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Tháng 4 là tháng đẹp nhất của mùa xuân ở vùng Thủ Đô Hoa Kỳ vì là tháng trăm hoa đua nở.  

Đặc biệt nhất là Hoa Anh Đào đã thu hút không biết bao nhiêu du khách từ khắp nơi đổ về. 

Suốt cả tháng 4, đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc.  Hoa đào tàn, thì hoa ‘tuy líp’, hoa 

dogwood v.v... tiếp tục đơm hoa.  Cả vùng thủ đô rộn ràng lễ hội mùa xuân. 

Là người mê hoa và phong cảnh đẹp, như vậy tôi phải vui sướng mà đón mừng tháng đẹp nhất 
của vùng Hoa Thịnh Đốn chứ.  Nhưng, cái chữ nhưng quái ác, tháng 4 lại là tháng đau thương 

nhất của quê hương tôi, của dân tộc tôi, của gia đình tôi.  Do đó ‘người buồn, cảnh có vui đâu 

bao giờ?’  Cứ đến tháng 4, tôi lại nhớ đến những ngày cuối cùng buồn thảm ở quê hương tôi, 

quê hương Việt Nam yêu dấu.  Những ngày thật hoảng loạn, đau thương.  Trước đó các tỉnh 

miền Trung từ từ thất thủ và quân đội được lệnh phải rút lui.  Chồng tôi đang là Chỉ Huy 

Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân ở Cam Ranh.  Anh phải đưa hơn 3 ngàn khoá sinh 

và nhân viên từ Cam Ranh về tạm trú ở Trung Tâm Sản Xuất Quân Trang ở gần bến Bạch Đằng 

Sài Gòn.  Anh phải cấm trại liên miên.  Mỗi ngày chỉ được về nhà ăn cơm vội vàng rồi phải trở 

lại trại ngay. 

Những lời dặn dò của nhà tôi khiến tôi luôn có cảm giác lo sợ như những lời chia tay cuối cùng. 

“Em phải lo chuẩn bị tinh thần.  Cộng sản có thể tấn công Sàigòn bất cứ lúc nào.  Nếu chúng 

vào bằng ngả Hàng Xanh (gần khu cư xá Hải Quân Thị Nghè nơi gia đình tôi ở)  Anh không thể 

về đón gia đình được.  Em phải thu xếp đưa các con về ở với ông ngoại và me.  Cố gắng nuôi 

con.” Anh nói giọng nghẹn ngào. 

“ Anh không biết số phận mình sẽ ra sao.  Nhưng anh sẽ ở với các khoá sinh và nhân viên của 

anh cho đến giây phút cuối, nếu chưa có lệnh tan hàng.  Anh em sống chết có nhau.  Nếu Chúa 

thương, anh còn sống, anh sẽ tìm cách liên lạc với em và các con.” 

Những lời dặn dò nát lòng đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.  Cũng may, chiều 29 tháng 4 nhà 

tôi gọi điện thoại báo tin anh sẽ về đón gia đình đi, tôi mừng rỡ đến chẩy nước mắt.  Tôi quýnh 



quáng kiểm soát lại hai valise quần áo của vợ chồng con cái và 4 túi xách nhỏ đựng vật dụng 

cần thiết cho 4 đứa con. 

Tôi chợt nhìn thấy mấy cuốn album, Trời ơi! Bao nhiêu là kỷ niệm quí giá của tôi mà tôi quên 

mất.  Tôi vội vàng dở từng cuốn, chọn những tấm ảnh mang nhiều kỷ niệm đặc biệt trong đời để 

mang theo.  Chồng tôi bước vào nhà, anh la lớn khi thấy tôi ngồi lúi húi gỡ hình trong mấy cuốn 

album.  Anh hét lên! 

“Bây giờ mạng sống là cần nhất, lo thuốc men và chút đồ ăn cho các con để sống cầm hơi.  Gia 

đình mình chưa biết sẽ lưu lạc đi đâu, ở đó mà lo mấy tấm hình.” 

Những lời nói của anh rất đúng, nhưng khốn nỗi với con người quá tình cảm lẩm cẩm của tôi, 

anh có biết đâu, kỷ niệm là những bảo vật vô giá, làm sao tôi có thể không mang theo những 

tấm ảnh đó được. 

Dắt bốn đứa con, theo anh bước ra cửa.  Tôi ngoái nhìn lại căn nhà thân yêu với bao nhiêu đồ 

đạc, vật dụng dùng hàng ngày.  Tôi có cảm tưởng như chúng có linh hồn, chúng đang gào thét, 

sao tôi nỡ bỏ chúng ra đi.  Lòng tôi đau như cắt, nước mắt thi nhau chẩy, tôi biết là sẽ chẳng 

bao giờ còn có cơ hội trở về sống ở căn nhà thân yêu nữa.   

Mẹ tôi đến tiễn tôi, bà đứng nhìn theo mắt đẫm lệ.  Mẹ tôi phải ở lại vì ông ngoại tôi quá già 

yếu, mắt lại mờ, đi đứng chậm chạp nên không thể nào theo nổi đoàn người di tản trong hoàn 

cảnh cấp thiết, dầu sôi lửa bỏng như thế này. 

Bước chân lên chiếc xe Jeep để đi ra bến tàu ruột tôi như đứt từng khúc.  Xe chuyển bánh, tôi 

ngoái nhìn ra phía sau, bóng mẹ tôi nhỏ dần rồi mất hút.  Nước mắt tôi thi nhau chảy, những 

hình ảnh cuối cùng của khu phố quen thuộc thân yêu nhạt nhòa theo những giòng nước mắt. 

Hồng Thủy 
 

 

 



Thuở hàn vi 
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Đời sống bận rộn với những hối hả của cuộc sống trên đất Mỹ khiến 40 năm qua nhanh đến 

không ngờ. Nhớ ngày nào của tháng 4 năm 1975 tôi rời quê hương với một tâm trạng lo buồn 

cùng cực. Lo vì không biết tương lai sẽ đi về đâu.  Đang có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc 

bỗng dưng như một giấc mơ, chúng tôi "bừng con mắt dậy, thấy mình tay không". Hai vợ 

chồng, 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 13 tuổi, bé nhất 8 tuổi, ra đi với 2 bàn tay trắng theo giòng 

người di tản không biết sẽ trôi dạt đến đâu. 

Cũng may nước Mỹ mở rộng vòng tay chào đón những người tị nạn.  Cho dù guồng máy chính 

trị của đất nước này đã dự phần trách nhiệm làm chúng tôi mất quê hương về tay cộng sản.  

Nhưng những người dân Mỹ tốt bụng , họ có trách nhiệm gì với chúng tôi đâu mà vẫn cố gắng 

giúp đỡ chúng tôi trong những bước đầu khó khăn, không cửa không nhà, không công ăn việc 

làm.  Họ đón chúng tôi bằng cảm tình nồng ấm.Tôi nhớ mãi nụ cười của một bà lão da đen thật 

hiền hoà khi thấy tôi đi qua trước mặt bà.  Những bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy tôi của mấy em học 

sinh đi học trên xe bus vàng của nhà trường, khi xe lướt qua mặt tôi, lúc tôi đứng đợi đèn xanh 

để qua đường.  Một người đàn ông Mỹ ân cần hỏi tôi có cần ông ta giúp khi thấy tôi khệ nệ ôm 

bịch đồ ăn mới mua ở chợ ra xe.Những cử chỉ nhỏ của thuở ban đầu đó, là niềm an ủi, niềm vui 

cho những kẻ tha hương chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ. 

Nhờ có bà dì ruột đã ở sẵn bên Mỹ vì chồng bà làm cho tòa Đại Sứ VN ở Washington DC, 

chúng tôi được trưởng nam của bà là cậu em Nguyễn Hoàng Diệu có quốc tịch Mỹ bảo lãnh gia 

đình tôi, nên chúng tôi được tá túc trong thời gian đầu khi chưa có công ăn việc làm.  Hai vợ 

chồng, 4 đứa con ở chung trong một phòng ở dưới basement nhà bà.  Tuy chật chội nhưng ấm 

cúng tình gia đình, nên chúng tôi rất vui mừng.  Khi tôi kể chuyện về thời gian đầu cho 1 cô bạn 

thân nghe, cô ấy đã nói đùa trêu tôi “Thế thời gian ở chung như vậy làm sao hai vợ chồng mi 

làm ăn.”  Tôi phì cười và ngẩn mặt ra “ừ nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì suốt thời gian dài ở 

nhà bà dì, vợ chồng chúng tôi đã quên luôn “cái khoản đó” Ban ngày 2 vợ chồng lo đi lao động.  

Vợ đi làm bồi cho một coffee shop.  Chồng làm cashier cho một tiệm ăn Hy lạp. 

Cả 2 vợ chồng về đến nhà là mệt nhoài, lo cho 4 đứa con và cũng phải phụ lo cơm nước với bà 

dì.  Tối đến vợ chồng con cái 6 mạng chui vào phòng ngủ chung. “Làm ăn” gì nổi cơ chứ, và 

“làm ăn” cách nào, khi 4 đứa con với 8 con mắt tinh như ma ở xung quanh trong 1 cái phòng 

chả rộng rãi gì cho lắm.Lúc đó chúng tôi còn trẻ, vợ 34 tuổi, chồng mới có 43.  Vậy mà cuộc 

sống bận rộn khiến chúng tôi chả nghĩ gì đến những chuyện “trần tục” đó, và quả thật cũng 

không thấy cần thiết nữa. 



Có công ăn việc làm rồi, chúng tôi mới dọn ra riêng.  Chồng tôi là một người cha thương con và 

lo cho con vô cùng.  Cả 2 vợ chồng tôi đều coi việc lo cho các con là ưu tiên số 1.  Hồi ở VN, 

cả 4 đứa con tôi đều học đàn piano.  Cuộc di tản làm viêc học đàn của các cháu gián đoạn gần 

cả năm trời.Khi có việc làm và chuẩn bị dọn ra ở riêng, chồng tôi nghĩ ngay đến việc phải cho 

các cháu được tiếp tục học đàn vì gián đoạn lâu quá sợ các cháu sẽ quên hết.  Vì việc học đàn 

của các con chúng tôi phải thuê nhà riêng để ở thay vì có thể ở apartment, mỗi tháng tiền thuê rẻ 

bằng nửa tiền thuê nhà, nhưng họ không cho phép đánh đàn vì sợ ồn làm phiền hàng xóm. 

Có nhà ở rồi chúng tôi tính tới việc mua đàn cho các con tập dượt.  Vì học đàn mà không có đàn 

để tập hàng ngày thì cũng như không.Việc mua đàn mới là một sự liều lĩnh ít ai dám làm vào 

thời điểm đó.  Khi dọn ra ở riêng, sau khi mua 1 cái xe để gia đình có phương tiện di chuyển, 

vốn liếng chúng tôi chỉ còn chưa được 2 ngàn đô.  Chúng tôi đi kiếm mua 1 cái đàn cỡ trung 

bình giá là 1600 đô.Chúng tôi xin mua trả góp.Nhìn sổ lương của chúng tôi mà phải nuôi tới 4 

đứa con, chủ tiệm đàn nói chúng tôi phải có người co-sign vì không đủ điều kiện để ký giấy 

mua 1 mình.  Tôi vừa mở miệng nhờ cậu em bảo lãnh gia đình tôi cosign dùm cho chúng tôi 

mua đàn cho các cháu thì cậu tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn một con quái vật và hỏi 

tôi bằng 1 giọng gay gắt “anh chị có điên không? Bây giờ lo sao cho đủ ăn đủ mặc là may, còn 

bày đặt cho con học đàn. Bộ chị tưởng anh ấy vẫn còn là Đại tá HQ à? Em còn không nghĩ đến 

chuyện cho con em học đàn, huống hồ anh chị, mới chân ướt chân ráo đến đây. Dẹp những 

chuyện viển vông đó đi.” Biết là cậu em nói rất đúng, nhưng tôi cũng tủi thân và dù cố kìm hãm 

mà nước mắt vẫn ứa ra.Tôi kể lại cho nhà tôi nghe rồi hai vợ chồng bàn tới bàn lui, cuối cùng 

nhà tôi đi đến quyết định là vẫn mua đàn và trả cash luôn hết. Lý do vì chúng tôi nghĩ âm nhạc 

rất cần thiết cho đời sống, nó làm cho tâm hồn con người phong phú hơn. Nếu các con tôi có 

thú vui giải trí là âm nhạc thì sẽ không còn thì giờ rảnh rỗi để có thể sa ngã vào những thói hư 

tật xấu của tuổi trẻ. 

 Sau khi mua đàn cho các con, vốn liếng gia đình tôi còn đúng 90 đô la. Chúng tôi đã tạo dựng 

gia đình mới trên đất Mỹ với con số khởi đầu là 90 đô.  Mua đàn cho các con rồi thì phải lo tìm 

thầy dậy đàn cho chúng.  Chúng tôi đã may mắn tìm được 1 bà giáo dậy đàn người Nhật, Bà 

Ellen Sakai rất tốt bụng, bà bằng lòng đến tận nhà dậy cho 4 cháu, mỗi tuần 2 giờ, mỗi đứa 

được học nửa giờ và chỉ lấy nửa giá là 10$ 1 giờ, thay vì giá của bà là 20$ 1giờ. 

Tiền lương 2 vợ chồng tôi tiêu vừa xoẳn cho việc trả tiền nhà, điện nước đổ xăng và tiền chợ. 

Bây giờ 1 tháng phải chi thêm 80 đôla tiền học đàn cho các con. Kiếm đâu ra bây giờ? 80$ đô la 

cash thời đó khá lớn, vì lương tối thiểu có 2$ 10 cent 1 giờ rồi còn phải trừ thuế nữa. Cuối cùng, 

tôi kiếm được việc làm đi dọn nhà cho một bà khách hàng người Mỹ vẫn đến coffee shop tôi 

làm uống café. Bà ấy bằng lòng trả tôi 20$ cash mỗi tuần với công việc đến dọn nhà, lau chùi, 

hút bụi cho bà ấy. Tôi mừng húm nhận lời liền. Tôi vui vẻ, hào hứng khi hút bụi, lau chùi cửa 

kính cho căn nhà rộng lớn của bà không nề hà công việc vất vả. Nhưng khi phải dọn dẹp phòng 

tắm và cúi xuống lau cái bồn cầu dù rất sạch sẽ, nước mắt tôi bỗng ứa ra. Tôi còn nhớ, tôi đã 



đóng kín cửa đứng khóc lặng lẽ một mình rất lâu khi nghĩ đến những ngày vàng son ở VN và 

nghĩ đến thân phận mình bây giờ. Càng nghĩ, càng tủỉ thân và cứ đứng khóc mãi. Hôm đó tôi về 

nhà, lòng nặng trĩu u sầu.  Nhưng buổi tối khi nghe tiếng đàn réo rắt từ những bàn tay nhỏ bé 

của các con, tôi bỗng vui ngay và tự nhủ lòng “mình hy sinh cho các con được tiếp tục cuộc 

sống đầy đủ như những ngày còn ở VN, thì mình phải cảm thấy hài lòng và hãnh diện chứ, sao 

lại tủi thân và buồn!” Từ đó, mỗi tuần khi dọn nhà cho bà khách hàng người Mỹ, đến lúc phải 
chùi cầu tôi không cảm thấy buồn nữa mà ngạc nhiên thấy mình rất vui vẻ và miệng còn hát líu 

lo. Tôi tiếp tục công việc dọn nhà cho tới hơn 1 năm sau, khi tôi học xong nghề Cosmetologist 

và đi làm rồi tôi mới “say goodbye” bà khách hàng của tôi. 

40 năm qua, đời sống đã ổn định, các con đã thành đạt. Đời mình đã bước vào tuổi hoàng hôn, 

có thể “chợt tắt” bất cứ lúc nào. Tôi vẫn không quên được cái “thuở hàn vi” đó và cảm thấy hài 

lòng là vợ chồng tôi đã làm thật tròn bổn phận và trách nhiệm với 4 đứa con thân yêu của mình 

bằng tất cả cố gắng và tình thương vô bờ bến. 

Hồng Thủy - Tháng 4/2015   
 
 

 


