em.   

 

Đối với tôi, tuy thích bạn gái của mình qua lối ăn mặc đúng 

mốt theo thời trang, dáng dấp dễ thương và sẵn sàng khi 

được rủ đi dự tiệc, nhẩy đầm; nhưng trong lòng tôi vẫn biết 

đó không phải là tình yêu chính thực, vì có yêu thì chắc chắn 

tôi không thích cái hình ảnh người mình yêu đang nhẩy nhót, 

lả lơi khiêu vũ trong vòng tay kẻ khác, cho dù biết rằng sau 

khi bản nhạc chấm dứt thì ai về bàn người nấy, không chút 

lưu luyến gì cả. 

 

Người con gái cuối cùng mà tôi quen biết trong thời còn ham chơi đó là L., con gái của một Đại 

Tá tỉnh trưởng miền trung; nàng ở Sàigòn cùng với mẹ và anh chị em trong biệt thự thuộc về khu 

cư xá - dành cho những tướng tá cao cấp - nằm trên đường Công Lý, nay gọi là Cách Mạng 

Tháng Tám. Một thằng bạn người bắc tên Sơn, hắn là con một của một quả phụ, ăn chơi hoang 
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đàng  còn hơn tôi vài bậc, tình cờ năm trước đó khi tôi bắt đầu thưa dần những cuộc ăn chơi thâu 

đêm suốt sáng, cho nên tôi rủ nó vào nội trú - tạm lánh "cõi trần" một thời gian - chả hiểu cu cậu 

nghĩ sao bằng lòng, thế mà mẹ của Sơn mừng đến rớt nước mắt, một điều hai điều cảm ơn và gửi 

gấm thằng con cầu tự của mình cho tôi: 

 

-  Nhờ cậu trông nom, để ý đến em dùm tôi nhá! bác trăm ngàn lần không  

    biết lấy gì để đền đáp ơn cậu... 

 

Tôi bề ngoài thì vừa xua tay rối rít, bảo đó chẳng qua cũng là vì tôi muốn tu tâm, không muốn bỏ 

phí cuộc đời nên rủ Sơn vào  nội trú chung cho vui. Trong lòng thì tôi cũng ngán ngẫm cu cậu 

này, từng sống như con ngựa hoang sau khi bố hắn tử trận trong cuộc chính biến đảo chánh  ông 

Diệm năm 1963; còn mẹ của Sơn thì có một cửa hàng bán vải vóc lớn ở thương xá Tax, và nhờ 

là con trai một cho nên hắn cóc sợ chuyện thi rớt phải đi lính, do đó hắn ăn chơi tới bến. Sơn 

kém hơn tôi 3 tuổi, tuy dáng nhỏ con,  nhưng hắn có nụ cười hóm hỉnh với má lúm đồng tiền và 

ăn nói rất có duyên; áo quần lại luôn luôn chải chuốt đúng mốt, hợp thời cho nên lúc nào cũng có 

gái theo. Riêng tôi, không hiểu sao, nhiều người thấy mặt mũi tôi trông có lẽ hiền thành "vô số 

tội" - thuộc loại đáng để tin tưởng  - mẹ của Sơn chắc cũng nghĩ thế, nên từ đó đối xử và xem tôi 

như anh cả của Sơn. Mỗi lần bụi đời đến ở nhà Sơn, mẹ nó sai người làm phục dịch "hai cậu ấm" 

từ A- đến Z (dĩ nhiên đời nào có vụ "X" trong đó để mơ tưởng mà viết ra đây).  

 

Trước khi hai thằng vào nội trú, Sơn cạo trọc đầu nhẵn thín - như một lời thề là sẽ chăm chỉ học 

hành, làm lại cuộc đời. Sơn rủ tôi đến chơi nhà cô em họ của hắn, vì cũng hơn một tháng gì đó 

hắn đã chưa tạt ghé qua thăm. Trong lúc tôi đậu xe, đứng dựa bức tường hút thuốc lá ở bên ngoài 

trong khi Sơn ngồi nói chuyện với đám em họ của hắn bên trong. L. là người bảo lính gác ra mở 

cửa mời tôi vào phòng khách. Tôi vừa bước vào, chưa kịp biết phải chào hỏi ai, chỉ khẽ gật đầu 

chào mọi người, rồi cười mỉm chi cho có lệ.  Sau khi nghe Sơn giới thiệu sơ qua về tôi, chị của 

L. bảo: 

 

- Nghe danh tiếng đã lâu Sơn nói nhiều về Đ. (tên cúng cơm của tôi) , hôm nay  

    mới có dịp gặp mặt. 

-  Chết cha rồi ! chị  mà nghe lời Sơn thì nhà còn bao lúa giống nào không,  

   bán rẻ hết cho tôi đi? 

 

Mọi người cười ồ khi nghe câu nói mở đầu ấy của tôi, phá tan bầu không khí hơi khô khan lúc 

ấy. Xưa nay tôi vẫn có hai cái tánh, một là ngang như cua hay xưng "tôi" với bất cứ ai, hai là 

máu tửng lúc nào cũng sẵn sàng ứng chiến, có dịp là đùa cợt với thiên hạ bất kể già hay trẻ, quen 

hay không. Chắc có lẽ nhờ đó mà chẳng bao lâu sau, tôi được lòng với tất cả mọi người trong 

nhà, dĩ nhiên người mà tôi muốn đề cập đến hẳn phải là L. - năm đó L mới 17 tuổi, có khuôn mặt 

bầu bĩnh và đôi môi hồng lúc nào cũng như muốn cười chúm chím; và nhất là với giọng gái Huế, 

nhỏ nhẹ và dịu hiền. Bởi vậy, Sơn kể là bao nhiêu vương tôn, công tử quen biết với gia đình này 

đều mê L như điếu đổ. Một cậu ấm con của ông Thứ Trưởng trong chính phủ, được giấy phép 

cho đi du học để khỏi phải đi lính. Cu cậu này  cũng vì L. nên nằng nặc đòi ở lại học ở trường 

Luật. Đối với những tên con trai đến nhà ve vãn nàng, L. xem và nói chuyện với họ như kẻ 

ngang hàng, cho dù nhiều tên cùng tuổi hoặc lớn hơn tôi  chừng1, 2 tuổi.  
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Ban đầu, thỉnh thoảng mỗi lần sau câu nói của tôi L. thường hay dùng chữ "Dạ" để trả lời khiến 

có hôm tôi phải bảo nàng: 

 

- Đừng dùng chữ dạ nữa nghe cô nương, làm vậy là tôi sớm bị tổn thọ  đấy ! 

 

- Dạ thôi ! 

 

Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa bắt đầu cảm thấy thích thú vì sự dịu dàng, gốc Huế lễ phép  của 

L. - tuy lòng không thích cho lắm về lối sống của một gia đình đầy uy quyền và danh vọng. Có 

lẽ, ít nhiều gì tôi cũng mang cái mặc cảm con nhà nghèo - nghèo hơn khi so với đám thanh niên 

giới thượng lưu - như ong bướm lúc nào cũng lởn vởn quanh khu biệt thự của nàng. Tôi còn nhớ 

khi thời tiết ở Sàigòn thường bắt đầu trở lạnh vào cuối tháng 11, thỉnh thoảng tôi dậy sớm lái xe 

chạy ra khu giữa  trước cửa Bưu Điện và nhà thờ Đức Bà, có một kios chuyên bán đồ ăn sáng - 

cho dân đi làm trong văn phòng, dân ngoại quốc -  như bánh Paté Chaud, bánh mì Jambon, và 

đầy đủ các loại ăn sáng của miền Nam như Bánh chuối nướng, bánh Bông Lan, bánh ít nhân dừa, 

hay bánh Dầy bánh Giò của người Bắc, v.v...tôi đem mỗi thứ 1,2 cái đến nhà L. rủ nhau cùng ăn 

sáng. Lần đầu tiên thấy tôi mang đồ ăn sáng sang đến như thế, mấy chị em của L. lẫn cả nàng 

đều reo mừng, thắc mắc không biết tôi có dọ thám ở trong nhà, riêng một mình  L. bảo là chắc là 

tôi có khiếu về thần giao cách cảm hay sao - mấy chị em sáng hôm đó vừa mới đánh răng rửa 

mặt xong, đang nói chuyện thèm ăn những món này. Chẳng ngờ vài phút sau tôi lại lò mò mang 

đến tận nhà. 

 

Ngày ấy, ai cũng tưởng đó là một chuyện tình của tôi và L., vì mỗi cuối tuần được ra khỏi nội 

trú, tôi thường ghé nhà và đưa L. đi chơi, xem ciné hay ăn kem; họa hoằn lắm tôi mới rủ L. đi dự 

vài buổi tiệc sinh nhật của vài đứa bạn thân, chứ thường thì tôi hay mua bánh và cà phê đem lên 

sân thượng ngồi uống cà phê nói chuyện và đấu láo cũng với mấy chị em của L. Đêm Giáng Sinh 

năm 72 đó, mấy chị em L. mở tiệc thật lớn để ăn mừng ba của L. được lên chức, và trong đám 

thanh niên đến dự hôm đó dĩ nhiên hiện diện đầy đủ những khuôn mặt trồng cây si quen thuộc.    

Gần nửa đêm và đang giữa cuộc khiêu vũ nhộn nhịp, hào hứng, tôi kéo L. xuống nhà, rủ nàng đi 

lễ nửa đêm ở nhà thờ Đức Bà. Trên chiếc xe gắn máy Honda cà tàng, L, ngồi phía sau ôm eo tôi 

thật chặt,  nép phía sau lưng, vì đêm mùa đông nên trời giá lạnh, tuy đường phố đông nghẹt 

người. Tan lễ , tôi đưa L. đi ăn kem, ngồi trong quán nhìn những cặp tình nhân đi sát bên nhau, 

tôi đoán giờ này chắc mấy cây si cổ thụ kia đang thắc mắc không biết tôi và L. đã biến đi đâu 

mất. Giờ nghĩ lại, hình như đến giây phút đó mà tôi vẫn chưa một lần tỏ tình với L.; chỉ thích sờ 

những sợi lông măng trên má, hay đùa nghịch với mái tóc dài chấm vai mịn màng của nàng. Quà 

đêm Noel cho L. năm đó chẳng hiểu sao, trong vô thức, tôi lại lựa mua tặng cho L. hai dĩa 45 

tour với bản nhạc cúa ban BeeGees đang nổi tiếng và thịnh hành lúc bấy giờ; đó là bài "Don't 

Forget To Remember me" và bài "First Of May".  

Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên L. víu cổ tôi xuống để nàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi thay cho  

lời cảm ơn về món quà. Trên đường đưa L. trở về biệt thự, tự dưng tôi lại có một cảm giác vui và 

buồn lẫn lộn, nhưng không thắc mắc, cứ mặc kệ để sau khi về nhà rồi mình sẽ tưởng tượng và 

trải nghiệm lại. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M2d02jldI4o
https://www.youtube.com/watch?v=M2d02jldI4o
https://www.youtube.com/watch?v=dvr2n9q8t3I
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Dường như cả buổi tiệc đang trông ngóng chờ tôi và L. trở về, cho nên khi tôi vừa rón rén mở 

cuẳ bước vào, thì một cây si của L.  ùa ra rủ nàng - và mọi người - kéo nhau sang một cái party 

khác, cũng do con của một ông lớn tổ chức, nhất định phải  ăn uống, nhẩy đầm đến sáng.  

 

Thời gian đó giờ giới nghiêm được cho 

lùi lại dến 1 giờ sáng thay vì đúng nửa 

đêm, nhưng mấy cậu ấm con quan có tài 

xế lái , xe mang bảng số mà cảnh sát nhỡ 

có thấy cũng phải tảng lờ, không muốn 

dây dưa vào, nhất lại là cái đêm lễ lộc 

tưng bừng cả nước. Người mời L. lúc đó 

chắc vì buồn tình nên cu cậu uống hơi 

quá chén, mà hắn đã tự lái chiếc xe Jeep 

lùn đến dự tiệc, L. còn ham vui nên cũng 

muốn đi nhưng sợ ngồi chung với một kẻ 

say sưa nên cũng ngần ngại; lúc đưa L. 

về tôi đã định  bụng rồi cũng từ giã về 

nhà mình luôn; nhưng thấy L. nài nỉ chưa 

muốn tôi sớm bỏ cuộc vui, cho nên tôi  đành trở thành tên tài xế chở 4, 5 mạng người chồng chất 

trong chiếc xe Jeep phóng trong đêm khuya đi tìm vui.  

 

Đến nơi thì đám tiệc kia tuy cũng đã thưa người, nhưng bánh trái và thức ăn vẫn còn ê hề, rượu 

bia vẫn còn nhiều chai vẫn chưa mở;  một tên có lẽ làm MC và DJ - điều khiển dàn âm thanh & 2 

đầu máy dĩa -  đang ngồi dựa ôm cái loa to tổ bố, tay vẫn còn cầm cái micro - say bí tỉ  ngủ khò. 

Hắn làm tôi nhớ đến bản nhạc "Mama Told Me Not To Come" của ban nhạc Three Dog Night, 

tả cảnh tượng một chốn ăn chơi trụy lạc mà chẳng có cha mẹ nào muốn con mình đến. Tôi nhớ 

hình như cả bọn ở đó nhẩy nhót đâu chừng cũng chỉ hơn một tiếng, rồi ai đó rủ nhau lái xe chạy 

ra Thủ Đức, đến suối Lồ Ồ (nay gọi là khu du lịch suối Tiên), nơi dưới ánh trăng sáng, trăng tối 

mọi người cởi giầy, xắn quần  vừa đi trên vùng cát mịn, dọc theo dòng suối vừa ca hát. Mãi đến 

gần 3 giờ sáng mọi người mới chịu chia tay nhau ra về. 
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Khu biệt thự ở đường Công Lý xưa 

 

 

 

Mãi đến 40 năm sau tôi mới có dịp trở lại khu biệt thự xưa mà một thời mình đã từng tung 

hoành, đốt cháy khoảng đời thanh niên, tuổi mới lớn. Tháng 5 năm 1973 - nghĩa là hơn năm 

tháng sau cái buổi khiêu vũ, ăn chơi đêm Giáng Sinh đó tôi thực sự từ giã cái đoạn đời quay 

cuồng hoang đàng, sống vội chạy theo dòng nhạc trẻ du nhập, nói chung là lối sống  Hippy, chỉ 

biết ăn chơi chứ không hề nghĩ đến ngày mai. Tôi còn nhớ sau bữa tiệc đêm Giáng Sinh, tôi lái 

xe về nhà một mình lặng lẽ trong bóng tối, một tay thọc vào túi để níu kéo chút ấm áp vì vừa 

thiếu ngủ và trời vừa lạnh. Cũng may là hôm sau tôi chỉ ngủ vùi, chả có chút ốm đau, bệnh hoạn 

gì cả. Trên đường đi, tôi chợt nhớ lại một hình ảnh mà từ đó, nó đã hằn in sâu trong tâm khảm.  

 

Đó là lúc tôi đứng dựa ban công trên sân thượng nhà L. , tôi nhìn ra phía ngoài đường đêm đang 

vắng người, bất chợt hình ảnh của một thương phế binh Mỹ cụt hai chân, ngồi trên chiếc ván gỗ  

có gắn bốn bánh xe cho anh ta dùng hai tay đẩy để làm phương tiện di chuyển. Nhìn hình ảnh 

người thương phế binh đó đẩy mình đi trong đêm, tôi không hiểu và thắc mắc rằng tại sao anh ta 

vẫn còn ở đây, lưu luyến tại chốn này để làm gì mà không trở về quê hương của mình. Sau này 

người quen kể lại cho biết, anh ta đã trở về Hoa Kỳ ngay sau khi bị tàn tật; nhưng thay vì chào 

đón những người thanh niên tuổi chưa quá 20, 21 - đã anh hùng hy sinh thân thể để chiến đấu 

cho sự trường tồn, tự do của một nước xa vời bao ngàn dậm; dân phản chiến Mỹ đã phỉ nhổ, 

khinh miệt coi những cựu thương binh này như thứ lính đánh thuê, khát máu giết bao nhiêu là 

đàn bà, người già và trẻ thơ vô tội; Nhất là sau vụ thảm sát ở Mỹ Lai. Do đó, khi thấy mình bị 

ruồng bỏ, khinh tởm, người thương phế binh ấy đã tìm cách trở lại Việt-Nam, nhận đây là quê 

hương thứ hai, vì dù sao anh cũng đã để lại đây phần nào cơ thể của mình.  Bất giác tôi tự nghĩ 

lại chính bản thân, một kẻ chỉ biết ăn chơi trong khi bao nhiêu người khác bỏ quê hương, sứ sở 

và cuộc sống an toàn, hạnh phúc đến đây để chiến đấu bảo vệ sự tự do cho mình, cho đất nước 

hoàn toàn xa lạ đối với hắn. 
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Đấy là cái lý do cuối cùng và sâu đậm nhất đã cảnh tỉnh, đưa đẩy tôi vào một ngã rẽ hoàn toàn 

khác lạ trong cuộc đời. Tháng 5 năm 1973 mở cho tôi một chân trời, một chân lý mới; bắt đầu từ 

một buổi tối ghé nhà thằng bạn ăn mừng sinh nhật của nó mà sau đó tôi không về nhà, theo chân 

hai thằng bạn lái xe chạy ra Vũng Tầu chơi tắm biển hết hai ngày, lúc về một thằng rủ là tuần tới 

là ngày lễ giỗ ba nó trên Đà Lạt, hỏi tôi dám đi theo không.  Đi thì đi, tôi cóc sợ, cho dù mình 

chưa một lần đặt chân lên xứ hoa Đào nhiều sương mù như đã từng nghe kể. Về nhà, tôi lén gom 

quần áo nhét vào cái ba-lô nhà binh của một thằng bạn đi lính đem về cho, sách cái máy ảnh mà 

tôi luôn đem theo bên mình; rồi đến nhà thằng bạn để ngủ đêm tại đó, sáng hôm sau tháp tùng 

với gia đình nó lái xe lên Đà Lạt. Hơn 3 tháng sau, tôi mới gửi thư về - báo cho cả nhà biết tôi 

đang ở đâu và cũng đừng lo lắng gì cả. 

 

Riêng nói về L., sau cái đêm Giáng Sinh đó tôi cũng chưa hề đặt chân trở lại nhà nàng. Phần lớn 

là tôi đang bận rộn sắp sửa kết thúc khóa học nhiếp ảnh kéo dài gần một năm ở  Hội Việt Mỹ, 

sau đó một người bạn là phóng viên thỉnh thoảng vẫn rủ tôi đi theo chân hắn làm phóng sự; bảo 

rằng với tài năng nhiếp ảnh và khả năng dùng chữ, viết văn - hắn dám chắc là tôi sẽ thành công 

lớn trong nghề nghiệp này. Tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngoài chuyện máu giang hồ mà được 

có kẻ rủ rê, nhất là được tìm hiểu, đi sâu vào những biến chuyển của đất nước và đời sống cơ 

cực, tang thương của người dân; toàn những kinh nghiệm sau này khiến tôi có nhiều cái nhìn sâu 

xa về thân phận con người, về cuộc đời. Thằng Sơn bạn tôi vào nội trú chưa được hơn 5, 6 tháng 

cu cậu đã leo rào bỏ trường trở lại lối sống cũ; tôi thì lúc đó đã quay hẳn 180 dộ, không còn chơi 

với nhóm bạn ăn chơi cũ, cho nên cũng chẳng biết thằng khi nó sống hay chết như thế nào, ngay 

luôn cả người em họ của nó tên L.  

 

 
Trở lại chuyện tháng Năm hiện tại; sở dĩ anh cảnh sát D. này mời hai vợ chồng đến dùng cơm để 

có dịp hỏi tôi nhiều điều về đất nước và con người Việt-Nam, mà anh cũng đã từng 2,3 lần về 

thăm. Số là D. đang tính chuyện sẽ giải nghệ nghề Cảnh Sát, về hưu non - mà hiện nay anh đang 

sửa sang nhà cửa để bán, sau đó cuối năm nay sẽ ôm gói về Việt-Nam để ở. Tôi kể cho anh nghe 

tin mới cách đây hơn 2 tuần, nguyên một sở Cảnh Sát của một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Colorado, 

tất cả bỗng dưng gửi đơn xin từ chức mà không nêu lên bất cứ lý do gì. Ngoài ra những thông kê 

về con số tự tử của cảnh sát viên ngày càng tăng; số người về hưu non, đổi việc không muốn làm 

nghề cảnh sát  ngày lại càng cao; và cuối cùng là con số ly dị, mang bệnh tâm thần trong giới bảo 

vệ dân này mỗi năm lại phá kỷ lục của năm trước đó. Bởi vậy tôi hiểu về cái quyết định của anh 

và hỏi tại sao anh lại chọn Việt-Nam là quê hương thứ hai. Anh D. thú thực bảo: 

 

-  Bạn vốn biết, vợ tôi là người gốc Việt, cho nên tôi cũng đã theo nàng về chơi vài lần.  

    Có lần đang đi chợ với P. (vợ anh D. ở Vĩnh Long), một tên móc túi bị tôi chộp được  

    bàn tay của hắn, tôi biết hắn  vì nghèo đói mới đâm ra như thế cho nên chỉ mắng câu  

    "đừng làm vậy nữa!", mà tôi dư  sức chắc hắn hiểu. Nói vậy để cho bạn biết, tôi hiểu  

    những cái xấu, tốt của từng xã hội; có điều là tôi muốn biết thêm về lối sống và phong  

    tục của người Việt, nhất là am hiểu thêm chút ít về những luật lệ, thủ tục hành chánh  

    của người ngoại quốc ở Việt-Nam sẽ như thế nào, vì nghe nói bạn cũng  đã và đang  

    mua nhà, mua đất ở bên đó chắc còn rành hơn vợ tôi. 
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Tôi kể cho D. nghe những gì tôi đã làm, đã trải qua trong chuyến đi vừa rồi, luôn tiện cả những 

"hủ tục", giấy tờ hành chánh mà người ở những quốc gia nhược tiểu thường phải chịu đựng. Khi 

tôi so sánh về cái gọi là "Việt-Nam chơi luật rừng, chả khác gì (ở Mỹ) bên này là mình có một 

rừng luật" - đằng nào người dân cũng phải chịu thiệt thòi, bị ăn chận. Biết là sống. Anh D. gật gù 

cười, như hiểu những gì tôi vừa đề cập. 

 

Chẳng phải riêng anh D. mới toan tính chuyện ôm tiền và của cải ra khỏi nước Mỹ. Thống kê 

cho thấy hiện tượng từ năm 2006 - khi họ bắt đầu chú ý - là con số dân từ bỏ quốc tịch Mỹ mỗi 

năm mỗi phá kỷ lục, mà nếu quan sát những con số thống kê khác nữa thì nhìn tổng quát, nó cho 

chúng ta thấy  một sự liên quan lẫn nhau, và  diễn tiến ngày càng thêm rõ ràng, không thể nào 

tránh khỏi, vấn đề chỉ còn là thời gian - một thời gian sẽ rất ngắn chứ không kéo dài cả thập niên.  

 

                                                              ∑∑∑ 

 

Ngẫm lại, thoáng đó mà hơn bốn thập niên đã nhanh chóng trôi qua từ cái thời Hippy "vô số tội" 

trong cuộc đời mình. Tôi không biết những cái gọi là "Một Tháng Năm" trong tương lai sẽ đem 

lại những cảm xúc, kỷ niệm nào khác đến với mình, cho đến khi trí nhớ đã dần phai nhòa, chẳng 

còn nhận được ai là người thân hay mình vừa mới dùng bữa xong, mấy phút sau đã hỏi con cháu 

có cho mình ăn uống gì hay chưa? Nếu những ký ức, kinh nghiệm trong quá khứ mà không mang 

theo được cho kiếp sau, chẳng lẽ kiếp người mãi mãi sẽ như cái dĩa tour 33 hay 45 - cứ quanh 

quẩn nghe đi nghe lại mãi? Tôi mà còn thấy ngán ngẫm nữa huống chi là  đấng thượng-đế toàn 

năng. Nghĩ đến điều này, tôi nhớ có lần hỏi  đùa thằng Sơn lùn ở Đà Lạt, nếu kiếp sau được 

chọn, hắn sẽ thích "đóng vai" nào ? 

 

- Võ Tắc Thiên ! 

- Tại sao?  

- Tha hồ sướng mà chả cần phải mệt sức, mất công và tốn tiền tán tỉnh ai hết! 

 

Thật tình! tôi hết nói nổi cái thằng bạn bặm trợn này, nhưng vắng nó, đời cũng đã kém vui đi 

phần nào; tương tự như câu "May mà có em, đời còn dễ thương" mà khi xưa , tôi thường nghe 

người nam ca sĩ Duy Quang hát trong những tháng năm còn lang thang ở Đà Lạt. 

 

SVT 

Bellevue, Washington 

May 20, 2016 

 

 

 


