
 

142   Cuối Đời Nhìn Lại 

UUSSAA Black
and WWhhiittee

 

 

Lê Thế Hiển 

 

 

Tôi (người kể chuyện) sau khi hoàn tất công tác 

cho hãng ở Đức và Hoà Lan, định dành ít ngày đi 

thăm xứ sở hoa tuy-líp, nơi sinh quán của bà Nội tôi 

và nước Đức, nơi sinh quán của ông Nội tôi thì nhận 

được tin nhà, vợ tôi sinh đứa con đầu lòng sớm hơn 

dự kiến gần hai tuần lễ. Tôi đã hẹn với vợ sẽ đưa 

nàng đi sinh và đón đứa con chào đời trong vòng tay 

tôi trong phòng sinh đẻ để cảm nhận cái cảm giác 

của người lần đầu làm cha và tận tay bế đứa con đặt 

vào vòng tay mẹ nó.  

Mọi dự tính đã sai cả nhưng tôi cũng nói với vợ 

tôi là tôi sẽ bay về Mỹ ngay. Và ngay khi đặt chân 
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xuống phi trường Kennedy (New York), tôi đã lấy 

xe phóng về nhà ở thủ phủ Hartford của tiểu bang 

Connecticut. Buổi chiều trời mưa không to nhưng 

tôi không dám lái nhanh, khi ra khỏi địa phận New 

York tôi vào địa phận bang Connecticut, tới thành 

phố Stamford tôi ghé vào thăm bố mẹ tôi để biếu các 

cụ ít đặc sản Đức và Hoà Lan như đã hứa trước 

chuyến đi. Các cụ cũng đã được vợ tôi báo đã sinh 

một bé gái nên giục tôi về nhà sớm chứ không giữ 

lại ăn cơm như mọi khi. Tôi ôm hôn các cụ rồi ra xe 

ngay.  

Trời đã chập choạng tối và vẫn mưa. Tôi lấy 

đường 15 hướng Bắc. Tôi tăng tốc vì đường vắng 

chỉ loáng thoáng mới có vài chiếc xe ngược xuôi. 

Tôi chợt nhớ hôm nay cả nước Mỹ có trận chung kết 

football nên cũng như mọi năm, mọi người đều bỏ 

hết công việc, ngồi trước ti-vi thưởng thức trận đấu. 

Tôi cũng thế, nếu ở nhà. Tiếc rằng lúc này tôi đang 

lái xe. Năm ngoái, cũng như nhiều năm trước tôi và 

vợ đã cùng một số bạn bè tụ tập ở một quán Bar vừa 

lai rai bia bọt tán gẫu trước màn hình lớn -home 

theatre-  chờ trận đấu. Hồi hộp vì có cá độ chút đỉnh. 

Cốt vui thôi. Tiếc quá !  
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Vừa lái vừa nghĩ lung tung nên theo quán tính 

tôi lái vào đường số 8 lúc nào không biết. Thôi 

được! Cứ theo đường số 8 rồi vào xa lộ 84 về 

Hartford cũng được. Mọi ngả đều dẫn vào La Mã cả. 

Đường số 8 cũng vắng vẻ quá, hình như chỉ có mình 

tôi trên đường. Mưa vẫn to hạt, tôi phải cho cái quạt 

nước trước kính xe ở vận tốc lớn mới thấy rõ phía 

trước. Do đó tôi không dám tăng tốc tuy đường 

vắng. Bỗng tôi thấy phía xa đằng trước có tín hiệu 

hai đèn đỏ nhấp nháy, hình như có chiếc xe ra dấu 

khẩn cấp. Tôi chầm chậm tiến tới rồi chầm chậm 

vượt qua. Tôi thoáng thấy một người đang loay hoay 

ở đầu xe với cốp xe đã mở. Mà hình như không phải 

đàn ông. Có vẻ là đàn bà vì cái mũ khá rộng vành. 

Mà còn như mặc váy dài chứ không phải mặc quần. 

Tôi tắc lưỡi, thôi cứ lái thẳng về nhà. Vợ con đang 

chờ tôi ở nhà. Chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng 

không hiểu vì sao, nhìn vào kính chiếu hậu, tôi đạp 

thắng, dừng xe. Thấy đường vắng, tôi lùi xe lại, đậu 

trước cái xe chết máy khoảng mười feet. Tôi xuống 

xe tiến lại thì nhận ra một bà cụ da đen quần áo ướt 

sũng dáng vẻ tuyệt vọng. Tôi dơ tay chào bà cụ và 

hỏi xe có vấn đề gì thế, thưa bà ! Dưới ánh đèn xa 

lộ, tôi thấy bà cụ hai tay chắp vào ngực, cười rất 
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tươi: Chào ông ! Cám ơn Chúa ! Chúa đã đưa ông 

tới giúp tôi. Xe tôi chạy tới đây thì chết máy. Tôi 

đang loay hoay chưa biết làm gì thì gặp ông. Ông 

giúp tôi được chớ ! 

Tôi dìu bà cụ vào xe vì thấy bộ đồ cụ mặc đã 

ướt sũng. Tôi bảo cụ cứ vào xe ngồi cho ấm người, 

tôi sẽ xem máy xe thế nào. Bà cụ từ tốn cám ơn tôi 

và nói nhờ ông xem giúp. Tôi bật công tắc xe mấy 

lần, máy xe rè rè lên rồi tắt. Theo kinh nghiệm, tôi 

đoán ống dẫn xăng có vấn đề. Tôi ra đầu xe xem xét 

đủ thứ kể cả thông ống dẫn xăng. Rồi vào xe bật 

công tắc. Máy xe nổ ngay, có vẻ rất êm, rất tốt. Bà 

cụ nắm hai tay tôi xiết mạnh, nói cám ơn thật chân 

thành. 

Tôi hỏi bà cụ đi dâu vào giờ này. Bà cụ cho biết 

cụ từ bang New Jersey lên thăm con gái và cháu 

ngoại ở thành phố Hartford, đáng nhẽ có ông cụ 

cùng đi nhưng ông cụ bận chút việc không đi được. 

Xe vẫn chạy tốt không hiểu sao đến đây lại dở 

chứng. Tôi đã gọi cảnh sát xa lộ tới giúp nhưng có lẽ 

trời mưa không liên lạc đươc. Tôi đang lo sợ thì ông 

tới giúp. Chúa sẽ phù hộ cho ông. Tôi nói với bà cụ 

tôi cũng về thành phố Hartford, bà cụ cứ lái xe theo 

tôi.  
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Thế là tôi lái xe phía trước, bà cụ lái theo phía 

sau. Tôi vào xa lộ xuyên bang 84 hướng phía Đông 

dẫn tới Hartford. Vào địa phận thành phố, tôi dơ tay 

từ giã bà cụ rồi tăng tốc phóng về nhà. Tôi nôn nóng 

gặp vợ và đứa con mới chào đời. 

Cho xe vào garage xong tôi bước vội vào nhà 

thì vợ tôi đã bế con chờ sẵn ở cửa. Nhìn đứa con 

đang ngủ trong vòng tay vợ tôi. lòng tôi tràn ngập 

một niềm hạnh phúc. Tôi hôn vợ tôi và gởi gắm một 

lời cám ơn. Tôi hôn lên trán đứa con bé bỏng thấy 

thơm mùi sữa mẹ thì thầm cám ơn con đã đến với bố 

mẹ và chúc con ngủ êm đềm trong vòng tay mẹ.  

Vợ tôi kể sau khi tôi đi dươc mấy hôm, vợ tôi 

ra vườn chăm sóc mấy cây hồng thì vấp ngã rồi thấy 

đau ở vùng bụng. Bà hàng xóm thấy, kịp đưa vào 

bệnh viện. Bác sĩ thấy có triệu chứng sinh sớm, bắt 

nằm lại theo dõi. Đêm hôm ấy đứa bé đạp mạnh đòi 

ra. Bụng đau dữ dội, thai lại nằm hơi ngược. May 

gặp bác sĩ trực còn trẻ có bàn tay nhỏ nhắn đã khéo 

léo xoay đứa bé lại và đỡ đứa bé ra đời êm ả. Vợ tôi 

định khi nào khỏe hẳn sẽ liên lạc cám ơn vị bác sĩ 

này. Tôi cũng kể chuyện giúp một bà cụ hỏng xe ở 

dọc đường nên về muộn hơn dự tính. 
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Mấy hôm sau, vào dịp cuối tuần tôi rủ vợ tôi đi 

ăn restaurant tôi đã chọn sẵn, nơi vợ tôi vẫn thích cả 

về khung cảnh lẫn món ăn, mang theo cả con tôi, coi 

như mừng ngày cháu gia nhập gia đình chúng tôi.  

Vợ tôi rất mừng vì được ra ngoài sau những 

ngày bó gối ở nhà. Khoảng 8 giờ chiều chúng tôi tới 

nhà hàng và được dẫn vào cái bàn đã hẹn sẵn. Vừa 

ổn định chỗ ngồi, đang chọn món ăn thì thấy hai 

người khách nữ, một già một trẻ ăn vận sang trọng 

được dẫn tới bàn bên cạnh. Vợ tôi nhận ra người 

quen, đứng lên chào hỏi vồn vã. Vợ tôi chỉ người 

đàn bà trẻ, giới thiệu với tôi, đây là bác sĩ đã đỡ đẻ 

cho em ở bệnh viện, em đang định một ngày thuận 

tiện cùng anh đến cám ơn đấy ! Tôi bắt tay cám ơn 

vị bác sĩ thì bà cụ đi bên cạnh cũng chìa tay về phía 

tôi cười rất tươi, nói : Ôi! Chúa cho tôi gặp ông ở 

đây rồi ! Tôi đã vô tâm không hỏi danh tánh và địa 

chỉ ông hôm ấy. Tôi có kể chuyện ông giúp tôi đêm 

hôm  ấy cho con gái tôi và cứ ân hận chưa cám ơn 

ông cho phải lẽ. Vợ tôi mời bà cụ và cô bác sĩ ngồi 

cùng bàn để mừng cuôc gặp gỡ tình cờ nhưng cũng 

có thể có sự sắp xếp của Đấng Quan Phòng. Bà cụ 

và cô bác sĩ hoan hỷ cùng ngồi với chúng tôi. Bà cụ 

xin phép gọi ngay cho ông cụ báo tin vui lần nữa. 
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Bà cụ cho biết ông cụ là một mục sư Tin Lành. 

Bà cụ lên Hartford thăm cô con gái làm bác sĩ bệnh 

viện thành phố và đứa cháu ngoại, đáng nhẽ cũng có 

mặt hôm nay nhưng cháu lại có hẹn với bạn bè nên 

không đi được. Bà cụ cứ ngắm con tôi nằm ngủ bình 

thản trong nôi và nói lời chúc mừng.  

Bữa ăn rất vui vẻ cho đến tận gần giờ quán ăn 

đóng cửa. Ra về với những cái nắm tay thật chặt và 

hẹn tái ngộ. Tôi nghĩ trái đất này  nhỏ quá và tin có 

bàn tay xắp đăt của ơn trên. 

Tôi (người nghe chuyện) đọc được câu chuyện 

này trên một tờ báo đia phương. Câu chuyện giản dị 

nhưng với tôi nó lại mang ý nghĩa lớn. Nước Mý 

đúng với tên gọi là HỢP CHỦNG QUỐC. Trong sở, 

nơi bàn ăn chung vào giấc trưa, cả trăm nhân viên, 

nói cùng tiếng Mỹ, cùng mang một quốc tịch Mỹ 

nhưng truy nguyên ra thì họ đến từ mọi miền trên 

khắp địa cầu này. Đủ mọi màu da, trắng, đỏ, vàng, 

đen. Chỉ khác là kẻ đến trước người đến sau. Ngay 

người da đỏ cũng chẳng phải dân bản địa. Người tứ 

xứ đổ đến tạo dựng nên một quốc gia. Lấy mốc lịch 

sử thì mới chỉ có hơn hai trăm năm. Mới kỷ niệm 

năm Độc Lập thứ 244 ! Cái điểm đặc biệt là người 

đến trước giang tay đón người đến sau. Đến trước, 
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đến sau đều có cơ hội phát huy tài năng xây dựng 

một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đáng sống hơn !  

Tôi nhớ gia đình tôi tới Mỹ định cư năm 1990 

với hai bàn tay trắng. Cả gia đình, vợ chồng và năm 

con, ghi tên học Anh văn ở Trung tâm Literacy 

Volunteer hoàn toàn miễn phí. Trung tâm lại tìm cho 

một ông thầy tình nguyện tới dạy tại nhà. Ông Thầy 

nguyên gốc Hải Quân Mỹ giải ngũ ra làm đại diện 

cho một hãng thương mại Mỹ có chi nhánh ở Nhật. 

Cả hai ông bà đều yêu văn hóa Đông Phương. Ở 

Nhật bà học Thủy Họa và trở thành một hoạ sĩ Thủy 

Hoạ nổi tiếng, có nhiều tranh trưng bày ở các 

galeries ở New York. Ông dạy Anh Văn chúng tôi 

rất kỹ và luôn luôn dặn vợ tôi, đây là nước Mỹ, 

không được để các con tôi phải đói nữa. Ông dạy cả 

nhà tôi 5 người lái xe bằng chính cái xe Acura mới 

tinh của ông và đưa từng người đi thi lấy bằng lái. 

Muốn giúp đỡ, ông bà tế nhị nhờ hai đứa con út của 

tôi đến nhà phụ giúp bà, tiền công tính theo giờ. 

Công việc chỉ là lau bàn lau ghế rất nhẹ nhàng mà 

lương lại gấp ba gấp bốn lần lao động bên ngoài. 

Nhờ học Anh Văn với ông, các con tôi kiếm việc dễ 

dàng rồi vừa làm vừa đi học. Ông gốc Đức, bà gốc 

Anh, cùng tới Mỹ vài thế hệ nên rất thông cảm 
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người mới tới. Các con tôi tốt nghiệp Đại Học, ông 

đều đi dự và vui mừng như chính các con ông tốt 

nghiệp. Khi đã có công ăn việc làm, ông vẫn khích 

lệ các con tôi học lên nữa. Ở Đại Học các con tôi 

cũng được các nhân viên da màu giúp xin trợ cấp tài 

chánh (Financial Aid) chi trả học phí, còn dư chút ít 

để chi tiêu lặt vặt. Tụi trẻ như cá gặp nước học hành 

rất tốt. Sau ít năm đã ổn định cả. Ông bà mới mất 

cách đây mấy năm, lưu lại trong chúng tôi những 

tình cảm sâu đậm không khác người thân. 

Nước Mỹ là thế ! Là một đĩa salad với nhiều 

màu sắc. Hàng năm có ngày diễn hành văn hoá ở 

New York, cộng đồng nào cũng đóng góp một vài 

tiết mục với những sắc thái riêng. Hình Hai Bà 

Trưng, hình Trống Đồng và các vị Anh Hùng trong 

lịch sử Việt Nam đã trở nên rất quen thuộc với dân 

Mỹ. Món Phở, món Chả Giò đã là những nét văn 

hóa quen thuộc trong xã hội Mỹ như món Sushi của 

Nhật, món Kim Chi của Đại Hàn hay món Pizza cua 

Ý. Văn hoá Việt Nam xâm nhập vào đời sống Mỹ 

không ồ ạt mà thấm đậm từ từ, nhẹ nhàng như 

những câu ca dao Mẹ Việt Nam hát ta nghe từ thưở 

nhỏ vẫn như văng vẳng bên tai, cả trong lúc ta ngủ. 

Ông hàng xóm nhà tôi gốc Ý, bà vợ gốc Anh, thỉnh 
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thoảng lại nhắc đến món chả giò nhà làm mời ông 

ăn. Ông bảo ĐÂY LÀ MÓN ĂN NGON NHẤT 

THẾ GIỚI ! 

Người Mỹ vốn khéo léo trong giao tế, bạn có 

nói tiếng Anh tệ đến đâu họ cũng hiểu và đều khen 

“You speak English very well!” Nhưng với ông 

hàng xóm này, tôi nghĩ ông khen thực lòng ! ■ 

Lê Thế Hiển 

 

 

 


