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Gần đây cả thế giới nóng lên với tin Bình Nhưỡng đe doạ tấn công đảo Guam bằng hoả tiễn, 

hòn đảo này bỗng dưng trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ, làm tôi chợt nhớ tới những "đoản văn" 

viết tại đây vẫn nằm im lìm trong hộp thư vì lười sắp xếp. 

Sau chuyến đi nửa vòng trái đất năm trước, tôi đã từ bỏ mộng hải hồ, tự nhủ không bao giờ 

rời xa tổ ấm thêm một lần nào nữa nhưng rồi cơ duyên đưa đẩy, tôi lại quẩy ba lô lên đường 

đến với "lãnh thổ có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Hoa Kỳ". Có người lại nói đây là cửa 

ngõ thiên đường, dựa theo khẩu hiệu của Guam: "nơi ngày Mỹ bắt đầu" vì nơi đây đón ánh 

mặt trời sớm nhất. Chỉ hai chặng bay ngắn tổng cộng chưa đến 3000 miles,  mất hơn 10 giờ 

kể cả thời gian nối chuyến nhưng đủ làm tôi bâng khuâng ngay từ lúc xếp hành trang, chưa 

đi đã nhớ nhà! 

Lần đầu tiên tôi được đi máy bay giường nằm vì vắng khách, mọi người nói vui mua một 

được 3, ai thích cứ việc lấy cả một dãy ghế nằm thoải mái. Chuyến bay không được an nhàn 

lắm vì rung lắc, chao đảo, dằn xóc giống như lọt ổ voi, nhiều phen cứ nghĩ chắc về chầu 

Chúa tới nơi rồi, nhất là khi nằm thì cảm giác khủng khiếp hơn nhiều. Nghĩ dại nếu như xảy 

ra chuyện thì có một điều an ủi cho người... nằm xuống vì tai nạn hàng không được bồi 

thường cao nhất! vả lại sống chết có số cả nên chẳng việc gì phải lo lắng. Cuối cùng máy 

bay cũng tiếp đất an toàn vào lúc hừng sáng sau 4 giờ bay đêm.  

Chưa kịp tận hưởng bầu không khí mát dịu, trong lành buổi ban mai thì đã bị một, rồi hai 

em an ninh đen đẹp đen giòn cười tươi hơn hoa xúm lại truy vấn, quay còn hơn ... dế. Mà 

tất cả đều đã ghi rất rõ ràng trong tờ khai hải quan dài hơn tờ sớ, định bụng bữa nào rảnh 

ngồi viết lại thành tiểu phẩm hài tặng bạn bè làm vài thang thuốc bổ. 

Nào là qua đây làm gì, bao lâu, ở nhà ai, địa chỉ, bạn trai hay gái, quen bao lâu, tại sao 

quen, có gia đình chưa, vợ làm gì? tới đây thì lên đến cao trào vì thành thật khai báo vợ nó 

ở nhà chờ sinh, hỏi: thế có định sang đây ... đỡ đẻ không?- Cha mẹ ôi, bây giờ là thế kỷ thứ 

hai mươi có lẻ và trên cái xứ được gọi là "nước Mỹ thu nhỏ" này mà vẫn còn "hiện tượng" bà 

mụ tới nhà cắt rốn như hồi năm thìn bão lụt vậy sao? Vội vàng giải thích y tá chỉ làm việc 

theo y lệnh bác sĩ chứ không kiêm luôn nữ hộ sinh. Tất cả cùng cười như nắc nẻ, tưởng 

xong. Qua tập 2, thế con nó mấy đứa, bao nhiêu tuổi? - mệt quá đi,con người ta chứ có phải 

con tui đâu mà nhớ nổi, tới 3 đứa lận - dĩ nhiên phải đoán mò. Vậy có sang đây giữ trẻ 

không? Rồi có vé máy bay khứ hồi không, ai mua? đưa vé ra - nghĩ bụng đưa thì đưa chứ sợ 

gì, mình cây ngay mà - vì lần này rất nghiêm chỉnh, xin đi 2 tháng, mua vé đúng thời hạn 

luôn chứ không như lần trước xin đi 2 tuần mà ở lại gần 4 tháng.  

Người Việt Nam hay nói rảnh rỗi sinh nông nỗi là đây, hôm ấy chỉ có một chuyến bay ế 

khách từ Manila đáp xuống nên nhân viên coi bộ còn nhiều hơn hành khách. Tiếp tục: thế 

người quen ở đây làm gì, shop tên gì?- Tui có phải bà tám đâu mà biết - nói thiệt tình nha, 

giữa khúc ruột ngàn dặm và người ở lại ít nhiều gì nó vẫn cứ có một khoảng cách vô hình 

nào đó khiến mọi người e dè không dám hỏi nhiều. Có lẽ đỉnh điểm của tiểu phẩm hài là đây 

mà mãi sau này mới biết. Ở bên mình thì gọi tiệm chuyên sửa xe 4 bánh là garage xe hơi, 

có lẽ là "tàn dư" thời thực dân Pháp để lại! còn bên bển thì garage chỉ là cái nhà để xe. Thế 

cho nên khi ấy cứ hồn nhiên trả lời nó làm chủ cái garage sửa xe thì hai em ôm bụng cười 

ngất, cười như chưa bao giờ được cười, lại còn quàng vai nhau vừa lặp đi lặp lại từ "garage" 

- hơi bực vì làm gì mà cười như phát rồ vậy? tuy cũng ngờ ngợ Vietlish của mình chắc nó 

ngồ ngộ -  mặc kệ miễn hiểu ý được rồi. Nghĩ cũng giống như tôi từng cười ngất khi nghe 

đứa cháu qua Mỹ từ lúc còn học mẫu giáo kể chuyện: lúc mới ra trường cháu đi làm... háng 

(hãng)! Xong lại đến thùng hàng người ta gửi đem hộ gồm thức ăn, sữa bột, tã giấy. Thấy 



có gì đó sai sai giống chở củi về rừng quá nhưng người ta gửi thì đem qua thôi. Hỏi: tại sao 

lại mang sữa qua đây? - phán bừa: vì ở Việt Nam rẻ hơn!!!(con tui nó dứt  sữa từ hơn 2 

thập kỷ rồi, nhưng tui cũng biết giá sữa ở Việt Nam cao ngất ngưởng vì bao gồm đủ loại hoa 

hồng, tội các thiên thần bé nhỏ quá), xong tại sao đem tã qua? biết trả lời sao nhỉ vì tã thì 

để lót chứ còn hỏi gì nữa - "cùng tắc biến"-, chỉ ngẩn người ra vài giây rồi nói luôn: 

làm...quà. Lại thêm một trận cười hả hê và vừa cười vừa hỏi: sao lại lấy tã làm quà - tại nhà 

nó có con nít - trả lời xong tôi cũng vội quay đi bặm môi lại nín cười, không quên tự thưởng 

một điểm 10 luôn. Nghĩ " biến tắc thông" nhưng đời có bao giờ như là mơ, còn phải trả lời 

cả chục câu hỏi nữa: có đem cây cảnh, hạt giống, rau củ quả hay thịt heo, bò gì không 

v...v...?. Cái này mới thiệt là ngộ à nha, hành lý đã qua máy soi, tờ khai đã ghi đầy đủ, hỏi 

gì lắm thế? 

Kết quả tôi là người cuối cùng bước ra khỏi sảnh, vẫn còn một quyền trợ giúp là gọi điện 

thoại cho người thân chưa phải dùng đến. Hối hận vì đã không lấy xe lăn và cứ xua tay lia 

lịa nói đúng một câu "I am Vietnamese", khoẻ re mà lại được ưu tiên nữa. Tự thề trong lòng 

sẽ không có lần thứ 2 đặt chân lên cái đảo này nữa đâu. Làm mất hứng, không như hồi qua 

Texas, tờ khai chỉ bằng phân nửa và  hỏi đúng 4 câu xong cười tình chúc đi chơi vui vẻ. Lên 

xe ngồi mà  băn khoăn tự hỏi chắc mặt mình trông .... gian? Chuyến này về phải soi xét lại 

tâm hồn mới được vì "tâm sinh tướng" mà.  
 

Phi trường nằm trên một ngọn đồi trông ra vịnh Tumon, khung cảnh nên thơ và trông quen 

thuộc với những hàng dừa phất phơ trước gió, cứ ngỡ như đang ở Nha Trang.. Xa xa phía 

dưới là những khách sạn, khu nghỉ dưỡng.  
 

Đảo Guam ở phía tây Thái Bình Dương, là một căn cứ quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ ai cũng 

biết, cũng chính là nơi con tàu Việt Nam Thương Tín năm xưa cặp bến với khoảng 600 người 

di tản rồi chỉ mấy tháng sau lại quay về cố quốc mang theo hơn 1500 người! Đây là hòn đảo 

lớn nhất thuộc quần đảo Mariana, diện tích hơn 500.000 m2, chiều dài khoảng 50 km, chiều 

rộng từ 6 đến 20km. Cách Triều Tiên hơn 3000 km và cách xa lục địa Mỹ hơn 9000 km. Tôi 

thấy khá nhiều người bạn ở Việt Nam nhầm lẫn Guam với Hawaii, thực ra hai đảo này cách 

xa nhau hơn 6000 km và cũng khác xa nhau. 
 

Guam có khí hậu nhiệt đới nên tương tự Viêt nam, chỉ có mưa, nắng và bão. Nắng cháy da 

người và mưa thì chợt đến chợt đi không báo trước, sau các cơn mưa thường xuất hiện cầu 

vồng rất đẹp mà nếu đứng ở bờ biển trông giống như cây cầu khổng lồ, lung linh 7 sắc màu 

vắt ngang trời. Còn gió thì khăn áo ra đường luôn phải cẩn thận, khỏi cần qua cầu cũng bay. 

Mỗi năm thường có vài ba cơn bão đổ bộ vào Guam, năm 2002 nơi đây đã hứng chịu siêu 

bão Pongsona với sức gió chừng 120 dặm một giờ! Thỉnh thoảng cũng có động đất nhưng 

theo người dân kể lại không bị ảnh hưởng gì lắm, còn các cơn địa chấn nhẹ thì nhiều, có 

cảm giác choáng váng như rối loạn tiền đình trong vài giây, nếu để ý thấy ly nước tự nhiên 

sóng sánh thì nó đó, tôi đã được mục sở thị vài lần. 
 

Dân số khoảng 160.000 người, phân nửa là người bản địa Chamorros. Nói thêm ở đây là thổ 

dân Guam cũng không ưa gì những người đến từ phía bắc quần đảo Mariana (mặc dù cùng 

là người Chamorros) vì trong chiến tranh Thái Bình Dương đã được quân đội Nhật dùng làm 

phiên dịch và coi dân Guam là kẻ thù! Người  nhập cư Philippines đông nhất, khoảng 1/4; 

còn lại là các sắc dân khác như Trung hoa, Nhật, Hàn...Người Việt chỉ chừng 1/10 dân số 

nên không có nhà thờ Việt Nam và thánh lễ tiếng Việt ở đây; đa số buôn bán, mở tiệm ăn & 

các dịch vụ nên cuộc sống có vẻ thảnh thơi, họ về Việt Nam như đi chợ. Trộm nghĩ nếu như 

lại có một cuộc di cư vĩ đại sẽ chọn nơi này làm đất tạm dung vì có vẻ gần gũi với người 

Việt, mặc dù còn nhiều bất tiện về y tế, thực phẩm vì đảo nào không thế? 
 

Cư dân được mang quốc tịch Mỹ tuy không có đầy đủ quyền lợi, người dân nơi đây thường 

tự trào là công dân hạng 2, chỉ có quyền bỏ phiếu cho các đại biểu đảng trong bầu cử sơ bộ 



Tổng Thống Mỹ và có một đại biểu Quốc Hội không bỏ phiếu. Thu nhập chính nhờ ngành du 

lịch và dịch vụ hậu cần cho hai căn cứ quân sự của Mỹ với khoảng 7000 binh sĩ cùng với gia 

đình sinh sống trong một khu dân cư riêng biệt, khang trang (là nghe nói thế), GDP xếp 

hạng 35 với con số $21,000/người. 
 

Nhịp sống nơi đây chậm, có vẻ thanh bình của vùng quê yên ả, tạo cảm giác khoan khoái dễ 

chịu thấy rõ. Ngay cả giờ tan sở cũng chỉ thấy dòng xe chậm rãi nối đuôi nhau, dường như 

không có gì phải vội vã. Không có cảnh người đi như ... chạy trên hè phố. Người dân chân 

chất, hiền hoà và hiếu khách. Nhiều lần bất ngờ khi đứng chờ ở giao lộ hoặc đang đi bộ, 

bỗng dưng có người hạ kính xe xuống chỉ để vẫy tay chào hello, có chút ảo tưởng chắc giờ 

mặt mình hết gian rồi mà trông.....dễ thương! Nếu nhờ chụp hình thì ôi thôi, ngại ơi là ngại, 

họ tới gần rồi lui ra xa, thiếu điều nằm bò xuống đất rồi nghiêng ngó đủ kiểu xong mới chịu 

bấm máy..  Nghĩ ở bên mình thì "thôi rồi.. còn chi đâu anh ơi"! mà đến khi về nhà coi lại 

hình mới mếu dở vì tấm thì bị cắt ngang đầu, có hình thì bỗng dưng thành diễn viên phụ 

đứng khiêm nhường ở một góc ảnh... đủ thứ lỗi, có hề chi vì chỉ là kỷ niệm thôi mà. Hôm 

sau gặp lại chưa kịp chào hỏi đã nhanh nhảu: chụp hình nữa không, có muốn quay video 

không? Cứ hồn nhiên vậy đó mà dễ kết bạn và vui. Các em bé Philippines ở đây trông rắn 

rỏi, dạn dĩ và cũng hiếu khách vô cùng, mới gặp hỏi có vài câu mà làm như quen từ kiếp 

trước, bố mẹ nói lời tạm biệt mấy lần mà cứ đứng kế bên miết, cho đến chụp hình chung vài 

tấm mới bịn rịn chia tay. Hình ảnh đứa chị cắp đưa em, cứ bước đi vài bước lâu lâu lại dừng 

dễ thương quá đi. Lại mang ảo tưởng vì một lão bà bà gần đến tuổi cổ lai hy rồi mà vẫn còn 

thu hút chán, may là với trẻ con thôi. 

Các thiếu nữ Chamorros duyên dáng luôn tươi cười, tuy hơi tròn trịa một chút với nước da 

ngăm đen, tóc đen, mắt đen trông khoẻ khoắn, tràn trề sinh lực nhưng...." như hoa mười 

giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu". Khi sinh con  rồi thì phốp pháp thấy rõ, cân nặng trên 

dưới một tạ là chuyện bình thường. Nói nhỏ thôi, hình như họ chỉ ăn rồi đẻ và lĩnh tiền trợ 

cấp, vậy mà trông rất thảnh thơi. Những gia đình trẻ với 4,5 đứa con lít nhít chỉ hơn nhau 

nửa cái đầu cũng là hình ảnh quen thuộc. Thật khó mà tìm được người chịu làm công việc 

nặng nhọc hay nhận giúp việc nhà, giữ trẻ ở đây. Đàn ông, đàn bà gì cũng hút thuốc nhiều 

lắm, nhất là những người vô gia cư, cứ vừa làm quen là hỏi xin thuốc lá, lại còn hay nhai 

trầu bỏm bẻm. Ở nhà thờ ngoài bảng cấm hút thuốc còn có thêm yêu cầu đừng nhổ bã trầu 

nữa. 
 

Đường sá hơi quanh co và dốc, có 3 hoặc 7 làn xe, tốc độ từ 25 - 35 miles/h. Làn giữa dành 

để quay đầu  xe, hoặc khách bộ hành có thể qua đường bất kỳ chỗ nào - canh xe  bên trái, 

qua đó chờ, canh xe bên phải và không phải vù, thường hay được nhường đường.. Xe 2 

bánh phân khối lớn thấy cũng khá nhiều nhưng giá không hề rẻ so với xe hơi. Các dải phân 

cách nhỏ hẹp chừng 0.5m, chỉ trồng cỏ và để đứt đoạn trừ những chỗ dốc hay gần giao lộ. 

Thỉnh thoảng bắt gặp một chiếc xe với 4 bánh khổng lồ cao lêu nghêu, được biết để chạy 

đường rừng. Xe đạp sử dụng chung lối đi với người đi bộ không được bằng phẳng lắm, có khi 

cỏ dại cao gần bằng đầu người lấn ra hết phân nửa. Thinh thoảng có chó và cả gà, vịt cũng 

"tham gia giao thông". 
 

Theo cảm nhận của riêng tôi - một người mù xem voi - thì ở Guam có cái nét của một miền 

quê xa xôi hẻo lánh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ bên cạnh dáng dấp một thành phố lớn 

hiện đại với những khu phố sang trọng, hào nhoáng, đầy đủ tiên nghi, nói nôm na là vừa 

quê vừa tỉnh. Là vùng trời bình yên nhưng lại chứa cả một kho vũ khí khổng lồ!  
 

Nhà cửa hầu hết vuông vức, thấp, xây kiên cố bằng bê tông cốt thép, mái bằng, có cửa 

chớp chống bão. Chỉ các khách sạn & khu nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển là xây cao tầng 

nhưng tính ra chiều cao chung so với mặt đất cũng không hơn bao nhiêu, các trung tâm 

thương mại được xây dựng giống bên Mỹ. Nhà phố ở khu dân cư thì không khác gì Việt 

Nam, vừa ở phía sau hoặc trên lầu, vừa buôn bán/cho thuê phía trước, vài trăm mét lại có 



một siêu thị nho nhỏ bán đủ thứ và các món ăn Hàn, Phi, Tàu, Việt Nam.... cứ nhìn tên 

người chủ đứng trước chữ mart có thể đoán được gốc gác. Chưa kể các siêu thị lớn mở cửa 

từ  6am đến tận nửa đêm, có nơi mở cửa 24/7, muốn mua bán lặt vặt gì cứ tha hồ sang 

đường qua lại. Cho nên thời gian ở đây tôi thấy thong dong, chả bù hồi qua Mỹ cứ "một 

bước lên xe hơi"  mà cảm thấy tù túng. Các quán bar, club, karaoke nho nhỏ, tiệm cầm đồ, 

cho vay tiền, tiệm thuốc tây và đặc biệt, biển hiệu Chiropractic và Chinese Acupuncture 

cũng khá nhiều. 
 

Cây trái cũng tương tự VN với các loại hoa quả vùng nhiệt đới, nhiều nhất là dừa, chuối, đu 

đủ. Dọc những đoạn đường vắng là các hàng rào phủ đầy hoa  ti gôn, bí rợ, hoa mướp vàng, 

dâm bụt v...v.., đầy những hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Vậy chứ bữa nào "khoái ăn sang" 

cũng đau bụng vì $1/ củ khoai bé tí bằng nắm tay trẻ con. Còn dừa thì không hề rẻ vì trái 

thì nhiều mà ít người chịu bẻ dừa. 
 

Có điều ngạc nhiên là thấy nhiều gia đình sử dụng bếp gaz mini, còn bếp  lớn và máy rửa 

chén thường bị bỏ xó. Vào siêu thị, thấy các thùng gaz xếp cao nghễu nghện thì hiểu mức 

cầu như thế nào. Được cái ở đây chỉ xài bình gaz mới nên đỡ sợ. Rồi phần lớn là ở các 

condo, dây phơi quần áo la liệt ngoài sân, hành lang, giống thời ông bà mình hồi thế kỷ 

trước, thời mà cái móc áo còn là vật xa xỉ. Ngay như một vài khách sạn ở điểm du lịch nổi 

tiếng Tumon cũng phơi quần áo đầy ngoài hành lang giống như các chung cư cũ ở Viêt Nam. 

Lúc mới sang, tôi thường bồi hồi khi thấy những làn khói lam chiều, cứ tưởng khói bếp nhà 

ai nhưng tìm hiểu mới biết là do đốt thùng giấy, nếu đưa ra xe đổ rác sẽ bị tính phí rất cao 

vì không có nơi tái chế. Ở đây không cần phân loại rác, mỗi nhà có 1 thùng rác khổng lồ dài 

gần 2m và đăng ký xe đến lấy mỗi 2 tuần một lần cho đỡ tốn kém! có nhà lại còn tiết kiệm 

hơn, khỏi cần đặt thùng rác mà chịu khó đem ra các siêu thị, quán ăn buộc phải đổ rác mỗi 

ngày. 
 

Tôi may mắn được lưu trú tại thành phố Dededo đông dân nhất và đi lại tiện lợi vì gần với 

Micronesia Mall chỉ 5 phút đi bộ nên hầu như ngày nào cũng đóng đô ở đây ít là 1 giờ. Đây 

là một trong những điểm đến thu hút du khách, nhất là vào cuối tuần. Có shuttle bus đến 

nhiều điểm du lịch khác nhau, giá vé chỉ từ $4 - $8 hay $12. 
 

Khi nào nhớ nhà quá cầm lòng không được lại đổi hướng ngược lại, rạp mình leo lên một con 

dốc cao, may là dài có 400m, xong đi trên con đường vắng vẻ men theo sườn đồi ra phi 

trường nhìn máy bay cất cánh cho đỡ nhớ, mất 90 phút đi/về. Có khi cao hứng, còn hái cả 

bó hoa rừng đủ màu sắc nhưng chẳng biết cho ai. 
 

Nói về hoa mới nhớ tới làng Yigo, một làng rộng nhất ở phía cực bắc gần với căn cứ không 

quân Andersen, có công viên Nam Thái Bình Dương, Yigo do chính phủ Nhật xây dựng để 

tưởng niệm những người lính cả 2 bên Nhật và Mỹ đã nằm xuống tại Guam trong chiến 

tranh Thái Bình Dương, một phần của thế chiến thứ hai. Nơi đây trồng một loài hoa gọi là 

"half flower", vì phải ghép hai bông hoa lại với nhau mới thành 1 bông hoa tròn trịa đủ 10 

cánh nho nhỏ, xinh xinh màu trắng. Ở Hawaii gọi hoa này là Naupaka, tên của nàng công 

chúa trong truyền thuyết, một chuyện tình còn buồn hơn Ngưu Lang & Chức Nữ nhưng có lẽ 

tôi bị tiền...alzheimer mất rồi không nhớ nổi chi tiết. 

Guam còn được coi là "nước Mỹ của châu Á", điểm đến được nhiều người Nhật chọn làm nơi 

nghỉ cuối tuần và mua sắm vì chỉ mất khoảng 4 giờ bay, hàng hoá phong phú và chắc là rẻ 

hơn ở Nhật, thấy người nào cũng vác cả chục túi lớn / nhỏ, nhất là đợt giảm giá mùa Noel & 

cuối năm. Những cửa hàng thời trang cao cấp, cửa hàng miễn thuế, outlet, siêu thị mở cửa 

24/7 với nhiều chương trình giảm giá luôn thu hút du khách, hầu hết là người Nhật, một số 

ít là người Đài Loan, Đại Hàn, Philippine... 

Tôi chỉ mới đi city tour một lần nhưng không vui lắm vì mất tiền như nhau mà bên trọng bên 

khinh, thỉnh thoảng hướng dẫn viên mới quay qua hỏi vài câu tiếng Anh cho có, phải tự thân 



tìm kiếm người nào chịu chuyện nhờ dịch giúp. Mà người Nhật dường như không thích sử 

dụng tiếng Anh trừ khi bắt buộc. Ngành du lịch Guam chỉ hướng đến lượng du khách phải 

đến hơn 90% này, các tờ bướm quảng cáo, bản đồ du lịch và hướng dẫn viên đều sử dụng 

tiếng Nhật. Thấy phiền phức và đôi chút tự ái nên quyết định làm ta ba lô, cứ thế mà đi rồi 

phố lạ cũng trở nên quen, thắc mắc gì đã có anh Google và vô số người bạn Philippine, 

Chamorros làm quen trên đường sẵn sàng hướng dẫn tận tình. Vui, bổ và còn hơn cả rẻ nữa 

vì không mất tiền và có dịp luyện cho đôi chân thêm déo dai. Hình như qua đây tôi bị 

nghiện đi bộ mất rồi, đi để chiêm nghiệm. Tôi cũng đã chọn một nơi thật lý tưởng để được 

hoà mình cùng thiên nhiên, "lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian..." đó là 

Tumon. 
 

Hầu như chủ nhật nào tôi cũng khăn gói ra vịnh Tumon, lang thang dọc bãi biển gần như cả 

ngày, lần lượt "check in " cả chục khách sạn ở đây, luôn có wifi miễn phí và đầy đủ tiện nghi 

mặc dù không phải là khách lưu trú. Lần đầu tiên đi taxi $15, lần thứ hai rút kinh nghiệm đi 

shuttle bus còn $4. Xe được thiết kế kiểu toa xe lửa cổ trông bắt mắt nhưng máy thì kêu 

còn hơn xe tăng mà du khách vẫn thích thú. Lần kế tiếp chọn xe "dép" khỏi tốn đồng nào, 

mất 30 phút đi bộ kèm leo dốc cho đoạn đường hơn 2km. Từ đó chỉ dép mà thôi, cứ đến hẹn 

lại lên. 
 

Vịnh Tumon là khu nghỉ dưỡng chính hấp dẫn du khách với nhiều khách sạn, nhà hàng nhìn 

ra biển, toạ lạc trên con đường dọc theo bờ biển kéo dài hàng chuc cây số thường được gọi 

là Hotels Road. Đây mới thực sự là nước Mỹ thu nhỏ, đường phố thoáng đãng, sạch đẹp 

không khác gì một thành phố bên Mỹ với các khu phố thương mại, cửa hàng thời trang cao 

cấp, cửa hàng miễn thuế và nhiều nhà hàng Á, Âu. Có Kmart là điểm thu hút những ai thích 

shopping tại đây. Đặc biệt tuy được mênh danh là thiên đường nghỉ dưỡng và mua sắm luôn 

tấp nập khách du lịch nhưng không khí luôn tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt, xô bồ hỗn 

độn như khu phố tây Bùi Viện hay... Las Vegas, có lẽ nhờ phần lớn du khách là người Nhật? 
 

Biển ở đây được coi là đại dương không tiếng sóng, chỉ có những con sóng nhỏ êm ả chậm 

rãi tiến vào bờ. Phần lớn đảo được bao quanh ngoài khơi bởi một bờ đá san hô có khi cao 

đến 4-5 mét, trừ những nơi lùi sâu trong vịnh. Dọc theo bờ biển luôn là hai làn nước màu 

xanh ngọc trong vắt gần bờ và kế cận màu xanh đậm hơn phía ngoài, được phân định bởi 

một giải nước bạc trắng cho biết nơi đó là bờ vực sâu. Các khách sạn đều cắm biển ghi rõ 

những hiểm nguy, du khách tự chịu trách nhiệm, không có lực lượng bảo vệ trực sẵn ở bãi 

biển đâu. 
 

Mỗi khách sạn thiết kế một kiểu rất riêng nhưng không làm mất đi vẻ hoang sơ, tự nhiên 

của bãi biển, cư dân địa phương và khách vãng lai cũng được hưởng những tiện ích công 

cộng của khách sạn như hồ bơi, khu vui chơi cho trẻ em hoặc lên lầu vọng cảnh chụp hình 

chẳng ai thắc mắc, không có hình ảnh bảo vệ đứng canh ngoài cửa khách sạn, nếu có chỉ là 

để đưa xe vào bãi đậu xe cho khách. Không hề có cảnh "chiếm đóng" như bên mình. Lại 

buồn, lại ao ước.  
 

Dọc theo biển, bên dưới những hàng dừa cao cao là bãi cát trắng phau không dấu chân, 

luôn có người túc trực dùng cào xoá đi các dấu vết trên cát. Có nơi là vách đá vôi cao sừng 

sững với nhiều loại dây leo, nơi là thảm trầu bà xanh ngắt hay một vạt muống biển được tô 

điểm bằng những cánh hoa màu tím lãng mạn. Gần đó là một lô cốt bằng đá còn sót lại nằm 

chơ vơ trên bãi cát. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh giậu đổ bìm leo ở vài nhà nghỉ gia 

đình nho nhỏ gần đấy mà chạnh lòng buồn cho thế thái nhân tình. Có nơi thì cả một hàng 

cây bồ đề già cỗi vươn mình ra biển làm thành mái vòm râm mát suốt ngày, phía dưới là 

nhiều tảng đá lớn, nhỏ và những nhánh cây với chạc ba nằm sà xuống bãi cát có thể tận 

dụng làm chỗ ngả lưng mà nghêu ngao: "tôi đang mơ giấc mơ vàng, đừng lay tôi nhé mọi 

người chung quanh... ", tôi cũng đã từng như thế. Nằm trên chiếc"ghế dựa" dưới vòm cây, 



nghe từng đợt vỗ nhẹ của sóng biển êm như ru cùng với tiếng lá cây xào xạc, xa xa là 

những cánh buồm nho nhỏ của du khách lướt nhẹ trên mặt nước xanh biếc bỗng thấy tâm 

hồn thanh tịnh lạ lùng, tạm quên đi mọi phiền muộn. Ngày cuối tuần rất nhiều gia đình  ra 

đây cả ngày tổ chức ăn uống, ca hát nhưng không gây ồn ào khó chịu. Dường như ai cũng ý 

thức đi nhẹ, nói nhỏ chỉ sợ phá tan cái không gian "thiền" này. Còn ở Rocks Hotel thì như 

tên gọi, chỗ nào cũng thấy đá: lối đi, bờ đá, bàn ghế, bếp nướng ngoài trời đều là đá ghép 

lại. 
 

Buổi chiều nơi đây rực rỡ ánh nắng vàng, nhiều người đổ ra đây ngắm hoàng hôn trên biển, 

tôi thích nhất là lúc mặt trời khuất hẳn, cảnh vật nhanh chóng chìm vào làn sương mù mờ 

ảo ven biển đẹp mê hồn. Bỗng nhớ một khúc hát:"tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.... 

", và tôi cũng thế nhưng không cần mưa rơi, cứ chiều xuống nhìn bầy chim nháo nhác gọi 

nhau bay về tổ mà nhớ nhà nhớ quê da diết. Nghĩ con đường do mình chọn, có ai bắt ép đâu 

mà cứ bước chân đi là buồn bân khuâng, nhớ Sài Gòn của tôi quay quắt, chắc lại mắc thêm 

một căn bệnh mãn tính?! 
 

Tôi đã được tận mắt nhìn thấy những xác máy bay, xe tăng, vũ khí, quân trang quân dụng 

và những tấm ảnh, những tờ báo đã ngả màu từ thời thế chiến thứ hai tại Pacific War 

Museum, có 2 khu vực trưng bày riêng Mỹ và Nhật. Thấy lòng mình bỗng dưng chùng 

xuống, cái cảm giác đất trời như sụp đổ cùng với tâm trạng đủ cả bẽ bàng, hụt hẫng, ê chề 

và uất hận của người bị bỏ rơi hơn bốn mươi năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Mà biết trách ai, 

ai trách, bây giờ trách ai?! có trách chăng ông Trời sao lại đặt để nước Việt vào cái vị trí đầy 

oan nghiệt này mà thôi. Vậy đó, rồi bỏ luôn ý định thuê taxi đi một vòng xa xa quanh hai 

căn cứ  không quân và hải quân Mỹ để thấy nó khổng lồ như thế nào chứ ai cho lại gần, 

mặc dù tự thấy hơi vô lý vì hồi đó chỉ là em gái hậu phương bé nhỏ mà sao cứ mãi nuốt 

nước mắt căm hận vào trong lòng mỗi khi nhớ đến. Người ta nói đàn bà là chúa thù dai nhớ 

lâu chắc không oan. 
 

Tôi cũng có dịp đến Two Lover Point, một điểm du lich gắn liền với truyền thuyết về một 

chuyện tình bi thảm gọi là Guam's Romeo&Juliet, nơi có lầu vọng cảnh lộng gió nhô ra biển, 

phía dưới là vực sâu hun hút không dám nhìn xuống làn nước trong xanh rất đẹp. Đứng đây 

để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Guam, đặc biệt là ngắm cảnh chiều tà hoặc chờ đón trăng lên 

là thú vị nhất, tiếc rằng tôi biết được điều này khi đã gần đến ngày về. Đành hẹn nếu có 

duyên sẽ trở lại. Nơi đây cũng đặt những hàng rào để các cặp tình nhân ghi tên trên móc 

khoá hình trái tim với nhiều màu khác nhau, móc lên đó thay cho lời nguyện ước keo sơn, 

thoạt nhìn tôi cứ tưởng là bức tường hoa sặc sỡ. 
 

Thời gian lặng lẽ trôi, tôi đã nếm trải một mùa Noel vô cùng lạnh giá ở nơi chỉ có mưa và 

nắng, cái lạnh của một thân lữ khách đang thầm hỏi: "có ai thấu tình cô lữ đêm đông không 

nhà?!" Phải cám ơn và vô cùng cảm phục cố nhạc sĩ Nguyễn văn Thương đã nói lên nỗi lòng 

người xa xứ. Chưa nói đến ca từ, chỉ vài nốt nhạc ngân lên đủ khiến người nghe phải nao 

lòng. 

Đến ngày đầu năm dương lịch với tôi cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Tết tây ở xứ tây 

lại yên tĩnh lạ thường, ở Sài Gòn chỉ có được điều này vào sáng mùng 1 Tết nguyên đán. 

Ngoài đường phố, các siêu thị, mall  tấp nập người mua sắm từ mấy tuần trước, đến chiều 

24 và cuối năm bỗng trở nên đìu hiu vì đây là dịp sum họp gia đình, chưa kể đến rất nhiều 

người gốc Phi Luật Tân về nước, họ gọi là Island off. Đêm giao thừa, các khách sạn 

ở  Tumon đều tổ chức  lễ hội khác nhau, trong đó có những điệu múa sôi động của người 

Chamorros và bắn pháo hoa, xen lẫn khá nhiều tiếng súng bắn chỉ thiên.  
 

Mặc dù còn nhiều, rất nhiều thắng cảnh tôi chưa có dịp đến vì chuyến đi này có phải dành 

cho du lịch đâu, tự an ủi đi thế là quá nhiều. Rồi cũng đến lúc tạm biệt Micronesia Mall, tạm 

biệt những con đường lạ mà quen, tạm biệt những người bạn Chamorros, Philippine tốt 



bụng, tạm biệt những ngày tháng lẻ loi nơi đất khách quê người đế lại làm người Viêt...bơ 

vơ luôn sống trong sợ hãi, (bơ vơ vì Trời kêu ai nấy dạ, chẳng biết trông cậy vào đâu lỡ như 

gặp tai bay vạ gió hay ốm đau - đến thuốc trị bệnh hiểm nghèo mà còn giả!!!). Lưu luyến 

nhất vẫn là Tumon, nơi đầy ắp những kỷ niệm, cảm xúc vui buồn đan xen cũng giống như 

mảnh đất "vừa tỉnh vừa quê" này. 
 

Đêm cuối tại Guam gần như không ngủ được vì cứ nôn nao tính ngược từng giờ từng phút 

trông cho trời mau sáng, cứ nhủ lòng chỉ giây lát nữa thôi là được như cánh chim rồi đó. 

Hành trang tôi đem về ngoài mấy bộ quần áo và ít bánh kẹo là cả một trời thương nhớ để 

nêm nếm vào những món ăn bình dị hàng ngày dẫu rằng luôn nhận được lời bình "đói ăn 

được".  
 

Ngày trở về (không bước lê đâu nhé), tôi ra phi trường cũng vào lúc còn mờ sương. Máy bay 

rời phi đạo giữa lúc ngoài trời lất phất mưa bay. Qua ô cửa kính lấm tấm vài giọt nước, tôi 

chưa bao giờ thấy trời đẹp như thế. Cũng có đôi chút bâng khuâng khi máy bay vừa rời phi 

đạo bay ngang qua "con đường nhớ nhà" ngày nào, vội ngoảnh trông lại Tumon xa dần phía 

sau, tôi sung sướng hân hoan nói lời tạm biệt thiên đường nghỉ dưỡng này để trở về với góc 

thiên đường đơn sơ, nhỏ bé của riêng tôi - nơi yêu thương được cho đi và nhận lại không 

toan tính - cũng là nơi luôn cho tôi cảm giác yên bình, dẫu rằng là một người Việt bơ vơ! 

Lòng hằng mơ ước về một ngày nào đó, "được một lần nhìn quê hương ngời sáng..." và rồi 

"phố xưa sẽ đầy những người mình quen biết.. "./.  
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