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Những Ngày Đầu Tiên Trên Đất Mỹ
Lời Mở Đầu:
Xin cám ơn hai bạn Thụ và Xương đã giúp và
san sẻ với tôi trong những ngày đầu tiên trên đất
Mỹ. Cũng thành thực cám ơn mục sư Kelm, cựu
mục sư Redeemer Lutheran Church, ông Dick và
Gen Abbott, chủ công ty Abbott Building
Company, ông Pearson, cựu Trưởng Khu Odessa,
cựu Phó Executive Director TxDOT đã giúp tôi
và gia đình. Bài này chỉ tóm lược thời gian ban
đầu gia đình tôi ở Mỹ. Bài này hơi riêng tư một
chút; nhưng nó nói cảnh loạn ly mà tất cả chúng
ta đều phải trải qua.

S

ài Gòn vào tháng 4 năm 75 thật sôi động.
Tin tức mỗi ngày một nhiều, không biết
đâu là tin thật, đâu là lời đồn thổi. Tôi và nhiều
người nghĩ, chính phủ Mỹ đã bỏ bao nhiêu
xương máu và rất nhiều tiền bạc vào Việt
Nam, đâu có thể nào bỏ chúng mình được.
Vài năm g n đây, nhiều công ty d u hỏa Mỹ
đã khám phá nhiều mỏ d u ở thềm lục địa
Nam Việt. Đó là ý nghĩ của một người Việt
sống ở Việt Nam, chứ những người Việt ở Mỹ
hay nước ngoài đã thấy rõ ràng. Ván cờ đã
sắp xếp rồi. Chỉ có ngày giờ đi quá nhanh.

Vợ chồng tôi và ba con chụp Tết ăm 75

Tôi có ông bạn thân làm chỉ huy trưởng
một đơn vị giang thuyền đã đổi về Phú Quốc.
Vì làm chức vụ trong chính phủ, tôi không
dám bỏ nhiệm sở mang gia đình ra Phú Quốc.

Tôi cũng có ông bạn cùng sở, có bà xã làm
cho cơ quan DAO, và đã có giấy cơ quan
DAO cấp cho vô phi trường Tân Sơn Nhất.
Tôi đã cùng anh đến chỗ những người mà cơ
quan DAO cấp giấy ở cổng ra vô phi trường
và chờ vô phi trường. Thật quá dễ dàng. Khi
nghe đọc tên, họ chỉ c n nói “có” và chẳng ai
hỏi giấy tờ. Nhưng tôi và anh bạn lấn lé, đâu
có dám đi.
Ngày 29 tháng 4, tình hình thật nguy
kịch. Phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích,
đa số máy bay đã di tản sang Thái Lan mà tôi
đâu có biết. Cô em họ tôi quen một sĩ quan
hải quân Việt Nam phục vụ tr n t u hải quân
HQ1, có hẹn cô ta là khi tình hình quá bi đát
s đưa cô th o t u HQ1 ra đảo Phú Quốc. Vì
cô không có phương tiện di chuyển ra bến
t u, hơn nữa nếu ra Phú Quốc một thời gian,
lấy tiền đâu mà sống, n n cô đã rủ gia đình
chúng tôi đi chung.
Trưa ngày 29 tháng 4, tôi chở cô ta ra
bến t u, thấy thiên hạ lên xuống t u tư nhân
thật dễ dàng. Tôi không muốn đưa gia đình đi
như vậy vì sợ những vụ cướp bóc đã ảy ra
trên những chiếc t u t miền Trung chạy vô
Sài Gòn. Tôi có gặp một ông th u khoán làm
công tác cho Tòa Đô Chánh hỏi thăm tin tức,
thì cũng như tôi, ông không có biết gì nhiều
hơn.
Chiều đến, anh sĩ quan đến báo t u
HQ1 s rời bến vào tối nay. Chúng tôi lên
chiếc xe Austin Morris nhỏ của tôi, tất cả 10
người lớn nhỏ, chạy ra bến t u. Khi đó, ra vô
cổng trại thật dễ dàng. Cô em họ tôi muốn
nhờ tôi mang
hơi về đón ông chú đi. Có l
vì yếu lòng, và vì quên mang sữa cho thằng
con út, khoảng 10 tháng, n n tôi đã về, ráng
đón ông chú và lấy sữa cho con. Ông chú và
ông anh tôi cũng không muốn đi, vì chưa sửa
soạn hay vì chưa dứt khoát được nhà cửa và
tiền bạc.
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người đều bùi ngùi và khóc, vì đã mất nước,
a người thân, không biết bây giờ s trôi dạt
vào nơi đâu, và bao giờ liên lạc được với gia
đình còn lại ở Việt Nam. Vào hải cảng Subic,
chúng tôi được chuyển sang t u thương mại
chở hàng lớn để đi đến đảo Guam. Trên
chuyến tàu này, tôi thường ở trên boong t u
cao nhất. Ăn uống thật no n , nhưng cái sợ
nhất là đi vệ sinh trên những chiếc c u bắc
tạm trên t u, vì gió mạnh sợ bị thổi bay xuống
biển làm mồi cho cá mập.
T

HQ1 Tr

ư

Đạo của Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa

Lúc đó, số người vô khu Hải Quân thật
đông và bị chận lại, chỉ có quân nhân Hải
Quân và gia đình được phép vô thôi. Tôi và
má tôi bị chặn ở ngoài cổng, vợ và con tôi đã
vô tàu rất sớm và dễ dàng. Sau nhiều l n bị
ô đẩy, má tôi nói ông lính gác cho má tôi ngồi
g n ông ấy để khỏi bị ô đẩy. Đây cũng là dịp
dễ dàng vô hơn. Khi số người quá đông và ép
người lính gác cổng vô, tôi và má tôi cũng lọt
được vào b n trong hàng rào. Khi đến tàu
HQ1, sĩ quan tr n tàu thấy số người đông
quá, bèn sai lính rút c u và nhổ neo. Rất may
cho chúng tôi là vị sĩ quan đó là người qu n
của cô em họ tôi. Vì vậy, anh sĩ quan này nói
một anh binh sĩ kéo má tôi l n, còn tôi luồn
người bắt kịp tay anh ta và leo lên t u. Kể như
chúng tôi là những người cuối cùng lên HQ1.
Sau đó, t u bắt đ u rời bến Sài Gòn và
ra Vũng Tàu. Trong lúc di chuyển tr n sông,
chúng tôi vẫn nghe tiếng pháo binh nổ. Sáng
sớm ngày 30 tháng 4, HQ1 ra ngoài khơi
Vũng Tàu, đến trưa ngh radio biết tướng
Minh chấp nhận đ u hàng. Mọi người trên tàu
thật hãi hùng vì chậm vài giờ nữa là kẹt lại rồi.
T u chạy ra Côn Đảo và nằm ở đó th m một
ngày nữa.
Trước đây, th o như anh sĩ quan cho
biết, họ dự trù nếu mất nước, HQ1 s đi Úc
Đại Lợi. L n này, họ th o đoàn tàu đi Subic
Bay. L n đ u ti n được tàu Mỹ tiếp tế, chúng
tôi m ng quá, vì trước đây mỗi bữa chỉ được
1 chén cơm với muối mè hay tí ruốc mang đi
và ly nhỏ nước, bây giờ th m đồ hộp và trái
cây. G n đến Subic Bay, phải hạ quốc kỳ treo
tr n tàu để vào vịnh. Vào giây phút hạ cờ, mọi

Tới đảo Guam, chúng tôi được ở trong
lều, mỗi người được 1 chiếc giường xếp đơn
của quân đội. Ngày ba bữa xếp hàng lấy cơm,
không việc gì làm. Tin tức gia đình ở Việt Nam
mù tịt, không biết bao giờ mới li n lạc được
với gia đình. Nhưng có một điều lạ là trong
hoàn cảnh đó, nhiều cô gái Việt và các chàng
trai lính hay cảnh sát còn vợ con ở lại Việt
Nam tình cảm lại trổ hoa. Có l quá rảnh rỗi,
ăn ong không việc gì làm, rủ nhau đi tắm
biển nên tình chớm nở.
Ở đây vài tu n, chúng tôi được chuyển
sang Mỹ và ở trại Pendleton, California.
Chuyến bay ghé đảo Hawaii ng ng đổ ăng.
Đến trại, chúng tôi gặp bạn Tùng, bạn Phục,
học cùng khóa KSCC, và liên lạc được với
bạn Thụ, K10 KSCC, làm cùng phòng với tôi ở
Tòa Đô Chánh. Nhờ bạn Thụ tiếp tế thêm
những bịch mì gói và cheese, chúng tôi thấy
thật quí. Mỗi l n đi ăn, chúng tôi để dành
nước mắm và đồ ăn con nít cho thằng con út
của tôi. Sau khi liên lạc được với bạn Thụ,
bạn đã kiếm cho chúng tôi một nhà dòng tu
bảo trợ ra ở thành phố San Francisco. Ngày
ra trại và ở San Francisco, qu n áo không có
nhiều, nhưng nước mắm và đồ ăn con nít thật
nhiều làm cho bạn Thụ vất vả vác và mang
dùm.
Thời gian sống ở San Francisco, chúng
tôi nhờ trợ cấp của chính phủ và nhà dòng
bảo trợ. Ngày ngày, chúng tôi gửi con cho
những chỗ giữ trẻ, vợ chồng đi học Anh Văn
thêm. Tôi nhớ, cùng bạn Thụ học lớp ESL với
một ông cựu thẩm phán VNCH làm ở Tối Cao
Pháp Viện VNCH. Ông ấy may mắn rời Việt
Nam và ở chung với cô con gái du học ở đây.
Tôi không có dịp nói chuyện với ông ta.
Nhưng sau này ngh nói ông ấy bị ung thư và
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sang Pháp để xin về Việt Nam với gia đình và
chết ở đó, nhưng CS đã không chấp thuận.

Thuận và ba cháu chụp ở Japanese Garden, San
Francisco, ăm 75

Ngày thường đi học, cuối tu n đi China
Town, nhưng sống trong cảnh phập phồng, xa
qu hương, không tin tức gì về người thân ở
Việt Nam, và đặc biệt không biết tương lai s
đi về đâu. Có l n, tôi, bạn Thụ và chú Na đi
xin việc rửa chén trong 1 nhà hàng, nhưng họ
nhận chú Na, lai Ấn Độ, trai trẻ và khỏe mạnh.
Hồi đó, mỗi l n đi qua những công trường xây
cất, tôi chỉ mong sao có được 1 công việc làm
ở đó. Ông Bửu Hiệp, cựu Phụ Tá Chuyên
Môn Tòa Đô Chánh, có đến thăm tôi và hỏi
thăm gia đình anh Vĩnh Quý, cháu của ông ấy
ở bên cạnh nhà tôi.
Khoảng 1 tháng sau, tôi liên lạc được
với bạn Xương trước làm cùng phòng với tôi,
nay được bảo trợ sang Lamesa, Texas, và có
việc làm cho city cùng nghề. Tôi nhờ bạn
Xương kiếm bảo trợ để tôi di chuyển sang đó.
Chúng tôi may mắn được nhà thờ Redeemer
Lutheran ở Odessa, Texas bảo trợ nên tôi
sang trước để kiếm việc và sửa soạn cho gia
đình qua sau. Hồi còn ở Việt Nam, tôi có công
việc tốt n n đâu có đi học thêm Anh ngữ,
thành thử bây giờ sang đây, gặp trở ngại ngôn
ngữ. Trao đổi với người Mỹ, chắc hiểu nhau
khoảng 20 ph n trăm. Ngày ngày tôi theo ông
bạn Mỹ đến công ty nhỏ của ông ấy. Ông ấy
đọc báo và hỏi bạn bè những công việc làm
sắp mở và dẫn tôi đi phỏng vấn. Phỏng vấn
vài nơi không được, tôi ngồi trong phòng công
ty của ông bạn m báo, thì được tin 1 công ty
xây cất muốn kiếm một thợ đào đất cho 1
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công trình vào ngày mai, tôi nói với ông bạn
Mỹ là tôi muốn làm. Sáng hôm sau, ông bạn
chở tôi đi nhận việc thì gặp một ông kỹ sư làm
cho công ty; nghe nói tôi là một kỹ sư Việt tỵ
nạn mới về đây, ông ấy không c n hỏi bằng
cấp của tôi, mà dẫn tôi đi coi những công trình
và việc làm và hỏi ý kiến của tôi trong 2 ngày.
Cuối ngày thứ hai, ông chủ công ty đến và cho
biết s tuyển tôi làm phụ tá cho ông kỹ sư với
mức lương $4.00/1 giờ. Tôi thật m ng, vì với
số tiền đó tôi có thể mang gia đình sang đây
sống. Nhà thờ giúp chúng tôi mua 1 cái nhà
lưu động (mobile home), một chiếc
hơi cũ
để đi làm. Với số lương đó, chúng tôi tằn tiện
sống đủ, không c n xin tiền trợ cấp xã hội của
chính phủ, không mua qu n áo mới.

Thuậ v

ăm há hụp ở khu mobile home,
Odessa, exas ăm 77

Sau vài tháng phụ ông kỹ sư trong việc
tính toán, tôi có thể làm công việc này một
mình. Tôi đã khám phá một lỗi l m của ông kỹ
sư, làm lâu và không suy nghĩ gì th m và cứ
thế áp dụng. Tôi thấy công ty có một máy
computer hiệu Vax mà thỉnh thoảng ông kỹ sư
này chạy chương trình điện toán. Tôi hỏi tại
sao ông ấy không học thêm về Computer
Sci nc để thảo chương trình cho máy tính,
ông ấy bảo già rồi, không muốn học thêm
nữa. Tôi ngỏ ý học thêm và ông ấy đưa tôi
đến trường đại học University of Texas at The
Permian Basin xin học. Sau khi xem bằng cấp
ở Việt Nam và nhờ giấy chứng nhận của ông
Đỗ Bá Khê, PhD, họ chấp nhận bớt cho tôi 3
năm học, tôi phải học th m 1 năm nữa, cộng
thêm 6 tín chỉ Anh Văn, tín chỉ Sử và Địa Lý.
Ông chủ của công ty giúp tôi trả học phí cho
trường. Ban ngày tôi đi làm, tan sở tôi đến
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ngay trường để học. V a học tôi v a làm bài
những ngày hôm trước. Tôi thấy việc học ở
Mỹ, so sánh với việc học ở Việt Nam, quá dễ,
vì thường trả bài trong tu n và cách chấm bài
cũng dễ. Tôi làm full time, học full time, mà kỳ
học nào cũng được toàn A. Trong thời gian đi
học, tôi không phụ ông kỹ sư nữa, mà sang
phụ ông trưởng phòng Điện Toán, chạy
computer và thảo chương trình cho comput r.
Sau 2 năm, tôi tốt nghiệp BS về Computer
Science và có ý học thêm MS về Cơ Khí, n n
ông chủ giới thiệu tôi với 1 công ty lớn ở
Houston. Tôi có đi phỏng vấn công ty này.
Nhưng trước khi đi, nhà thờ có giới thiệu tôi
tới gặp ông Trưởng Khu ở Odessa của State
Department of Highway để được phỏng vấn.
Tôi có cho ông biết rằng, tôi tốt nghiệp Công
Chánh ở Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm về
xây cất trường học và chợ búa, không có một
chút gì về đường á. Nhưng nếu ông ấy tuyển
tôi làm, thì trong thời gian ngắn tôi s theo kịp.
Tôi đi Houston để tiếp tục kiếm việc
làm, thì khoảng 1 tu n sau, bà xã tôi gọi điện
thoại cho biết là ông Trưởng Khu chấp thuận
cho tôi công việc làm, và theo ý bà ta là tôi
nên nhận vì công việc chính phủ bền hơn
hãng tư. Tôi về trình diện ông Trưởng Khu.
Ông ấy cho biết số lương, tiền hưu bổng và
công việc làm ở Ty Midland. Tôi không nhớ rõ
số lương bao nhi u, nhưng gấp đôi hay ba
lương tôi làm cho Abbott Building Company.
Ông Trưởng Khu có ý định giúp tôi thuyên
chuyển về Austin vì ông ấy nghĩ s hợp với
khả năng của tôi và cũng giúp đắc lực cho
State Department of Highway.
Chúng tôi bán nhà lưu động ở Odessa
và mua một căn nhà ở Midland, T as. Đó là
một căn nhà cũ gồm có 3 phòng ngủ, 1 và 3/4
phòng tắm, phòng khách, phòng ăn và nhà
bếp, rộng khoảng 1,800 sqft. Nhà tôi đi kiếm
việc làm, có lúc nhà tôi làm 2 jobs, ban ngày
và buổi tối. Thời gian này chúng tôi mới để
dành tiền thêm, hy vọng ngày nào được
thuyên chuyển về Austin s mua nhà mới và
cho con cái vô đại học ở đó. Những ngày cuối
tu n sau đó, chúng tôi mới có thời giờ dẫn
con đi chơi đây đó. Lúc đó, chúng tôi không có
dư tiền để đi cruis hay đi chơi xa xôi.
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Tôi làm ở Ty Midland 7 năm. Mới đ u
tôi phải tập sự trong phòng labs, sau đó đi với
toán đo đạc, rồi vô làm trong phòng v và dự
trù cho những dự án mới. Tôi thật may mắn là
lúc đó, Ty Midland có nhiều dự án mới: làm
đường SH 191 nối hai tỉnh Odessa và
Midland, Loop 250 cho thành phố Midland, và
sau đó, tôi được chuyển vào trong ban làm
SH Beltway 8 cho thành phố Houston. Đặc
biệt, sau khoảng 3 tháng làm việc, ông
Trưởng Khu thăng ngạch trật cho tôi, thông
thường nhanh nhất cũng phải 1 năm. Trong
khoảng 9 tháng, tôi đã thi đỗ EIT và PE với
một số điểm thật cao, 95/100 cho EIT và
97/100 cho PE, trong khi chỉ dò bài lại trong
giờ rảnh rỗi ở nhà hay giờ nghỉ buổi trưa,
khoảng 1 hay 2 tháng. Sau này vì tôi có bằng
BS về Comput r Sci nc , n n được học xử
dụng hai chương trình RDS và Thysis. Những
kỹ sư Mỹ sau khi tuyển vô, đều giao cho tôi
hướng dẫn ử dụng hai chương trình này.
Sau này, hai trong số các kỹ sư đó trở thành
Trưởng Khu và Giám Đốc.

Ba há

hơi ở sân sau nhà Midland, Texas

Sau 7 năm làm cho Ty Midland, tôi in
và được thuyên chuyển về thủ đô Austin làm
cho Automation Division. Công việc mới này là
sửa những chỗ sai của các chương trình về
đường xá và c u cống, cũng như viết những
chương trình mới cho hai sở Đồ Án (Design
Division) và sở C u Cống (Bridge Division).
Thời gian đ u hơi vất vả, vì chương trình gồm
cả vài chục ngàn lệnh (commands) và khó mà
biết chỗ sai nằm ở đâu. Bây giờ, sau g n 18
năm kinh nghiệm, tôi biết cách khám phá
nhanh. Khoảng 5 năm sau, vì tôi rành mạch
và sở làm vẫn c n n n tôi được làm tại nhà,
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mỗi tu n chỉ vô sở khi họp hành. Tôi về hưu
năm 1 tuổi và đến nay đã hơn 1 năm.

Viếng Mộ Bạn
Gửi Hương hồn Anh PXA

Anh mất, không về được,
Lòng buồn như lá rơi.
Chiều cuối thu rét mướt,
Gửi về xa ngậm ngùi…
Quê cũ giờ thiếu bạn,
Ngày tôi về quạnh hiu,
Hương cà phê lãng đãng,
Chén rượu nhạt trong chiều…
Thuận và 5 cháu chụp t ướ
Texas

ă

h ở Midland,

Nếu so sánh với các AH/TH CC đã
sống ở miền Nam Việt sau tháng 4/75, bị đi tù
đ y, sau đó vượt biển tìm Tự Do trong cái
chết, thì Trời Phật đã giúp chúng tôi may mắn
cả trăm ngàn l n hơn.
Cuộc đời trôi qua rất nhanh. Mới ngày
nào còn là sinh viên cắp sách đến trường, bây
giờ đã g n 8 bó, con cháu đ y đàn. Tưởng
rằng suốt đời ở Việt Nam, nhưng trớ trêu thay,
bây giờ sinh sống nơi đất khách qu người.
Thật đúng, người ta ví cuộc đời đi nhanh như
cơn gió thoảng.

AH

Mùa Thu Tiễn Em (Tế Hanh)
Em đi, trăng sắp độ tròn
Mùa thu quá nửa, lá dòn khô cây
Tiễn em trong cảnh thu này
Lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?
Ta về. Giữa khoảng trời đêm
Vành trăng thư thể mắt em soi đường.

Một ngày tìm thăm Anh,
Mộ bia mờ trong khói…
Ánh mắt nào long lanh,
Nhìn tôi, Anh muốn nói:
“Chúng ta người thua cuộc,
Giữ cho nhau chút tình,
Dẫu chưa tròn mệnh nước,
Không thẹn kiếp phù sinh…”
Hãy cùng tôi dăm chén,
Nhớ một thời buồn vui,
Chén trao ngày hội ngộ,
Chén tiễn chiều chia phôi…
AH Lê Phương Nguyên
Kính chúc quí Thầy, quí AH Tiền Bối,
Cùng quí AH/TH một mùa Thu và Đông
vui vẻ, khỏe mạnh và đầm ấm.

