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Anne Khánh-Vân, sinh năm 1974, cư dân Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc 

biệt. Sau khi tốt nghiệp kinh tế kế toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và 
hiện đang vừa làm việc, vừa học thêm. Bài viết về nước Mỹ thứ mười của Anne Khánh 

Vân là chuyện kể về “duyên nợ” của một gia đình Việt Nam với nước Mỹ. 

* 

Ngày bà nội tôi còn sống, nội thường kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Ngoài 

những chuyện thần thoại, cổ tích với các ông tiên, bà tiên, nội tôi còn kể những câu 
chuyện của đời thật. Nội kể chuyện hấp dẫn lắm nên cứ mỗi lần nội bắt đầu một câu 

chuyện mới là chị em tôi lại tranh nhau giành cho bằng được chỗ ngồi thật sát bên nội 
để được nghe rõ từng tiếng nói nho nhỏ chầm chậm của bà. 

Hôm ấy, vừa kể chuyện, nội vừa mở cho chúng tôi xem một cuốn album hình. Đó là 

album hình gia đình, từ cái thời thơ ấu của ba tôi cùng các cô chú anh chị em của ba. Khi 

nhìn thấy hình ba tôi, đứa em trai út của tôi đã reo lên: 

- Ô, có hình của con nè! 

Bà Nội tôi xoa đầu nó, cười: "Hình tía con chứ hình con hồi nào! Hình này tía con đã 6 
tuổi rồi, lớn hơn con bây giờ!"  

Được xem hình ba tôi hồi còn nhỏ, chị em tôi mới thấy thằng út giống ba y đúc, bởi thế 
nên nhìn hình ba mà nó cứ ngỡ là hình của chính nó.  

Để không xảy ra chuyện "nhận bậy" nữa, bà nội vừa lật từng trang album hình, vừa 

chậm rãi nói cho chúng tôi biết những người trong hình là ai, bấy giờ họ bao nhiêu tuổi 
và hình được chụp ở đâu,... Khi đến trước một bức hình mà một góc hình như có vết 

cháy, nội tôi dừng lại và im lặng... Nội làm chị em tôi hồi hộp và sốt ruột quá... bởi 

những người đứng cạnh bên ba tôi trong hình không có vẻ gì là người Việt Nam. Họ 
trông rất nhân hậu. Họ lại ôm lấy ba tôi vào lòng như có vẻ rất yêu quý ba tôi. Một câu 

chuyện mới khác của nội lại được bắt đầu.  

- Đây là bức hình duy nhất nội còn giữ lại được. Ba má nuôi của ba của tụi con đó. Họ là 
người Mỹ. 

Chúng tôi cùng nhau trố mắt, "ồ" lên một tiếng, rồi hỏi nội: "Ủa, ba tụi con có ba má 
nuôi người Mỹ sao nội?" 

- Ờ... Hồi đó, ông nội tụi con mất sớm lắm khi ba tụi con chỉ mới lên 3. Thấy một mình 

nội làm lụng, may vá cực nhọc để nuôi nấng năm đứa con, một bà khách Mỹ quen của 
nội đã giới thiệu nội vào hội của các người Mỹ. Hội này có chương trình nhận con nuôi 

Việt Nam. Ban đầu nội đâu có chịu... bởi nghèo thì nội chịu nghèo, khổ thì nội chịu khổ... 
chứ nhất định không đem con mình đi cho ai cả. Nhưng người của hội đã giải thích cho 



nội biết chương trình này chú trọng đến tinh thần chứ không phải nhận con mình xong 

rồi thì bắt con mình đi... Nhờ vậy mà nội đã yên bụng và chấp nhận. Sau đó nội đã 
mang hết cả nhà đi chụp hình và tiến hành làm mọi thủ tục giấy tờ. Khi ông bà người Mỹ 

này xem hồ sơ và xem hình ba của tụi con và các cô chú, họ chỉ chọn ba của tụi con 
trong số 5 anh chị em để nhận làm con nuôi. Hàng tháng họ gửi tiền về cho nội để nội 

đóng tiền học và chi trả những thứ cần thiết cho ba của tụi con. Họ có sang Việt Nam vài 
lần và ba tụi con đã được gặp gỡ làm quen với họ. Họ rất thương ba của tụi con nên đã 

hứa sẽ bảo trợ cho ba của tụi con sang Mỹ học đại học khi ba tụi con học xong tú tài, 
hoặc khi nào ba của tụi con muốn sang Mỹ chơi thì cứ cho họ biết. Cũng nhờ họ thương 

ba của tụi con thật nhiều mà các cô chú nhà mình đã được hưởng lây, được học hành tới 
nơi tới chốn... 

Nghe nội kể đến đây, chị em chúng tôi bắt đầu trầm trồ. Trong lòng bỗng cảm thấy hãnh 
diện cùng vui thú khi được làm con của ba. Chị em tôi cứ nghĩ chắc ba mình phải đặc 

biệt lắm nên mới được những người Mỹ này để ý và thương quý đến như thế. Nhưng sau 
đó, khi chị em tôi có dịp chuyện trò và muốn ba tôi kể thêm về cha mẹ nuôi của ba thì 

ông chỉ mỉm cười hiền từ rồi nói: "Ba chẳng đặc biệt gì hơn người ta đâu; nếu có thì có lẽ 
nhờ ba may mắn hơn họ một chút xíu thôi... " 

Nhưng dường như may mắn thường không đến với người ta nhiều lần trong đời! Giọng 

ba tôi trở nên buồn, rồi nụ cười ba cũng dần phai đi... 

* 

Nếu kể ra thì ba tôi hụt đi Mỹ ít nhất là 5 lần mà lần nào phần chắc cũng gần 100%.  

Lần hụt đầu tiên là khi ba tôi học xong tú tài. Ba mẹ nuôi người Mỹ đã sẵn sàng việc bảo 
lãnh cho ông sang Mỹ để vào đại học, nhưng đúng lúc ấy thì trái tim ba đã... trao cho 

một người và hai người không chịu... xa nhau. Thế là thay vì đi Mỹ, ba tôi vào Không 
Quân, kết hôn với người ba yêu và vài năm sau đó tôi đã được sinh ra đời.  

Lần hụt thứ nhì là ngay cái ngày dầu sôi lửa bỏng... Làm việc ngay trong phi trường, lẽ 

ra ba đã lên phi cơ một mình ra đi nhưng ba đã quyết định ở lại, quay về với gia đình vì 
trái tim ba lần này đã "trao" cho... tôi, lúc đó còn là con bé mới sinh hơn 6 tháng.  

Khi Saigon đổi đời, nếu bà nội tôi không quá lo sợ và đốt hết mọi giấy tờ, hủy hết mọi 
chứng cớ có quan hệ mật thiết với Mỹ, để rồi sau đó mất hết mọi liên lạc... thì với cương 

vị con nuôi chính thức của một gia đình người Mỹ, ba tôi cùng gia đình đã được bảo trợ 
sang Mỹ một cách dễ dàng từ khá lâu.  

Sau này, khi diện HO ra đời thì ba tôi lại thiếu một số giấy tờ, thiếu chút điều kiện! Thấy 

nhiều người cứ lần lượt được đi Mỹ còn con mình thì... đã mất hẳn hy vọng, bà nội tôi 
xót xa, ngẩn ngơ thường tự trách mình, là vì cứ nghĩ thiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến 

người Mỹ là để tránh tai hoạ cho con, ai dè đã không tránh khỏi tai hoạ mà còn bị mất 

luôn những cơ hội sau này.  

Một thời gian sau đó, khi hồ sơ đoàn tụ gia đình do cô tôi bảo lãnh sang Mỹ được xét 
duyệt phỏng vấn và cho đi thì người chủ hộ là bà nội tôi lại đột ngột tắt thở ngay tại 

phòng cấp hộ chiếu trước khi cầm được hộ chiếu trong tay... 



Nội tôi bị chứng đau tim. Vì quá đỗi mừng vui và hạnh phúc cho con cháu mà niềm vui 

ấy đã làm nổ tung trái tim của nội tôi. Nội đã bỏ chúng tôi "ra đi" một mình. Tôi khó thể 
nào quên đi được những hình ảnh kinh hoàng của ngày hôm ấy.  

Một buổi sáng mùa hè, ba tôi chở nội tôi ra sở ngoại vụ tại đường Nguyễn Du để làm thủ 

tục đi đoàn tụ. Xe đã chạy được một đoạn rồi mà nội vẫn quay đầu lại thêm một lần để 
nhìn chúng tôi đang còn đứng ở cổng nhà nhìn theo bóng ba và nội. Đó là một ngày vui 

nên trong nhà ai cũng hớn ha hớn hở, cứ nghĩ khi ba tôi chở nội về, mọi người sẽ có hộ 
chiếu, tuần sau sẽ được cấp visa và có thể là ngay trong tháng ấy chúng tôi sẽ rời khỏi 

Việt Nam.  

Nhưng ai nào ngờ... thình lình, một chiếc xe taxi ngừng ngay trước cửa nhà. Bác tài xế 

bước ra mở cửa xe. Ba tôi mếu máo ẵm nội tôi ra khỏi xe và khóc: "Bà nội chết rồi mấy 
đứa ơi!" Chúng tôi hốt hoảng, không tin vào sự thật, kêu khóc: "Ôi! Nội ơi, tại sao nội lại 

chết, đừng chết nội ơi, tụi con không cần phải đi Mỹ đâu nội, đừng chết nội ơi..." 

Ba tôi hụt đi Mỹ, "đám lu la" phía sau ba cũng hụt đi Mỹ theo. "Vậy chắc là... gia đình 
mình vô duyên với nước Mỹ rồi tụi con ơi!"  

Nhưng nếu nói là... "vô duyên" thì có lẽ tôi còn vô duyên với nước Mỹ hơn vì tôi hụt đi 
Mỹ nhiều hơn những 5 lần. 

* 

Khi còn bé, tôi thường hay thắc mắc không hiểu vì sao mà nước Việt mình cứ bị hoài 
những chuyện giặc giã, chiến tranh, xâm lăng, đô hộ... Đến trường học, tôi được giải 

thích cho hiểu rằng "Vì đất nước Việt Nam tài nguyên phong phú, vị trí địa hình thuận 
tiện..." Vâng, có lẽ là vậy, vì thế mà Việt Nam luôn là miếng "mồi" ngon cho những kẻ 

đã có nhiều mà vẫn còn "tham ăn", luôn nuôi ý đồ xâm lăng, chiếm đất nước khác! 

Như vậy, tôi "lý sự", nếu đất nước nào cũng rộng lớn tương đối bằng nhau, tài nguyên 
phong phú ngang nhau thì người nào sẽ ở nhà người nấy, dân nào sẽ ở nước của dân ấy, 

và như thế sẽ không có chuyện giành giựt, sẽ không có chiến tranh và sẽ không có hận 

thù chăng? Nhưng thực tế không được như vậy nên tôi có một thắc mắc khác: Nếu Việt 
Nam ta giàu tài nguyên, nếu Việt Nam ta có vị trí địa hình thuận lợi, nếu Việt Nam ta cứ 

"được" người khác "thèm"... thì tại sao dân ta không ở đất của chính dân ta mà lại cứ lưu 
vong khắp nơi trên thế giới và hàng ngày vẫn còn những người cứ mong được rời xứ ra 

đi để có tương lai hơn? 

Lần đầu tiên khi xuống thuyền vượt biên, tôi chưa tròn mười tuổi. Tôi đi... là cứ đi theo 
các cậu, các dì chứ chẳng hề hiểu một chút lý do vì sao mình lại phải từ giả cha mẹ ra 

đi. Tôi cũng không rõ mình sẽ đi đâu nữa. Chỉ biết đến giờ thì khăn gói cùng cậu dì 
xuống thuyền đi vào trong đêm tối với niềm tin và hy vọng ngoài ấy sẽ là bình minh, sẽ 

là ánh sáng... Thế rồi trong cơn rượt đuổi, súng nổ ầm ì, đối diện với cái chết, cuộc trốn 

thoát bất thành... con bé chưa tròn mười tuổi mới "già đi" và dần dà cảm thấy thêm 
nhiều điều thấm thía khác.  

Phải vì một cái gì đó ở ngay đất nước này, những con người con người bình thường kia 

mới có đủ khả năng đè lại bao nỗi đau, bao lo âu sợ hãi để bước xuống thuyền rời xa 



người thân, rời xa quê hương đất mẹ. Sức mạnh nào đã khiến họ liều lĩnh đến thế khi 

không thể nào đoán biết được những gì đang chờ đón họ phía trước. Sống hay chết? 
Thành công hay thất bại? Tự do hay tù tội? 

Càng lớn lên, tôi càng cảm nhận thêm được những nỗi đau thầm lặng trong lòng ba tôi. 

Tôi biết ba tôi buồn, thất vọng và tiếc khi gia đình, nhất là các con của ba, không còn hy 
vọng "ăn theo" những cơ may của ba để có được một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, ý 

tưởng "ra đi" trong lòng ba mẹ tôi dần bị đẩy lùi về phía cuối... sau những bận tâm lo 
toan cho vấn đề mưu sinh, tồn tại... Nhưng với cá nhân tôi thì hai chữ "ra đi" lại không 

ngừng đeo đuổi đầu óc mình. Tôi đã tin rằng, phải có một lý do nào đó mãnh liệt lắm 
người ta mới trở nên liều lỉnh và gan dạ đến như chính mắt tôi đã chứng kiến trong 

những lần vượt biên. Tôi muốn mình cũng phải "đến được bờ bên kia" để có thể thấu 

hiểu vì sao đã có những người dám đánh đổi mạng sống của họ... Nhưng làm sao tôi có 
thể ra đi được đây khi trước mắt tôi những cơ may cứ nối đuôi nhau mà lụi tàn. 

* 

Từ nhỏ, tôi đã nhiều lần nghe nói "Nếu học giỏi sẽ được đi du học nước ngoài," dù vẫn 

còn mơ hồ chẳng rõ "được đi du học nước ngoài" là có thể đi những đâu, nhưng trong tôi 

đã âm thầm ấp ủ một mộng ước.  

Tôi còn nhớ thời điểm sau khi tôi đi vượt biên không thành trở về, đó là lúc cả nhà đang 
lâm cơn cùng quẫn. Của cải tiền bạc trong gia đình cạn kiệt, mẹ tôi "một mình" đã phải 

làm việc tận lực, thế mà vẫn có hôm phải mang đi bán những bộ quần áo cũ để có tiền 
mua gạo cho chúng tôi ăn. Có lần tôi đã suýt phải nghỉ học, nhưng tôi đã khóc với mẹ 

tôi: "Con ăn một ngày một bữa cũng được, con chỉ mặc một hai bộ quần áo thôi cũng 
được, con đi bán vé số sau giờ học cũng được, con thức đến 1, 2, 3 giờ sáng để phụ việc 

cho mẹ cũng được... chứ con không muốn phải bị nghỉ học."  

Được đi học đối với tôi từ lúc ấy đã là một diễm phúc và dường như chỉ mình tôi biết rõ 

lý do vì sao tôi cần phải học thật giỏi. Tôi đã nghĩ, nếu phải nhịn đói một vài hôm khi gia 
đình đang cùng kẹt thì cũng không đến nỗi nào chết; nhưng nếu mình mà "đói chữ" thì 

suốt đời sẽ mãi đói mà thôi và như thế mới thật là "chết". Vì vậy mà tôi đã cố gắng học 
hành hết sức mình với hy vọng trở thành một ngọn đèn dù chỉ nhỏ nhoi, le lói trong đêm 

tối, nhưng nó có thể phần nào sưởi ấm lòng người cha thiếu may mắn của mình, nếu 
một ngày kia, chính tôi sẽ thực hiện cái ước vọng mà ba tôi từng nghĩ "không bao giờ 

còn có cơ hội nữa.  

Và rồi sau này, chính chuyện học đã trở thành phương tiện giúp tôi có cơ hội ra đi...  

* 

Mười lăn năm trước đây, khi một mình rời xa gia đình, đến được nước Pháp, tôi đã mừng 

thấy mình thực hiện được ước mơ "ra đi" của ba.  

Rồi từng ngày trôi qua, trưởng thành hơn khi tiếp cận với lối sống tự do, văn minh của 

phương tây, rồi có dịp quan sát, so sánh khi về thăm Việt Nam, tôi đã dần hiểu được ý 
nghĩa của những chữ "có tương lai hơn" mà ngày trước tôi thường nghe người lớn nói.  



Sau một thời gian học tập và làm việc ở Pháp, mọi thứ từ xa lạ dần trở nên thân quen, 

gắn bó. Khi bắt đầu yêu thích mọi thứ bên ấy, tôi đã nhiều lần nghĩ đây sẽ là nơi mình 
có thể ngừng chân và bén rễ..."  

Càng gần gũi và sống lâu với người Pháp, tôi càng để ý thấy họ dường như không mấy 

thích Mỹ. Họ thường chê Mỹ quá vật chất và tư bản. Và thế là, vì sống ở Pháp, tiếp xúc 
với người Pháp hằng ngày, tôi cũng đã ít nhiều ảnh hưởng những tư tưởng của họ. Tôi 

kiêu hãnh sống ở Pháp, kiêu hãnh mang quốc tịch Pháp, kiêu hãnh nói tiếng Pháp và 
kiêu hãnh được tìm hiểu, học hỏi và ảnh hưởng văn hóa Pháp... Dù nước Mỹ và gia đình 

tôi đã có những "trang dài lịch sử," tôi không còn thấy chuyện sang Mỹ là cần nữa. Đi du 
lịch nơi đâu thì đi, tôi thường chần chừ trước ý định du lịch sang Mỹ dù chỉ là... để biết. 

Tuy nhiên, một điều đã luôn khiến tôi thắc mắc (lại thắc mắc!). Nếu người Pháp không 
thích Mỹ thì tại sao Mỹ vẫn là nơi mà người Việt nói riêng và nhiều dân tộc khác nói 

chung, thích được đến đó sống hơn hết? Thế là cuối cùng tôi đã quyết định du lịch Mỹ 
một chuyến để tìm hiểu về nước Mỹ, để biết thêm về cộng đồng người Việt ở Mỹ và để 

giải đáp những thắc mắc trước khi để cho mình "mọc rễ" trên đất Pháp.  

Và rồi... chuyến đi Mỹ lần đầu tiên ấy... 

Tôi nhớ hoài cái hôm đến trước tòa nhà Quốc Hội Mỹ. Nhìn cái cao ốc trắng xóa, nguy 

nga, phản chiếu xuống mặt nước hồ phẳng lặng, tôi bỗng cảm thấy bồi hồi xúc động lạ 
thường. Có một cái gì đó như sống lại trong tôi.  

Tôi nhớ ba tôi. Nhớ bức ảnh cháy góc ngày xưa bà nội đã cho chúng tôi xem; tôi nhớ lại 

những người Mỹ trong hình đã nhận ba tôi làm con nuôi. Và tôi đã nhớ sao là nhớ bà nội 

nhỏ nhắn, đáng yêu, đáng quý của tôi - một góa phụ ở tuổi 33, cả đời chỉ biết hy sinh 
cho con cháu.  

"Nội ơi! Con đang ở đất Mỹ nè nội, cái xứ sở mà chúng ta đã nhiều lần hụt đến, cái xứ sở 

nơi có một gia đình mà nội đã nợ tình, nợ nghĩa... Ba mẹ nuôi của ba con đang ở đâu nội 
nhỉ? Nội chỉ dùm cho con đi nội, để con có thể đến đó chào họ, thăm họ, và nói với họ 

rằng: 'Ông bà nội nuôi ơi, con chính là con gái của đứa con nuôi bị thất lạc của ông bà 
đây, thưa ông bà.' Nội ơi, nội có nghĩ họ cũng sẽ quý yêu con không? Chắc họ sẽ nhận 

ra, phải không nội. Vì con là con của... ba con cơ mà, và vì con cũng có cái khuôn mặt 
hao hao giống cái thằng bé 5, 6 tuổi mà ngày trước ông bà ấy đã chọn nhận làm con!" 

Tôi chợt nhớ lời ba tôi đã từng nói ngày xưa: "Ba mong một ngày nào đó sẽ được đặt 
chân trên đất Mỹ. Đến được thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ba sẽ nói những lời cảm ơn nước 

Mỹ!"  

Nhớ đến đây, tôi đã thầm thì với ba mình ở bên kia bờ đại dương: "Ba ơi, ba sẽ đến đây 
ba ạ! Ba sẽ đến đây! Con không cảm ơn nước Mỹ dùm phần ba đâu. Chính ba sẽ tới đây, 

chính ba sẽ nói lời cảm ơn của ba với nó!"  

Sau 2 tuần đó đây Đông Tây nước Mỹ, trở về lại Pháp, tôi cứ như đã "bỏ quên con tim" 

của mình bên kia trời Mỹ. Một cái gì đó rất khó hiểu không ngừng thôi thúc tôi trở lại. 
Nước Mỹ đối với tôi không giống như những những đất nước khác mà tôi đã từng du lịch 

qua.  



Thật lạ lùng, cuộc sống của tôi ngày ấy ở Pháp đã rất ổn định, tôi lại đang định bảo lãnh 

gia đình sang Pháp cùng sống với tôi. Thế rồi mọi dự tính đã bị thay đổi vì tôi không còn 
chắc mình sẽ mãi mãi sống ở Pháp. Ba tôi lại một lần nữa hụt đi... nhưng lần này là hụt 

đi Tây... 

Sau đó tôi đã trở lại Mỹ vài lần và vào lần cuối, không biết là nhờ cơ may hay do "định 
mệnh", sau nhiều khó khăn, tôi tìm được việc làm và được phép định cư.  

Thời gian đầu mới sống ở Mỹ, thật tình thì... tôi chẳng thích lối sống Mỹ chút nào. Cái gì 
tôi cũng đem ra so sánh với Pháp và "chê". Từ các món ăn đặc sản của Mỹ: hầu như chỉ 

có "Fast foods"... cho đến áo quần giầy dép: chẳng thẫm mỹ lắm; Thậm chí cả mùi nước 
hoa cũng thấy nồng và nặng hơn dù cùng một hiệu,...  

Đời sống tại Mỹ, mọi người ai cũng chạy đua với đồng hồ; một người mà đến hai ba công 

việc; lúc nào cũng làm việc, làm việc, và làm việc, khó mà còn thời giờ để nhớ đến bạn 
bè, gia đình, người thân... Trong khi ở Pháp, vì làm việc cho chính phủ, mỗi tuần tôi chỉ 

làm việc 35 giờ thay vì 40; mỗi năm tôi được gần 7 tuần lễ hè; lương thì những 13 tháng 
rưỡi. Thế không sướng hơn sao? Bạn bè còn ở lại bên Pháp ai cũng bảo: "Mày phải điên 

lắm mới quyết định bỏ hết tất cả những gì đã gầy dựng nên được bên này đi qua cái xứ 

'máy móc' đó." Lúc ấy tôi chưa biết phải trả lời làm sao... đành đổi thừa cho "duyên... 
nợ".  

Giờ đã quen với lối sống của Mỹ rồi, trở về Pháp thăm, tôi lại thấy đời sống Pháp sao quá 

ư an nhàn. Thấy mọi người "thong dong" đến phát... thèm. Thôi thì.... nước Pháp sẽ 
dành để tham quan, du lịch, để nghỉ ngơi, thư giãn, để mộng mơ, yêu đương... Còn Mỹ 

thì sẽ là nơi để làm việc, để thực hiện tham vọng, để tranh đua, để trở nên tiến bộ, giàu 
có hơn... Hình như đó chính là cách trả lời giản dị cho những câu hỏi mà tôi đã từng thắc 

mắc trước kia. Người ta không chỉ "ham" Mỹ vì nó giàu, vì nó mạnh, vì nó thật là tự 
do..., mà còn vì nó luôn có hàng vạn cơ hội cho những ai có chí, muốn tiến xa hơn trong 

mọi lãnh vực.  

Đã tận mắt nhìn thấy những thành quả của người Việt trên đất Mỹ, tôi tự hào mang 

dòng máu Việt trong người, vì người Việt đã chứng tỏ cho thế giới nhận thấy họ rất 
thông minh, nhẫn nại, can đảm, có đầu óc cầu tiến, không bao giờ đầu hàng trước 

những khó khăn và điều quan trọng là luôn rất giàu tình cảm, biết để tâm đến người 
thân và những người xung quanh.  

Đời sống Mỹ cũng có thể hơi "vật chất và máy móc" như người Pháp đã từng nêu ra với 
tôi, nhưng cũng còn tùy vào mình có thể cân bằng nó ra sao.  

Hàng ngày, những người Mễ Tây Cơ vẫn tìm cách vượt biên giới sang Mỹ dù biết bao 

hiểm nguy, từ hàng rào, lính gác, tới hiểm hoạ chết khô chết khát trong sa mạc trên 
đường vượt biên... Những người Cuba không ngần ngại, lo sợ bao hiểm nguy ngoài đại 

dương, vẫn tiếp tục "chế" những chiếc thuyền cỏn con "lạ lùng" để vượt biên đến Mỹ. 
Vẫn còn những chiếc tàu buôn Trung Quốc mà trong khoang tàu khi bị khám phá... là 

hàng trăm người muốn "America Life". Bao đứa bạn Tây trắng, Tây đen, Nam Phi, Nam 
Mỹ và rất nhiều các nước Á châu khác mà tôi biết, chúng đã buồn bã, thất vọng, xốn 

xang, có khi đến cả khủng hoảng tinh thần khi giấy tờ hết hạn phải "ra về" vì chúng 

cũng muốn được sống trong đất Mỹ. Đất nước quê hương của những con người này, như 



Việt Nam, không còn chiến tranh, cũng không đến nỗi nào quá nghèo đói... nhưng họ 

vẫn muốn tìm cách ra đi... Phải chăng họ ra đi là để tìm một cái gì đó mà họ vẫn còn 
thiếu, mà vẫn họ chưa có, vẫn chưa có... 

Đã trở thành một công dân của nước Mỹ, tôi có thể tự tin hơn để nói là tôi đã có duyên, 

có nợ với xứ sở này! Ngày xưa, ba tôi đã được những người Mỹ mở lòng thương yêu, 
nhận làm con nuôi, cho ăn, cho học, cho lớn lên... Ngày nay nước Mỹ cũng đang mở 

rộng vòng tay cho tôi cơ hội từng bước thực hiện những ước mơ và nguyện vọng của ba 
tôi và của chính tôi. Xin được cảm ơn nước Mỹ và cũng xin được mang ơn nước Pháp đã 

làm chiếc cầu nối đưa tôi từ đất mẹ ruột đến đất mẹ nuôi của ba tôi."  

Ba ơi! Gia đình mình thật sự cũng đâu đến nỗi quá "vô duyên" với nước Mỹ, dù cuộc 

hành trình của chúng ta thật dài và cũng không thiếu gian nan, thử thách và mất mát!  

Con đang chờ ngày được đón ba vào đất nước của bố mẹ nuôi để chính ba sẽ nói lời cám 
ơn nước Mỹ. 
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