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Người Bạn Đồng Minh và Cây Hoa Kỳ Dị
Sáu bẩy năm trước đây, ông Kim Rung Soong và tôi gặp nhau tại phòng chữa răng của một nha
sĩ Đại Hàn trên đường Garden Grove. Khi thấy họ và tên Việt của tôi ghi trên tờ phiếu khám
bệnh, ông hỏi tôi trước kia có ở trong quân ngũ hay không? Ông tự giới thiệu là sĩ quan Pháo
binh của Lữ đoàn Thanh Long, sư đoàn Mãnh Hổ, Đại Hàn, trước kia đóng quân ở Tuy Hòa. Còn
tôi là sĩ quan ban 3 cũng ở tiểu khu Tuy Hòa nhưng vào thời điểm khác nhau. Câu chuyện vừa
tới đây đã đến lượt chúng tôi vào gặp nha sĩ.
Khi ra ngoài phòng khách, ông ta đã chờ tôi ở đó. Sau một hồi trò chuyện ông cho biết sau tháng
4, năm 1975, gia đình ông được một người bạn Hoa Kỳ bảo lãnh sang Los Angeles. Vợ chồng
ông trước làm thợ sơn, sau đó mở cửa hàng ăn uống tại khu phố Đại Hàn. Công việc làm ăn đang
phát đạt, vì cuộc bạo loạn Rodney King xẩy ra năm 1992, tiệm ăn của ông bị đốt cháy rồi sau đó
ông dọn nhà về Garden Grove.
Tại đây vợ chồng ông mở một tiệm
BBQ và mua một căn nhà có đất rộng
ở đường Chapman. Tiệm ăn do bà vợ
ông cai quản và chỉ mở cửa vào buổi
tối, mấy đứa con đã có gia đình riêng,
nên ông có nhiều thì giờ với khu vườn
rộng quanh nhà.
Còn tôi sau 7 năm tù cải tạo, đã theo
chương trinh H.O. đến Stanton, vợ đi
làm nail, còn tôi làm thợ sửa xe nhưng
đến nay đã bỏ nghề vì thương tật trong
khi cải tạo. Con cái đã có gia đình, nên không còn vướng bận nên thỉnh thoảng tôi đi trồng cây
và cắt xen cỏ cây kiếm chút tiền cà phê cà pháo.
Một hôm ông nhờ tôi đến cắt cây dọn
vườn cho ông. Tới nơi, tôi thực sự thấy
choáng ngợp với khu vườn rợp bóng
của mấy cây xoài, cây nhãn xanh um và
những cây mãng cầu, thanh long xen
lẫn mấy cây táo và hồng dòn nặng chĩu
những quả. Khác hẳn với nhà tôi chỉ có
vài thước đất nhỏ hẹp, đủ trồng một vài
cây ớt, húng rũi, húng quế, tía tô mà
thôi.
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Ông muốn tôi sửa lại chiếc giàn thanh long đã mục nát lâu ngày. Ngoài ra ông thấy vườn của
một người bạn Mỹ ở Laguna Beach có những cây lan bám trên gốc cây trước nhà, nên ông cũng
muốn trang trí cho khu vườn càng thêm đẹp mắt và ông lại muốn có thêm cây lan Việt Nam hoa
xanh mà ông đã thấy khi hành quân ở vùng Khánh Hòa.
Khi xong việc, ông mời tôi uống nước trà và
rất đỗi ngạc nhiên lại là trà mạn ướp sen.
Ông nói là do một sĩ quan pháo binh VN
người Bắc cũng đóng quân ở Tuy Hòa giới
thiệu và từ đó ông nghiện thứ trà này. Thỉnh
thoảng ông lại gọi tôi đến trồng cây, xén
cỏ nhưng mục đích để ôn lại những câu
chuyện cũ…
Từ đó ông và tôi trở thành đôi bạn tâm giao.
Mấy năm nay vì tuổi đã cao, ông và tôi chỉ
còn thú vui ngồi uống trà dưới bóng cây
xoài ôn lại chuyện xưa. Ông nhớ đến bãi

biển trong xanh và rừng dừa rợp mát của vùng
Tuy Hòa, Phú Yên, cũng như hồi tưởng lại cánh
đồng nghèo nàn của ông ở vùng duyên hải
Tây Bắc Nam Hàn. Tôi cũng kể cho ông nghe
về những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, đầy
tôm cá của quê hương tôi ở vùng Tiền Giang.
Ông kể lai các trận đánh làm cho Cộng quân phải
khiếp sợ và hỏi tôi vềý nghĩa những khẩu hiệu mà
Việt Cộng đã viết trên tường hồi đó:
“Xé xác Rồng Xanh, bẻ nanh mãnh Hổ.ˮ
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Tôi nhớ đến những chuyện thảm thương đã xẩy ra khi những toán quân Đại Hàn hay Hoa Kỳ vào
làng đã bị du kích bắn tỉa làm cho đồng đội của họ bị tử thương. Tôi thương xót đồng bào vô tội
của tôi, cũng như thông cảm với những người lính đồng minh, nhưng không đồng ngôn ngữ. Họ
đến đây để giúp chúng ta gìn giữ đất nước và đã hy sinh mạng sống trên mảnh đất xa lạ này.
Chiến tranh là vậy, nhưng chính là do Cộng sản miền Bắc gây ra, còn chúng tôi chỉ là người lính
bắt buộc phải cầm súng để tự vệ và bảo vệ Tự Do Dân Chủ. Rồi ông hỏi tôi về chuyện cải tạo ra
sao? Chúng tôi có cả ngàn câu chuyện để nói cho nhau nghe.
Năm ngoái, nhân ngày sinh nhật của thứ 80, ông mời tôi tham dự tới bữa tiệc với gia đình ông.
Sau bữa tiệc mấy người con
của ông mời mọi người ra
vườn sau xem món quà sinh
nhật đặc biệt. Món quà này
là một bông hoa cao chừng
2 thước, ngang rộng 1.50 th
che kín bằng tấm bạt mầu
xanh. Mở tấm bạt ra là
một chiếc khung gỗ có gắn
những miếng nylon trong
suốt, bên trong là một cây
hoa khổng lồ bên ngoài mầu
xanh bên trong tím sẫm, ở
giữa là chiếc nhị xanh cao
vút.
Hỏi tên là hoa gì?
Người con cho biết là:
Amorphophallus titanum và
sở dĩ phải có chiếc lồng che
kín vì quá nặng mùi. Khỏi
cần phải mở ra vì đã thấy có
một vài con ruồi rặng vo ve
ở những khe hở.
Hình như tôi đã thấy bông
hoa lạ lùng này ở đâu đó.
Phải rồi ở trường Trung học,
thành phố Morton, Illinois,
làm cho nhà trường phải
đóng cửa vài ngày để dọn dẹp và khử hết mùi hôi thối, khiến giáo viên lớp phụ trách bị
khiển trách.
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Bông hoa này vốn ở Sumatra, sau đó hạt giống được nhập cảng vào Hoa Kỳ và phải mất từ
7 đến 10 năm mới nở hoa.
Sau đó chúng tôi cũng phải vất vả dọn dẹp, vì người hàng xóm của ông than phiền có thứ gì hôi
thối ở vườn sau của ông. Thực vậy, mùi hôi của cây này thực là vô cùng khiếp đảm làm ông nhớ
lại những xác người thối rữa dưới những hầm hố trong trận chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, còn
tôi nhớ lại hàng ngàn tử thi bị cộng quân vùi lấp tại khe Đá Mài ở Huế. Chúng tôi ngậm ngùi
thương xót cho hàng triệu sinh linh vô tội và lại càng cảm thấy biết ơn những đồng đội đã ngã
xuống để cho chúng tôi có một đời sống tươi đẹp như ngày hôm nay.
Không biết có phải cây Hoa Kỳ lạ mang nặng mùi xác chết thối tha, đã được mệnh danh là
Corpse Flower đã báo trước điềm gở hay không, bỗng nhiên dịch cúm từ Vũ Hán lây lan khắp
thế giới, trong khi nền y tế Hoa Kỳ đang bối rối tìm cách phòng bệnh và chữa bệnh, những cuộc
bạo động lại xẩy ra từ thành phố này tới thành phố khác, làm cho đất nước Hoa Kỳ đang là một
quốc gia an bình thịnh vượng bỗng trở nên hỗn loạn.
Ai ai cũng phải ngao ngán, buồn rầu khi thấy những người này lấy lý do đòi quyền sống cho
người da đen (Black Lives Matter) đã lợi dụng thời cơ cướp phá các cửa tiệm, chiếm đóng trụ sở
Cảnh Sát, tòa Thi Chính , lập khu tự tri, đòi giảm bớt cảnh sát v.v… Thị trường làm ngơ, Thống
đốc ngậm miệng không dám nói một câu, cho nên đã 3 tháng qua, những cuộc biểu tình bạo loạn
vẫn còn tiếp tục ở nhiều nơi…
Gần đây ông hay điện thoại cho tôi vì lo sợ cảnh đốt phá cướp bóc tại Los Angeles năm nào sẽ
tái diễn ở Garden Grove, nhưng may thay khu vực buôn bán của ngừoi Đại Hàn không hề hấn gì.
Có lẽ là đoàn biểu tình biết rằng không nên đụng vào thứ dữ nên đã chuyển hướng đi nơi khác…
Chúng tôi tự hỏi người nào, tổ chức nào đã đứng đằng sau làm hậu thuẫn cho những cuộc biểu
tình này? Mong rằng mùa bầu cử sắp tới, chẳng cần biết ai là Cộng Hòa hay Dân Chủ, những cử
tri trong khối đa số thầm lặng sẽ nhận biết rõ ràng đâu là sự thật, đâu là chính, đâu là tà. Họ sẽ
dùng lá phiếu để loại trừ những kẻ mị dân, phản quốc đã phá nát đời sống thanh bình, hưng thịnh
này.
Cầu xin Thượng đế hãy phù hộ cho đất nước Hoa Kỳ sớm thoát cảnh nội loạn giả tạo ghê tởm
này. Xin mượn giọng hát tuyệt vời của Susan Boyle qua bài Amazing Grace (Ân Điển Diệu Kỳ)
thay cho lời cầu nguyện của chúng tôi. https://www.youtube.com/watch?v=mgsIxGGyTH0 *

Hoàng Phù Hưng

* Bản nhạc Amazing Grace do John Newton, một người Anh buôn bán nô lệ viết vào năm
1772 sau khi thuyền của ông bị bão đánh chìm. Hiện nay, bản nhạc này thường được dùng
trong các tang lễ.
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