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NB: Cám ơn anh Bình đã giúp đỡ tham gia chương trình. Để bắt đầu xin anh cho biết về tiểu sử cá nhân, 
tên, sinh và lớn lên ở đâu, Sống ở những nơi nào ? 

00:27:NB: tôi tên Nguyễn Cao Bình sinh ở thành phố Ban Mê Thuột, Việt Nam. Lớn lên tới 8 tuổi thì về 
Sài Gòn, sống cho tới ngày mất nước. Sau đó thì tôi vượt biên qua Mỹ năm 81 có mặt ở Mỹ, sống ở 
Houston tới giờ này. 

NB: Anh có thể tả cho Lan biết kỷ niệm thời thơ ấu của anh ở quê nhà không ? kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn 
mà tới giờ anh vẫn còn nhớ. 

01:22:NB:  Thời đi học Trung Học, bạn bè quanh rồi thực sự là thời đi học trung học là thời nhớ nhất ở 
Việt Nam, rất đông bạn bè, tới giờ tôi vẫn còn bạn. Lúc đó tôi ở Sài Gòn, ở Phú Nhuận.  

NB: Anh ở trong hẻm hay sao, hàng xóm của anh đông ? 

01:55:NB: Ở trong Hẻm khá lớn ở đường Nguyễn Đình Đức, Phú Nhuận, hàng xóm đa số là dân di cư từ 
bắc vào. 

NB: Rồi mỗi lần tết tổ chức có gì ? 

02:18:NB: vui lắm, năm nào tết nhà tôi cũng gói bánh chưng, quây quần hàng xóm, vun vô gói phụ rồi 
tình cảm hàng xóm láng giềng ở Việt Nam rất là thân thiết.  

NB: Ở Việt Nam mình thời đó có sinh nhật hay gì không ? 

02:44:NB: Đại khái là tôi nghĩ là không. Tới ngày sinh nhật mình thì tụm năm túm ba mấy thằng bạn đi ăn 
chè ăn cháo. Hoặc đi xi nê thôi, chứ cắt bánh sinh nhật hay tổ chức party thì chắc không. 

NB: Những kỷ niệm với bạn bè… 

03:15:NB: Nhiều lắm chị, mấy bạn bè thì kỷ niệm tôi nhớ đến giờ là thằng nào cũng ỷ y là thằng kia có 
tiền, đi vô quán chè ngồi ăn gần chục mạng. Ăn xong rồi mới hỏi ra không thằng nào mang theo tiền, 
phải cử mấy thằng ngồi đồng chờ mấy thằng đạp xe đạp về xin tiền bố mẹ ra trả, kỷ niệm rất vui.  

NB: Hồi ở Việt Nam anh làm gì, có đi làm hay gì không? 



03:56:NB: Tôi đi học chị.  

NB: anh học ở trường nào ? 

04:00:NB: tôi học ở trường Chu Văn An.  

NB: Vậy là cũng xa nhà phải không, đạp xe. Hay là đi bus hay sao ? 

04:09:NB:  Đi xe đạp, tôi còn nhớ ngày xưa với dân Sài Gòn đi học vô nam thì xa lắm, nhưng mà mình 
ngồi mình đếm lại thì có 7 cây số thôi, một khoảng cách với nước Mỹ này thì rất gần, đâu khoảng 4 mile 
thôi. Đối với Việt Nam xưa là đi xa lắm 

NB:  Hồi đi học anh thích môn gì nhất, ghét môn gì nhất? 

04:42:NB:Toán có lẽ là môn tôi thích nhất, toán với văn chương, cái môn mà không thích lắm là môn Hóa 
Học. 

NB: Lúc đó anh có được khuyến khích để đi học không, có cho đi học thêm hay gì không ? 

05:14:NB: Ông cụ tôi thì tất cả truyền thống gia đình tôi ông cụ tất cả đầu tư cho con cái đi học, hễ muốn 
học thêm gì là ông cụ đồng ý hết.  

NB: anh nghĩ gì về giáo dục Việt Nam mình thời đó.   

05:41:NB: Tôi thấy rất là tốt  chị nếu mà nói chung nền giáo dục thì không dám mạn bàn, nhưng mà đời 
sống của gia đình bố mẹ chăm nom cho con cái đường học vấn rồi người anh đi trước chỉ cho người em 
đi sau, ở bên này tôi thấy là kiểu cách như vậy. Hiện nay  tôi có 2 đứa con, thằng anh chỉ con em. Thành 
ra nó không có tự nhiên lắm đối với cái mà mình nhờ nó làm, nó cảm thấy là nó không biết làm sao để 
chỉ, hoặc là nó không thích. Kiểu giáo dục của Mỹ này nhiều khi nó có sự khác biệt như vậy.  

NB: Bây giờ thì anh làm gì  

06:50:NB: Tôi thì làm thợ tiện cho công ty nhỏ gần nhà.  

NB: Anh có câu chuyện về lịch sử nguồn gốc gia đình anh không ? Hồi xưa có kể ngoài bắc gì không ?  

07:15:NB: Tôi có được dịp về quê của cả bố lẫn mẹ ở ngoài Bắc, rồi được sau đó tìm gia phả, rồi mới biết 
mình thuộc dòng họ Nguyễn của ông Nguyễn Thiện Thuật, bà cụ tôi ngay chiến khu bảy sậy của ông 
Nguyễn Thiện Thuật, ở Hưng Yên. Ông cụ tôi thì ở Bắc Ninh. Hai ông bà di cư vào nam năm 1954. Chu du 
đây đó  

NB: Vô nam mới sanh anh ? 

08:03:NB Vô nam mới sanh tôi, Nói đúng ra là vô khi ông cụ đổi lên làm ở Ban Mê Thuột mới sinh tôi 

NB: Trong gia đình anh có truyền thống gì, những gia đình con gái tên Hoa con trai tên Hùng hay gì ? 

08:31:NB: Không, ông cụ tôi đặt tên cho con tùy theo trường hợp không có mẫu mực nào hết. Tôi nói thí 
dụ tại sao tôi Cao Bình, ổng giải thích hồi đó trên Ban Mê Thuột trên cao nguyên thì lót chữ cao, bà cụ 
sanh tôi ở nhà thương Thanh Bình đặt tên Bình luôn. Thành ra không có tradition nào cả. Thằng út đó, ra 
thì ổng cảm thấy là ổng khá lớn tuổi, mà vẫn được thằng con nữa đặt tên là Nguyễn Đắc Quý, tức là 
được một cái gì quý báu đó. Ông cụ tôi đặt tên tùy thời điểm, tùy hứng chứ không có lề lối gì hết.  



NB: Anh có biết bao nhiêu thứ tiếng ? 

09:48:NB: Sống bên Mỹ này mình cũng phải biết tiếng Anh. Tiếng Việt luôn là tiếng chính, ngoài ra nếu 
tôi ở biên giới Thái với Campuchia hơi lâu, thành ra tôi có thể nghe được tiếng Campuchia, không nói 
rành lắm, nhưng mà người ta nói mình hiểu trên 50%. 

NB: Rồi con cái anh biết mấy thứ tiếng? 

12:54:NB: Tôi nghĩ chỉ có tiếng việt với tiếng Anh thôi. 

NB: Bà xã anh làm gì ? 

10:32:NB: Bà xã làm thẩm mỹ. 

NB: con anh đang học hay đang làm 

10:41:NB: Tụi nó còn bé hết. Đứa lớn mới 16 tuổi, đứa lớn 14 tuổi. Đang đi học hết.  

NB: Có câu chuyện gì về sự liên hệ giữa người trong gia đình, gặp nhau ra sau trước khi đi đến hôn nhân, 
anh có chuyện gì muốn chia sẻ? 

11:21:NB: Thật sự thì nếu cũng không có gì  phải giấu, bởi vì tụi tôi cũng cưới gần 25 năm rồi, vợ tôi là 
người đi tị nạn đường bộ cùng nhau, tụi tôi gặp nhau trong trại tị nạn. và quen nhau, rồi cũng duyên nợ 
gặp lại sau này, làm đám cưới với nhau tại Houston, cô ấy cũng vượt biên đường bộ. Tới sau tôi vài 
tháng.   

NB: Rồi cổ tới Texas? 

12:04:NB: Cổ tới Orient sau khi liên lạc với nhau thì tôi lên Forceland Orient, đón người đẹp về. Cũng có 
cái tình trong đó, tụi tôi quen nhau trong trại tị nạn, trong trại đường bộ khác trại đường biển ở chỗ tụi 
tôi đi, không công nhận là người tị nạn. Lúc đó nó gọi mình là di dân bất hợp pháp, thành ra tập trung ở 
một trại ngoài biên giới giữa Thái với Miên, chứ chưa có được vô Thái, tụi tôi ở đất của Miên, trước trại 
tôi là giao thông hào, được biết giao thông hào chính là biên giới giữa Thái với Miên. Giao thông hào đào 
lên để chống xe tăng. Thì lính Thái cũng tầm bậy lắm. Ban ngày có cao ủy LHQ ở đó thì không sao, ban 
đêm thì nó cũng vào nó quậy. Rồi tôi cũng có chút ít tiếng anh, Tôi mới làm thông dịch viên trên bệnh 
viện. Tối nào cũng dẫn mười mấy cô lên bệnh viện làm bệnh nhân để trốn. Từ những tình cảm đó, nó 
mới nảy sinh, tôi mới quen bà xã, là vợ tôi sau này.  

NB: Anh có dịp liên hệ với Mỹ trước 75, anh với gia đình có liên hệ với người Mỹ trong giai đoạn đó 
không ? 

14:08:NB: Tôi nghĩ là không. Có thể là trong xóm có vài nhà người ta cho Mỹ thuê, thời đó thì mình cũng 
còn tuổi con nít. Có thể là gặp trong hàng xóm, sơ sơ vậy thôi, chứ liên hệ thì không liên hệ gì? 

NB: Thời đó có lính mỹ ở Việt Nam, anh nghĩ gì về họ?  

14:37:NB: trên quan điểm gì chị ? 

NB: Trên quan điểm chính trị, tại sao họ ở đó…? 

14:55:NB: Nước mình chia đôi năm 54, chuyện đó tuy tôi sinh sau này, nhưng lịch sử vẫn ghi, và bố mẹ 
kể lại tại sao lại có mặt ở Miền Nam, thì tôi biết đất nước Việt Nam bị chia đôi, sau hiệp định giơ ne vơ, 



sau đó năm 1963, đảo  chánh Ngô Đình Diệm, tôi cũng đọc, cũng biết có sự nhúng tay của nước Mỹ, vô 
chính trường Việt Nam để cân bằng với lực lượng Nga Xô và Trung cộng, thì thật ra mình sống ở trong 
miền nam thì mình thấy có lính Mỹ ở Việt Nam cũng bình thường như có lính Nga xô, hoặc cố vấn trung 
cộng ở ngoài bắc thôi.  

NB: Anh đi vượt biên 1 lần được luôn, hay anh có bị bắt hay gì không ? 

16:20:NB: Tôi có bị bắt chị, tôi học ra trường Chu Văn An xong, thì tôi đi làm cho một công ty Hải Sản, gọi 
là công ty hải sản Miền Nam, khoảng năm 76 77, thì nếu không có việc làm thì ưu tiên đi bộ đội, đó là lý 
do tôi có công việc làm cho công ty hải sản dưới Trà Vinh. Tôi có tổ chức 1 ghe đi vượt biên, gặp cồn cát, 
dính tàu rồi bị bắt, tụi tôi trốn về.  

NB: Bị bắt bị nhốt trong đó bao lâu? 

17:27:NB:  Tôi bị bắt còn ở xã, nó nhốt trên mấy cái nhà sàn, ngay xã, sát cửa biển Trà Vinh, lâu quá tôi 
quên tên. Bên này là Trà Vinh, bên kia là Bến Tre đó, cổ chiên hay gì đó. Nó ban đêm bắt giam trên nhà 
sàn, có phên lá đó, thì tụi tôi ba đứa phá rào băng đồng chạy trốn.  

NB: Chạy về đâu ? 

18:20:NB: Chạy về Sài Gòn,  đi qua ghe, băng đồng vô núp, có 3 người, đi ghe bầu chở trái cây với gạo 
dưới sông rạch, quá giang ghe về Bến Tre, về Mỹ Tho, rồi mới dám đi xe đò từ Mỹ Tho về Sài Gòn. Đó là 
chuyến bị bắt.  

NB: Mấy cái người cho anh quá giang họ có biết anh vượt biên trốn không ? 

19:00:NB: Không 

NB: Rồi anh có phải trả tiền không ? 

19:04:NB: Có trả tiền, Có khúc ghe người ta không lấy, có khúc người ta lấy, mình cũng khai thiệt, mình 
là nhân viên đi làm dưới đó, Dân Sài Gòn, giờ đường bộ không có xe, cần về gấp, nói láo để lên ghe đi. 
Chứ lúc đó đường bộ tụi nó chặn kỹ lắm.  

NB: rồi anh đi về bao lâu đi nữa.  

19:51:NB: Cái này có chút xíu tế nhị, khi tụi tôi tổ chức ghe đó, thì nó involve tiền bạc, không phải tiền 
bạc tụi tôi, do đó sau đó tụi tôi không dám  về nhà, do đó tôi trốn luôn đến ngày tìm được đường bộ. 
Trốn ở Sài Gòn, nói vắn tắt là hình tôi có trên mặt báo của báo Sài Gòn Giải Phóng đó, Trốn gặp được dịp 
đi vượt biên bằng đường bộ rồi đi luôn 

NB: Làm sao anh liên lạc 

20:48:NB: Ở cái buổi tối thì mình cũng hóa trang rồi đi ra đường, hẹn nhau.  

NB: Sao anh biết được ? 

21:01:NB:  Bố mẹ tôi, cô chú tôi. Cô chú tôi là người đi trước, rồi khi nghe vụ tôi bị bể, thì cô chú tôi  
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Tôi mới nói với ba tôi là cho nó đi theo tụi em, lúc đó nhà không có tiền, lại ông cụ cũng sợ nữa, lần đầu 
tiên nói đi đường bộ, ông cụ sợ nên nói chú cứ đi trước, tốt đẹp thì để cho cháu nó đi sau, có thời gian 
để ông cụ chạy tiền. Chú tôi đi qua lọt, đánh điện về, ở nhà tiếp tục liên lạc với người dẫn đường, chờ 
chuyến sau đi.  

NB: Xin anh kể tiếp về chuyến anh đi, đi xa không, đi tới đâu? 

00:59:NB: có người dẫn đường gốc Châu Đốc, người ta lên Sài Gòn người ta tìm mối, đủ số lượng 10 đến 
15 người, thì người ta tổ chức 1 chuyến. Chuyến tôi đi lại có 13 người, 11 người lớn, 2 đứa con nít, 2 đứa 
con nít do tôi giới thiệu đi cùng tôi.  

NB: Con nít bao nhiêu tuổi 

01:44:NB: Lúc đó nó khoảng 10 11 tuổi, giờ đều ở Houston hết,  dọn từ bên Cali về ở bên Houston hết, 
tổng cộng 13 người, tới từ nhiều nhánh, người ở Sài Gòn, người ở Thủ đức, người ở Hoocmon, không 
biết sao bà đó bả bắt liên lạc được, riêng trong nhóm đó, thì về phía gia đình tôi có chỉ được 6 người, với 
tôi là 7, còn sáu người kia không biết môi giới sao biết mà tới đi. Tụi tôi đi từ Sài Gòn, xuống Long Xuyên, 
chờ nhau ở đó, 13 người đó, bữa nay tôi xuống long xuyên, trước đó có người đã tới đợi sẵn rồi, tôi 
nhập bọn vô thành 3 người, nằm ở Long xuyên vài ba ngày tới ngày tới đủ ở Long Xuyên thì mới dẫn 
nhau xuống Châu Đốc, xong ban đêm qua chợ trời Tân Châu, đi ghe ngược lên Nam Vang, ghe lội ngược 
dòng cửu long nó ốm nhom, dài thòng à, cứ mối người khoang ghe chứa được 1 người, ngồi xếp hàng 
cái ghe chứa hết mười mấy người,  

NB: Anh đi bao lâu tới Nam Vang. 

04:06:NB: Đi có 1 đêm, buổi tối sẩm là tụi tôi bắt đầu xuống ghe đi, thì sáng hôm sau, tôi còn nhớ lúc đó 
khoảng 6h sáng, trời chưa tỏ hẳn là tụi tôi tới Nam Vang, rời tân châu lúc khoảng 8h chiều, chèo ghe hết 
mười mấy tiếng. Tới nam vang, cũng hơi xui mà không biết xui hay hên, Trên đường chèo ghe từ Tân 
châu tới Nam vang, cũng có những cồn cát, mà người lái ghe lựa ban đêm tối không có trăng đi thành ra 
cái ghe đâm vô cồn cát, mới lật ghe, không biết vì nước lạnh hay không quen nước mà tôi là người bị Ho, 
ban đầu ho thường thôi, nhưng khi tới Nam Vang gặp bác sỹ bà dẫn mối, gọi bác sỹ tới coi tôi thì nói tôi 
bị phổi ngập nước, vô nhà thành ra phải ngưng chuyến đó lại. Đáng lẽ lên Nam Vang 1 đêm là qua bên 
kia biên giới, mà vì tôi bị bệnh bả hủy chuyến xe lửa, rồi đi qua biên giới thái bằng xe bò với đi bộ. Được 
biết rằng hôm sau đáng lẽ đi thì chuyến xe lửa bị nổ mìn bung hết 1 2 toa gì đó, nếu tụi tôi đi thì ngồi 
trên chuyến xe lửa đó. Thành ra trong cái rủi cũng có cái may giống tái ông Mất ngựa vậy. Ở Nam vang 
chữa bệnh xong, cũng hết 2 tuần. sau đó quá giang xe vận tải chở gạo nó xếp gạo ngoài nó chừa hốc bên 
trong, chị nhớ ngày xưa xe vận tải Việt Nam và Nam Vang giống nhau, là xe 7 tấn, trên nóc có 2 cửa sổ. 
Phần trong người ta không chất gạo, mình phải leo vô xe, trốn trong đó, chở xe chở mình tới 
Bactambang, gọi là chòm chỉa, bả cho tá túc trong một nhà sàn người quen nào đó. Không phải mười 
mấy người đều đi trên chiếc xe gạo, có người bả mua vé, xe lửa cho đi, có người thì gửi xe gạo khác, vì 
một xe gạo vậy ngụy trang chỉ chở tới 3 người thôi. Lên tới đó chờ, nhờ 2 cửa sổ cũng êm, không sao 
ngửi mùi lúa chưa xay, mùi nó hắc hắc. Rồi từ battambang đi bộ có khúc thì mướn mấy người đang làm 
ruộng người ta có xe bò, nhưng mà mướn xe bò thì lại không đi được xa, ví dụ chở mình vài km thôi, 
người ta không chở mình tới biên giới được, lúc nào mỏi chân có điều kiện thì mướn xe bò. Có những 
khúc người ta đi buôn, thì mướn xe đạp đi, còn vô rừng rồi thì hoàng toàn cuốc bộ. Cũng phải nhắc lại 
quãng đường đó là đường chính để đi qua thời buổi đó là tranh chấp 3 4 lực lượng, longnon, xihanuc, 
hansomring, rồi lính thái sợ người miên tràn qua, người ta cũng mang quân đội tới trấn, thành ra khu 



rừng có rất nhiều bãi mìn, ba râu, có người gọi mìn lá lúa. Người ta treo bảng 3 -4 thứ tiếng, là khu vực 
có mìn, cấm vào, nhưng mà mình vẫn phải vào tìm đường sống thôi. 

Lúc đó tôi qua là đầu năm 80, tôi qua lúc đó người Miên người ta chưa ổn định, chưa có tiền bạc gì, mọi 
thứ giao dịch bằng vàng hết. Chị đi ăn hủ tiếu cũng cắt miếng dây chuyền ra ăn. , con nít bên Miên nó 
bán xe hũ tiếu gõ, hay hủ tiếu nam vang, phở,  bánh, cơm. Nó cân vàng nghề lắm, nó phéng cột ba sợi 
dây với chiếc đũa, bên này cột bù lon hoặc sỏi đá, nó khứa khứa mà nó cân chính xác còn hơn cân tiểu ly, 
nó cầm sợi dây chuyền ra nó hỏi muốn cắt mấy phân, mình nói 3 phân tiếng cam pu chia, người dẫn 
đường người ta nói dùm mình, nó cầm sợi dây nó ngắm ngắm, nó cầm kéo cắt cụp cái bỏ lên cân y chóc, 
mình có những cái nhẫn, dây chuyền mình biết khối lượng rồi, mình thử mình tháo ra mình biết 1 chỉ, 
hỏi nó, nó cân thử, nó nói đúng y 1 chỉ, cái cân rất đơn sơ, ba sợi chỉ, cái nắp phéng, với chiếc đũa, lúc 
đó bên Miên rất thịnh cái đó, vì giao dịch bằng Vàng hết. Ngay tụi tôi mướn xe vận tải cũng nghe bà dẫn 
đường nói lại cũng hết 3-4 chỉ gì đó, chở từ Namvang lên Battambang, cũng một điều rất linh thiêng là 
trên đường ngồi từ xe gạo lên kia, trong xe có từ 1-3 người, thì trong đó có 1 người không phải nhóm tôi, 
người đó là người tàu, sống bên Miên, ổng nói được tiếng Việt nữa, ngồi được 1 quãng, ổng mới nói 
mày đi phải không, qua đây tao dạy vài câu để đối đáp dọc đường, thế là ổng ngoắc mình qua, chỉ vài 
câu tiếng miên, mình cũng mơ hồ cũng đi theo bà dẫn đường, đến gần Battambang mới biết có trạm 
kiểm soát chính ở dưới này không sao, nhưng mà qua khu đó có trạm kiểm soát, tại dân chúng vượt biên 
nhiều, kiểm soát kỹ lắm, trời xui đất khiến sao, học có mấy câu, lúc xuống xe nó bắt hết xuống. Tài xế 
không giám dấu, ngừng trước 1 2 cây số gì đó, bắt tụi tôi xuống đất, không dám chứa trên xe, chỉ biết 
trạm kiểm soát cách nào, lúc đó tôi không nghĩ tôi là tôi nữa, ông lính miên hỏi tôi tôi trả lời rau ráu hết, 
như có ai nhập vào cứu mình, qua trạm người bàng hoàng hết, mình qua trạm này khó khăn rồi, thành 
ra tôi tin có đấng tối cao giúp mình.  

NB: Rồi hai người kia thì sao  

16:20:NB: qua ông kia thì ổng người việt mà bên Miên, một ông người tàu dạy tôi, một ông người Việt 
sống ở Miên lâu rồi, rồi cũng có một hai người ở Châu đốc cũng đi, nhóm tôi ban đầu 13 mạng xui, cuối 
cùng thoát hết, Cái chặng cuối kinh hồn lắm, đi ngang qua hố bom đầy xác người, rồi thấy cảnh ponpot 
chặt đầu người ta rơi xuống mình núp trong bụi lạnh da gà, hiếp dâm, chặt đầu rồi bắn xuyên táo, cướp 
hết rồi mà nó không được, nó giả vờ thả rồi nó bắn 1 tràng đạn tới, nguyên một đoàn mười mấy mạng 
chết hết, mình cũng qua nhiều cái may lắm. Từ tân châu mà lên tới Nam Vang tụi tôi đến 98 trạm kiểm 
soát, trời tối đen như mực, bơi ghe dưới sông, nó cũng biết à, nhưng mà trạm đó thì nó đỡ, nó chỉ nghĩ 
mình đi buôn, thành ra cứ tấp vô hối lộ gì cây thuốc lá, quả dưa hấu, là nó phẩy cho đi, đi một khúc một 
trạm, tôi ngồi đếm 98 trạm kiểm soát. Còn trong rừng thì thôi, kinh hoàng lắm, có những đoạn tụi tôi đi 
đói không có gì ăn, đi qua vườn xoài mà tôi nghĩ là bị bỏ hoang, vì dân Campuchia chết gần nửa dân số 
mà, ruộng vườn bỏ hoang nhiều lắm, đói quá mà ngay đang mùa chín, thành ra tôi cởi quần dài ra túm 
lại dắt xoài vô, đeo ở cổ, vừa làm thức ăn vừa làm thức uống, trong đoàn có 1 chị chẳng may bị colera, 
giờ chị ấy ở trên oasington DC đó, tôi phải thay phiên cõng chị ấy, cũng may là lúc đó cũng gần tới, chị ấy 
được đưa đi cấp cứu liền bác sỹ kêu trễ vài tiếng nữa là chết. Vì đã thâm quầng hết ra từ miệng rồi tới 
gần má rồi. Mất nước ấy, đại khái là vậy. 

NB: Trong đoàn bao nhiêu nam bao nhiêu nữ,  

20:37:NB: sáu bà, 5 ông, với 2 thằng nhỏ. Là 7 nam 6 nữ, 1 gia đình 1 cặp vợ chồng, 1 cặp vợ chồng 2 
đứa nhỏ, tôi độc thân 
<video 4> 



Có 7 người, 6 cô. Nam có 7 người, nữ 6 người. Nữ thì giả bận xà rông, trét lọ nồi đủ trò hết, đến giờ gặp 
cướp bóc cũng làm đủ trò hết.  

Gặp mấy lần cướp , gặp 3 lần cướp nhưng mà bà dẫn đường cũng dặn rồi, đừng có tham tiền. Giấu thì 
cứ giấu, nhưng mà phải xì ra một ít nó mới tha, đại khái bả nói bả đi bả biết rồi, thế nào cũng hai bà vụ 
cướp, tại vì khu polpot nó cướp nhiều nhất, bên bộ đội Việt Nam nó chỉ bắt người về thôi, đám cướp là 
thổ phỉ thái và polpot, đều là dân làng ra cướp. và polpot cướp có súng ống đàng hoàng, còn dân làng là 
mã tấu không à, bà dẫn đường dặn phải xì ra, đó là lý do chính tôi trông thấy tụi nó chặt đứt đầu một bà 
cái đầu rớt xuống đất cái đầu lăn vô gốc cây mà mình chưa ngã xuống kịp máu phun ra. Bà đó trong 
đoàn khác.  

NB: Anh thấy cảnh cướp đoàn đó, không phải đoàn anh? 

02:21:NB: Chưa, đoàn mình chưa lên tới, đi cũng rải rác, đâu có dám đi chung một lần mười mấy người, 
nhóm 3 4 người đi xa nhau vài chục thước, đâu có lần tụm nhau đi như đi party đâu, có lần khát quá mà 
diễn tả có nhiều cái cổ mà gặp lại không biết có dám làm nữa không, khát tới độ bên cam puchia lúc đó 
mùa khô, đất nứt chi chít, kẽ nút áng chừng phải 3-4 phân trở lên, có khi lọt cả gót chân, khô queo à, 
không có chỗ nào có giọt nước hết, khát quá, xoài ăn hết rồi, một phần thì phần chị kia ăn xoài bị coleral 
nữa, mình tá hỏa tam tinh mình cũng liệng xoài đi rồi, tới hố bom, ngó xuống thấy có vạt cỏ, thấy có cỏ 
là nghĩ có nước, chạy xuống thì chung quanh vạt cỏ bằng 2-3 cái mặt bàn, chừng 2-3 mét vuông, sờ thấy 
ẩm ẩm, chạy lên kiếm cái đĩa ấn xuống, nước nó tràn lên xanh lè y như nước xáo, cũng tranh nhau uống, 
uống tới đâu biết tới đó, đi qua cổ cảm tưởng uống nước đường, thấy ngọt lịm , giờ đưa chắc không 
giám cầm nữa ấy, chưa nói uống. Tới đầu làng khi vô trại lính nô rô đôm, có cái giếng, nguyên đám múc 
nước giếng lên, cái gây ấn tượng, là tới khu gần tới biên giới, thì có bãi rác trong rừng, lon coca, pepsi, từ 
75 tới giờ đâu có thấy lon đó, giờ sau 5 năm trời ngó lại hình quen cocacola pepsi sprite mừng tới rồi tới 
rồi, lúc đó ở Việt Nam campuchia đồ cũng chiến tranh đâu có hàng hóa gì của mỹ vô đâu, Hàng bên Thái 
qua không, mà tới biên giới Thái Lan rải rác quanh bìa rừng là rác nước ngọt, đồ hộp, tụi tôi ở đó coi như 
lính của Norodom bắt, trước khi qua Thái là bị bắt, bắt hiền từ. 

NB: Khi đi trong rừng như vậy, cái người dẫn đường họ theo địa bàn ,rồi họ đi hay sao? 

07:06:NB: Họ đi theo đường mòn, khúc nào mà nguy hiểm thì bả cho mình đi 1 mình, vì bả nói nếu bả đi 
với mình mà bả bị sao thì lạc hết, thành ra bả lách bả đi trước, hoặc bả chờ đi sau gì đó, bả chỉ mình đi 
thôi, đi theo đường mòn bao nhiêu cây số thì dừng chân, sáng sớm mai tôi gặp quý vị ở chỗ đó, thế là 
lính của ông Nôm bắt mình tại sao nó bắt, tại vì dân chúng đổ xô qua nhiều quá, nó bắt mình thì nó mới 
đòi cao ủy trả nó gạo. Thời nói giá cả khác nhau, nhưng có người nói nó đòi 1 người 5 tạ gạo có người 
nói 3 tạ, có người nói 1 tạ, nhưng không biết có giá nào là đúng , nhưng mà tôi thấy có xe gạo chở tới, 
khiêng vô nhà kho rồi tụi tôi mới được giao cho cao ủy, vì nó đang chạy tị nạn, mà dân campuchia nó 
nằm biên giới đó thì làm gì có gì ăn, thành ra nó đóng đô cũng dinh thự tre nữa rồi làm nhà kiên cố lắm, 
tôi có trở lại chỗ đó thăm, giờ trở thành một thị trấn, sau mấy chục năm giờ thành thị trấn đàng hoàng, 
xưa là bìa rừng hoang, nó nhốt mình vô mấy chuồng bò, rồi nó cho mình chén cơm không, chai nước 
uống, rồi nó liên lạc với cao ủy sao không biết, nhóm tôi chờ 3 ngày, còn mấy người bị nhốt trước, bảo 
cũng nói là bị nhốt trước mấy ngày rồi, đại khái nó gom đủ người 1 tuần giao người 1 lần, nó chở gạo 
xuống 1 lần, thì từ chuồng bò đó mới đi qua trại, gọi là trại nhưng mà cũng ở chỗ đó thôi, nhưng mà 
dựng lều lên ở một khu đất vuông vắn khá rộng, do cao ủy kiểm soát, đóng gạo đóng đồ xong, được từ 
chuồng bò vô trại đó, khai giấy tờ lý lịch thì sau đó từng tốp từng tốp lên xe nó chở vô trại khác sát biên 
giới nữa.  



NB: Lúc đó qua thái lan rồi ạ ? 

10:42:NB: Chưa, vẫn là trong đất Miên, cho tới ngày mà tôi rời khỏi trại đó là trại NW9, chỉ tọa độ của 
trại trên bản đồ( North west 9), tới ngày tôi được gọi là tị nạn thì lúc đó mới là đi vô giao thông hào vô 
đất thái,  Nó nhốt tôi chuyển lên trại Panatpithon, ở thị trấn gần băng cốc, cách băng cốc 100km. 

NB: Vậy là lúc đó anh ở trại bên Miên, anh ở bao lâu ? 

11:44:NB: 1 năm rưỡi,  

NB: xin anh diễn tả đời sống trong trại ? 

11:49:NB: Đời sống như mình đi cắm trại mỗi ngày vậy đó, đưa toán tụi tôi tới là toán đầu tiên là hai 
trăm ba mấy người, nói trắng ra là chưa đưa tụi tôi đi đâu, nhưng mà xảy ra hãm hiếp nhiều quá ở trại 
cũ, cao ủy tị nạn mới bỏ xe cam nhông, chở tụi tôi qua bìa rừng cách trại cũ chừng 5-10. ở trại cũ được 
mấy tuần, 

NB: Hãm hiếp là lính miên buổi tối nó vô ? 

12:44:NB: Lính thái, lúc đó khi mà qua cao ủy là lính Thái kiểm soát trên phần đất Miên, ngay biên giới, 
tụi Thái Lan nó ẩu lắm, kể cả úy tá, không phải lính không đâu. Nó lập trại đó, chở tôi lên, hãm hiếp 
nhiều quá, cao ủy tị nạn chịu không nổi, xách tụi tôi hết lên xe bus, mỗi xe mấy chục người, xe cam 
nhông rồi sau này tôi mới biết mấy xe đó là xe chở gạo, trên đường về mới nhờ xe đó di chuyển mình 
qua một cánh rừng khác, chiều hôm đó tới cánh rừng đó, tụi tôi ngủ ngoài trời. Cao ủy tị nạn nó cắm cái 
lều như mình đi camping bây giờ đó, lều mà family 4-5 người ngủ đó, có hai ông hồng thập tự ngủ trong 
lều đó. Xe cam nhông đổ xuống thì có một cái thang nước, như bồn xăng để đựng nước, phát nước, ra 
phát cho mỗi người cái ca, tụi tôi gọi là cái Ô, tròn tròn, cao, chưa được 1 lít nước, mỗi người được phát 
1 cái như đường tăng đi khất thực, ra hứng nước uống. Ngày thứ 2 nó mang gạo tới, chờ nó mang nồi 
mang niêu tới, lập nhà bếp nấu cơm xong rồi phát cơm cho nhau ăn, vì không được công nhận là tị nạn 
cho nên tụi tôi là người tới đầu tiên nhất mà còn phải chờ ở đó 1.5 năm mới được công nhận là tị nạn, 
đời sống sau đó mới mang cưa búa kìm tới rồi nó cho người dẫn tụi tôi vô rừng chặt tre, chặt lá đồ về 
mới dựng lán lên, dựng nhà dài lên rồi hồi đầu mang lều quân đội lều lớn chứa 100-200 người mang 
được 3-4 cái lều đó, khi ở lều thì xây nhà bằng tre, xây đến đâu dẹp lều tới đó, tôi tới đầu, dựng lều xây 
nhà, dựng trại đó, nổi lửa đốt trại trước khi lên.  

NB: Có bao nhiêu người trong trại đó, 

16:42:NB: Cao điểm trong trại đó là có khoảng 4000 người 

NB: Rồi lương thực người ta mang tới hay sao  

16:53: NB: Nước cũng mang, mang từng cái xe bồn tới bởi vậy trong trại đó thiếu nhất là nước, nhất là 
các vị phụ nữ, một ngày ban đầu nó có cái ca đó để đựng thôi, sau nó mang thêm mớ xô 8 lít, nó cho   
mỗi gia đình 1 cái, rồi nó ghép mình chia thành ô, lán nhà xây lên nó chia từng đại khái như 1 ô 4-5 
người ở, nó tính 4-5 người đó là 1 gia đình tiêu chí lớn là hết nguyên cái ô, nhiều khi 1 ô nó cho một hộp 
thịt, 5 người mỗi người miếng. Có nhà bếp nấu chung, nó cho tự nấu ăn mãi gần cuối, mãi sau trại lên ba 
bốn ngàn người nó nấu ăn không nổi nó mới cho tự nấu ăn. Gần tới ngày cuối lên gần 4000 người nó 
mới cho tự nấu ăn, hồi còn hơn ngàn là nó nấu nó tới phát từng ô cơm ô cơm ăn vậy. Chẳng có đồ ăn gì 



hết. Nó phát hai thứ nhiều là dầu ăn với đậu xanh. Bà con mới sáng kiến lấy đậu xanh trồng giá ăn có rau, 
dầu ăn dư ê hề, tối ngày để thắp đèn không à. Dầu lạc bỏ vô lon sữa bò, lay lắt tới khoảng năm rưỡi.  

NB: Lúc đó anh nghĩ tương lai anh làm sao ? 

19:32:NB Mơ hồ lắm, lúc đó có người bỏ đi kháng chiến, tại trại tôi biết có mấy chục người theo phong 
trào, không biết ngày mai sao. Nhận được thư từ ở Pháp, Mỹ Canada, thì nó cứ nghĩ mình ở trại tị nạn 
đường biển, nó nói mày cứ ở đó Enjoy đi chơi cho đã đi, thời tị nạn là thời sung sướng nhất , qua tới đây 
cũng cày bừa mệt lắm. Ở đó học anh văn rồi enjoy đi, nó có biết đâu mình ở giữa rừng. 

NB: Rồi anh có được gửi thư báo về gia đình không? 

20:41:NB: Có. Gửi thư qua cho hồng thập tự, mấy ổng dán tem dùm rồi gửi đi.  

NB: Gửi về nhà có sợ không ? 

20:55:NB: Lúc đó không sợ nữa, cái bà dẫn đường, đi thoát bả mới về nhà lấy thêm tiền, có chữ ký, có ký 
hiệu đàng hoàng, ví dụ như đã gặp anh A anh B, là đi thoát, còn gặp anh C anh D là bị bắt rồi, có ám hiệu 
về bả về bả đưa thơ cho nhà, bả mới lấy phần tiền còn lại.  

<Video 5> 

Ở đây cũng có mấy người đi đường bộ chung với tôi, con ca sỹ duy trác. Cũng đi chung với tôi. 

NB: rồi sao anh qua được Mỹ? 

00:42:NB: Khi nó công nhận tị nạn, thì nó hỏi có quen ai không, nếu quen thì nhờ người ta Sponsor thì đi 
lẹ, còn nếu không thì phải chờ mấy hội nhà thờ nó sponsor chùa thì đi chậm hơn. Rồi tôi có nghe bác họ 
ở Houston này, ổng bảo lãnh cho qua. Từ đó tới giờ tôi ở Houston. Ổng lắc bầu cua, ra con gì xài con đó, 
dám thay đổi. 

NB: Cảm nghĩ đầu tiên, kinh nghiệm những ngày đầu anh tới Houston này? 

01:44:NB: Hơi chua xót, tôi tới Houston đúng ngày sinh nhật, lúc đó tôi 20 tuổi, trời ngoài mưa tầm tã, 
xuống phi trường không ai đón, Dù được Sponsor là ông bác nhưng mà giấy tờ làm sao không biết, nó 
không báo cho ông bác, hay là nó báo chậm trễ gì đó, tôi tới tháng 6, cuối tháng 6 đang mùa hè bên này, 
thì gia đình ông bác đang Vacation, tôi còn giữ trong túi được mấy chục đô, tôi gọi về cho mấy hội bảo 
trợ, nó trả lời bảo trowj qua đây là chấm dứt nhiệm vụ rồi, giờ là phần của người bảo trợ, không phải 
của hội bảo trợ nữa.  

NB: Có sợ không ?  

03:09:NB: cũng hơi sợ, nhưng mà được cái là tôi nói được tiếng Anh, khá khá tiếng anh, mình cũng thủ 
một số địa chỉ số phone của bạn bè, cũng liên lạc được một số bạn bè, gọi hội nói vậy, mình ngồi chờ, 
hội tôi là USCC, ngồi sân bay george bush chờ, thấy cô  thấp thấp, chạy vô chuyến bay sau, đón mười 
mấy hai chục người Miên, ra cũng xách cái túi giống mình, cũng tị nạn rồi, cái đi ra hỏi cổ mới biết cổ làm 
việc cho YMCA, đi đón người tị nạn, mình mới trình bày tôi cũng người tị nạn mà giờ cháu không phải 
YMCA mà giờ USCC không đón, mà người bảo trợ không đón, giờ cháu không biết tới đây từ sáng giờ, 
mà giờ chiều rồi, không biết đêm nay ngủ đâu thế là lên xe cho về YMCA luôn, bả cho về YMCA ngủ nhờ 
cả tuần lễ sau, một sáng đẹp trời ông bác lái xe hơi tới, mình đang ngủ nghe tụi nó gọi nói có người tới 
thăm, ở Mỹ có người tới thăm<laugh>. Ổng nói ổng đi Vacation ổng chưa nhận thơ báo là mình tới, đến 



khi về thì thơ gửi quá cận ngày thành ra cũng học được bài học, vô YMCA bả trình diện với sếp bả tôi còn 
nhớ ông mỹ tên Luck, bả phải trình bày tại tự nhiên đem người lạ về hội. Ông kia ổng phát biểu một câu, 
giờ này tôi nhớ hoài, Nothing free in this country, you want to stay here you have to work for us. Hồ sơ 
ICM mở ra nó biết mình là thông dịch viên của IMF, của bệnh viện, thông dịch viên của các phái đoàn 
thiện nguyện, qua 1 đêm, sáng hôm sau nó tống lên xe vent, mang 7-8 người Việt, Đám miên đi xe khác, 
để làm gì, chở em xuống bệnh viện làm thông dịch cho người ta làm giấy tờ y tế. Mà mình chưa có giấy 
tờ gì hết. Mà bản thân mình chưa có giấy tờ gì mà đi thông dịch cho người ta làm giấy tờ y tế, người ta 
cười chết luôn. Nhớ hoài câu đó, Nothing’s free in this country, ... Cũng giống như trại tị nạn vậy, chỉ 
khác bên kia cái ô, bên này cái đĩa với cái muỗng, với cái ly, cái MCA đó còn nằm trên đường này tôi còn 
nhớ, 

NB: Năm đó khoảng năm bao nhiêu? 

07:30:NB: Năm đó là năm 1981 chị. Tháng 6 năm 81. Ngay ngày sinh nhật tôi. Gõ kẻng, là đi vô lấy ly 
hứng ly sữa, hoặc nước ngọt đưa cái đĩa ra nó cho cục bột, lần đầu tiên mình ăn theo kiểu mỹ, 1 cục 
chicken, 1 cục potato, lấy muỗng ăn đâu quen, gọi phone, lúc đó rình rình chiều có bao nhiêu số phone 
trong túi mấy thằng bạn ở Houston, đi về hết mới giám xài phone, gọi mấy thằng bạn lên nó đưa mấy gói 
mỳ, ăn theo kiểu mỹ ăn không nổi,  

NB: Rồi khi bác anh đi qua đó anh làm gì, anh đi học, đi làm hay làm gì. 

08:56:NB: Job đầu tiên là đứng sacker cho tragen người ta mua mình đứng gói hàng, cái service mấy 
năm đó nó khác bây giờ. Bây giờ đa số người đứng bấm tiền phải gói bỏ bao luôn, hồi đó nó chia ra 
người tính tiền cash riêng, gói hàng riêng, đẩy ra xe riêng. Mình ở hạng gói hàng, thấy ông em mình ổng 
qua Mỹ làm job này, cái bà chị bả làm cho ông pholy đó bả biết mình có nghề may, bả giới thiệu mình vô 
ngồi sửa đồ, quần áo, lên gấu tay áo vest, quần tây. Được thời gian, rồi bả nghỉ job thì phe phái của 
người Manager mới lên người ta đưa người của người ta vô, mình bị nghỉ, rồi mình đi ra bán ... cây xăng, 
đi học được thời gian gom tiền mở tiệm may, rồi không đưa đồ cho Mỹ may nữa, kỹ nghệ may của Mỹ 
xẹp tiệm luôn, tôi đi làm thợ tiện cho tới giờ này. 

NB: Theo anh cái gì khó khăn nhất để bắt đầu cuộc sống ở Mỹ,  

11:22:NB: tôi không bị nhưng tôi nghĩ là cái languages là khó khăn nhất mình đã theo như tôi là tôi đã 
kha khá tiếng anh rồi, mà mình còn gặp rất nhiều trouble, cái pronounciation qua xứ cao bồi này nó đổi 
nhiều quá, mình còn choáng nữa là những người không biết tiếng anh. Thành ra tôi qua cũng hơi xui, là 
lúc đó vừa qua đại khủng hoảng năm 80 xong thì tôi qua tới. Houston bị nặng nhất, mình đâu có biết 
trên trời dưới đất gì đâu mình bị tách biệt trong rừng 2 năm rồi, mình đâu có biết về kinh tế, về xã hội, 
về ngoại giao gì ngoài đời đâu. Sau về mới biết là bị năm 80 xuống tới bottom rồi, mình năm 81 đi kiếm 
việc làm khó. 

NB: Điều gì giống và khác giữa Việt Nam và ở Đây. 

13:13:NB:Hồi đầu từ phi trường theo xe của cô YMCA về, cái mà ngạc nhiên nhất là đường xá quá nhiều 
và quá bự và quá chằng chịt, mình nghĩ trong đầu, đường kiểu này không biết bao giờ mình mới thuộc 
nổi đường mà đi cho khỏi lạc. Cuối cùng thì sự khó chóng qua, mọi chuyện nó cũng tuần tự đạt được. 

NB: Anh có nhớ câu chuyện vui nào về sự ngỡ ngàng mà anh từng trải lúc mới qua, như thế nào, những 
câu chuyện khác về phong tục tập quán đó ? 



14:32:NB: Có cái tôi về nhà ông bác tôi gặp mấy thằng em, nó nói tiếng Anh mà hồi đó tôi cảm thấy bất 
lịch sự, nó cứ uh hú, ứ hù, mà tôi nghe học tiếng Anh đâu có mấy cái chữ đó, mà bố mẹ hỏi nó cũng uh 
hu, tôi ghét cái thái độ  tôi bị một cái ngay ngày đầu bác bác tôi nấu nồi cơm, nhà bả có 4 người con ông 
bả là sáu, bà nội là 7 mình nữa là 8. Mà chị tưởng tượng, bả nấu 1 nồi cơm điện có chừng 3 lon gạo. Nồi 
nhỏ vậy, đồ ăn thấy 3-4 món thịnh soạn lắm, mà ngó qua không thấy đầy nồi cơm cái bữa đó là cái bữa 
đầu tiên mà theo câu hỏi của chị là khác biệt tới dữ dội như vậy đó. Bên này người ta ăn đồ ăn nhiều ăn 
nửa chén cơm thôi, còn bên mình chủ yếu là ăn cơm, đồ ăn chút xíu. Chờ mọi người ăn xong đợi mọi 
người đứng lên hết trơn đó tôi làm khách tôi mới nói tôi mắc cỡ, tôi mới hỏi hết người ăn rồi hả bác, bác 
hỏi sao nãy giờ tao chả thấy mày ăn gì cháu thấy nồi cơm nhỏ quá không dám ăn, mình cháu ăn hết nồi 
này đó bác, bác mới nói, chết mày nói tao quên mày mới ở trại tị nạn qua. Đó là kỷ niệm rất vui, hôm sau 
bả đổi nồi khác, mà rồi kết cuộc mình ăn được chừng tháng đầu à, rồi sau đó mình lại cũng giống người 
ta. Tháng đầu ăn nhiều lắm, 1 bữa ăn 2 3 tô cơm, thành ra nồi đó tôi nhìn thấy hỡi ơi.  

NB: Rồi làm sao anh liên lạc được với vợ anh, bao lâu sau anh gặp lại chị? Làm sao liên lạc? 

17:55:NB: cái đó thì nó lại tôi ý nói là cái duyên. Nó là một cái duyên, tôi quen nhau trại tị nạn, cổ nhỏ 
tuổi, lúc đó tôi 20 cổ có 16, cổ được trong diện mồ côi. Trẻ em dưới 18 tuổi diện mồ côi,  chính phủ Mỹ 
rước đi trước, đi trước tôi 6 tháng. Chỉ biết là trong giấy lúc cấp đi có bán là em về oriegent, biết địa chỉ 
hội bảo lãnh chứ có biết sắp xếp thế nào đâu. Đâu 2-3 năm sau gì đó, tôi sang Mỹ thì tôi gặp một người 
bạn, cũng ở trại tị nạn đó, mà lại ở trên Oerigent nhờ người bạn học chung Chu Văn An với tôi, về gặp gỡ 
khóa Chu Văn An, mới gặp nó, mới nói ủa mày tị nạn nghe nói porland orient, có gặp Mai không, nó hỏi 
Mai ở trại tị nạn mày hả nó nói ừ, thỉnh thoảng đi chợ có gặp, để tao gặp có số phone địa chỉ đưa mày, 
được tuần nó đưa mình số phone, chờ gọi lên giây phút đó không bao giờ quên, ha sao anh có số phone 
em, sau đó liên lạc lên xuống long distance, hồi đó mắc tiền lắm, chứ đâu rẻ như cellphone bây giờ, hồi 
đó tôi nhớ 11cent 1 phút, sau 11h còn với weekend là 11cent / phút. Những năm đó tôi còn giữ bill 
phone làm kỷ niệm, tôi trả bảy trăm mấy tiền phone. Giờ mình cũng thấy tụi nhỏ ôm phone chat nhau 
thấy nó dễ dàng quá. 

<Video 6> 

NB: Rồi bao lâu mới làm đám cưới? 

00:03:NB: gặp nhau 5 năm sau mới cưới, năm 87 mới cưới.  

NB: Rồi anh chị có vô quốc tịch Mỹ chứ ? 

00:25:NB: vô lâu lắm rồi tại, tôi bị vợ kêu vô, lúc cưới vợ là chưa có quốc tịch, thẻ xanh cũng không có, 
có cái identify thì bị ăn cắp mất, trộm nguyên cái ví, lấy vợ làm hôn thú, nó hỏi identification thì chỉ có 
mỗi bằng lái thôi, bắt buộc phải có để lái xe thôi, hỏi thẻ gì cũng không có, bả mới đi làm hết cho mình, 
mả đi cớ mất, lấy đơn fill out cho mình, mình mới được vô quốc tịch, bả đủ 5 năm là vô quốc tịch bảo 
lãnh gia đình, bên tôi không ai chịu đi, ai cũng lấy vợ lấy chồng kẹt, không đi, đâm ra mình lười không vô 
quốc tịch, ông bà cụ mất hết rồi. Tôi còn bốn anh em ở Việt Nam,  

NB: Anh có hay về thăm không ? 

02:08:NB: có chứ chị hồi ông bà cụ còn sống năm nào tôi cũng về, năm ngoái tôi mới về mãn tang bà cụ, 
coi như xong rồi, không biết bao giờ mới về nữa. Anh chị em thì kiến giả nhất phận, ông bà cụ thì mình 
còn có cớ mình về.  



NB: Theo anh anh là người Mỹ hay gì ? 

02:44:NB: Tôi vẫn là người Việt Nam, rõ ràng vì bây giờ có tóc xanh tóc đỏ, lột da kiểu micheal jackson 
thì tụi nó vẫn coi tôi á châu à, tại vì nó cho con tôi là á châu, vì da vàng mũi tẹt thì chịu thôi. 

NB: Bản nhạc nào khiến anh nhớ đến Việt Nam nhất  

03:21:NB: Đoàn thuyền viễn xứ, tối tối trại tị nạn tôi ở lâu quá giống như mấy ông cải tạo luôn, chế đồ 
xài với nhau tre với gỗ mà còn đóng được đàn ghi ta, nhờ tụi nó chôm dây điện thoại làm dây đờn, rồi xô 
nồi, cắt cái cao cái thấp làm trống, tụi tôi có nguyên ban nhạc ở trại tị nạn đó, đánh như thiệt á,  

NB: Có truyền thống nào anh ráng giữ gìn dạy dỗ cho con.  

04:32:NB: Nền nếp gia đình, đi thưa về trình nói năng khiêm tốn lễ độ với người lớn tuổi, hoặc là trước 
bữa ăn phải mời. Vẫn nói tiếng việt, rồi chủ nhật nào tụi tôi cũng dẫn nó đi tới chùa, sinh hoạt hướng 
đạo, tụi nó vẫn nói tiếng Việt tốt.  

NB: có tục lệ nào của Việt Nam mà anh muốn thay đổi. 

05:49:NB: Khó nghĩ nhỉ 

NB: Giống như là đi trễ, không đúng giờ 

05:59:NB: Cái đó là cái thói xấu, cái đó cũng không vơ đũa cả nắm được, tôi không phải người đi trễ, tôi 
đi sớm tới tôi lại ph ải chờ người đi trễ, thành ra lần tới tôi cũng đi trễ luôn, chứ thực ra bản chất tôi 
không phải người đi trễ, thành ra đó là thói quen xấu, chứ không phải phong tục, tập tục, nếu nói phong 
tục thì tôi chưa nghĩ ra, vì những phong tục tập quán cái gì gì tốt mới lưu truyền ngoài chuyện nghiêng 
về phía tôn giáo chút là một số mê tín dị đoan thì nên coi lại, còn phong tục thì tốt ông bà mới truyền lại. 

NB: Có kinh nghiệm đặc biệt nào anh muốn chia sẻ nữa không ? 

07:54:NB Nếu mà nói thì lại nói quá to lớn vì nhiều khi đâm ra mình dạy đời quá đáng, nhưng mà thực 
sự tôi thấy dân tộc việt qua bao thế hệ, nhất là thời tị nạn, thời Boat people, walk people, di dân, người 
Việt rất chịu khó, thành ra chỉ nhắn thế hệ sau đừng quên điều đó. 


