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NHỚ TẾT TRONG TÙ 
Bồ Tùng Ma 

 
Tôi muốn nói đến cái Tết đầu tiên của tôi trong trại tù cải tạo mà hồi đó, tháng 5 năm 1975, ở vùng Ba Tơ 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi có tên là “Trại tù tàn binh”. Sau này tôi bị chuyển qua nhều trại tù, nhưng không có trại 
tù nào mang cái tên rất thực như vậy. Đây là trại tù tương đối ít khắc nghiệc hơn những trại tù sau này. Chính 
vì vậy và nhất là vì Nga, vợ tôi, đã lên thăm tôi nhiều lần ở đây nên nó đã trở thành ấn ượng sâu đậm nhất 
trong đời tù của tôi. 
*** 
Ngày 3 tháng 5 năm 1975, tôi và người em rể bị bắt tại Quảng 
Ngãi.  Sau một đêm ngủ trong  ngôi đình cùng với khoảng 10 
người khác, chúng tôi bị giải lên Tịnh Giang.  “Học tập lao động” 
đầu tiên của chúng tôi là vác gạo, mỗi người một bao gạo chừng 
25 ký.  Không nặng lắm đối với sức lực tôi lúc đó, nhưng lại nặng 
đối với với Song, em rể tôi. Nó vác gạo đi được chừng một cây số 
thì vất bao gạo xuống đất.  Lính giải giao bảo nó tiếp tục vác đi, 
nhưng nó nói: 
-Chân tôi đau quá, bộ đội ơi! 
Lính giải giao đưa súng lên như hăm dọa.  Song nói: 
-Anh có bắn tôi thì bắn chớ chân tôi đau quá… 
Lính giải giao ngắt lời: 
-Bao gạo có tí ti mà vác không nỗi. Làm en chi lạ! Anh mô vác giùm được không? Chỉ tiêu phải đem hết số gạo 
này đi. Không, lấy chi mà en.  Có làm mới có en chớ! 
Tôi đã giải quyết bằng cách vác luôn 2 bao. Song là Đại úy Bộ binh, rồi Pháo binh nhưng chân lại yếu hơn một 
hải quân như tôi. 
 
Chúng tôi đi qua những vùng ven núi có rất nhiều dấu vết chiến tranh, cây cối xác xơ, nhà cửa xiu vẹo, mặt đất 
đầy hố bom. Nhưng những người đi đường đều có vẻ mặt hân hoan.   Tôi thử tìm trên nét mặt họ vẻ lo sợ 
tuyệt vọng như chúng tôi, hay ít ra cũng biểu hiện ít nhiều chia sẻ với chúng tôi về số phận không may này, 
nhưng không tìm thấy được.  Tôi ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu. Họ là dân vùng này và họ đang tin tưởng về 
tương lai huy hoàng chế độ mới sẽ đem đến.  
 
Khi chúng tôi đến gần một chân núi, có vài ba thanh thiếu niên đứng bên bờ ruộng chỉ trỏ chúng tôi. Một đứa 
chừng 16 tuổi nói lớn: 
-Anh ni là Thiếu úy, anh ni là Trung úy, anh nớ là Đại úy… 
Chàng em rể tôi không nở để tôi vác luôn 2 bao gạo, đến đở một bao trên vai tôi: 
-Nó nói chi vậy, anh? 
-Ý nó nói trước đây tụi mình là sĩ quan mà bây giờ phải vác gạo. 
-Đ. Mạ nó! Tao mà… 
-Thôi! 
Đến cái xóm nhỏ, cả bọn ngồi nghỉ một lát rồi giúp dân đào mương.  Một con bé chừng 8, 9 tuổi, mặt mũi hiền 
hậu dễ thương đến bên chúng tôi. Tôi định hỏi nó mấy tuổi, thì nó đã đọc  hai câu thơ: 
Mỹ thua Mỹ cút về làng 
Bọn ngụy ở lại sắp hàng đào mương. 
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Xong nó chạy nhanh về phía đám phụ nữ đang ngồi dưới mái hiên. Một chị kề miệng vào tai nó nói gì đó 
nhưng nó lắc đầu. 
 
Hai lính giải giao bảo chúng tôi lên đường.  Lại đến một xóm nhỏ.  Một lính giải giao vào nhà dân rồi đi ra cùng 
với một người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn chúng tôi, nói lớn: 
-Thứ đó đem bén hết cho rồi. Nước đâu mà cho uống. 
Tuy nói vậy, nhưng anh ta cũng để chiếc gàu múc nước trước mặt chúng tôi.  
Sau khi mượn chảo nấu vội một ít nước để uống và mang theo, chúng tôi lên đường.  Song đi bên tôi, nói nhỏ: 
-Có lẽ tụi hắn đem mình đi bắn. 
-Không đâu. 
Tôi trả lời với giọng chắc nịch.  Tôi biết họ sẽ không bao giờ đối xử với chúng tôi một cách nhanh gọn như vậy, 
mà sẽ sử dụng chúng tôi bằng một cách nào đó có lợi cho họ nhất. 
 
Tuy nghĩ vậy nhưng cho tới khi đến Tịnh Giang, tôi mới chắc mình vẫn còn sống, và sẽ sống dài dài trong ê chề, 
cực nhọc và đói khác của kiếp tù đày dưới chế độ này. 
Ở trại Tịnh Giang một cán bộ tỉnh (?) nói cho chúng tôi nghe về chính sách khoang hồng. Tôi nhớ mãi câu nói 
sau đây của anh ta:  
-Các anh cũng thấy nhân dân căm thù các anh như sao rồi. Nếu không tập trung các anh lại, tánh mệnh các anh 
rất nguy hiểm. 
 Nghe nói, tôi nghĩ ngay đến con bé đọc mấy câu thơ và anh nông dân đòi đem chúng tôi đi bắn.  Sau này tôi 
hỏi vài anh em tù, họ cũng cho biết đã gặp hai người đó với những câu nói đó trên đường đi.   
 
Tịnh Giang là trại chuyển tiếp, chưa có nội quy chặc chẻ, có nhiều anh em vẫn còn tin tưởng vào “Chích sách 
12 điểm của Mặt trận” vì thấy được thân nhân thăm nuôi dễ dàng, nhất là thấy người trưởng trại có vẻ cởi mở 
dễ dãi, đi hết chỗ này đến chỗ khác, cắt nghĩa chuyện này chuyện kia. Có những anh lính trẻ còn gọi chúng tôi 
là anh và xưng em. Phải chăng họ cũng tin tưởng vào chính sách mười hai điểm? Tất cả đều bị lừa, không chừa 
một ai. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn phục cách lừa phỉnh của họ trong việc kêu gọi trình diện “học tập”.  
 
Ở trại Tịnh Giang tỉnh thoảng có nhiều anh em được ra về, thường là các công chức nhỏ hay sĩ quan cấp thấp. 
Chính việc này làm chúng tôi nuôi nhiều hy vọng.  Chừng ba tháng sau kể từ ngày tập trung đến đây, trại chỉ 
còn lại một nửa số “trại viên”, trong số này có tôi và em rể tôi.  Chúng tôi bị chuyển đến Trại 2 Tổng trại 3.  
Tổng trại này thuộc hậu cần của một trung đoàn.  Trước khi lên xe đi, chúng tôi được phát áo quần mới, quân 
phục “ngụy”, có cả nón nhựa, ba-lô, võng... Nếu có thêm giày bốt-đờ-sô  (Botte de saut) và khẩu súng, chúng 
tôi chẳng khác xưa bao nhiêu. 
 
Đến nơi không thấy trại đâu cả mà chỉ thấy bên kia suối một gò đất lớn với cây cối lưa thưa, lớn có nhỏ có. Sau 
này tôi được biết những cây nhỏ là những cây hoa mai trắng mọc hoang chưa ra hoa. Chung quanh gò đất lớn 
này là ruộng nương. Lối vào gò đất, ngay cạnh dãy nhà bộ đội có tấm bảng đỏ với hàng chữ lớn màu vàng 
“TRẠI TÙ TÀN BINH”.  
 
Chúng tôi được phát cơm ăn với mắm.  Sau khi ăn uống tất cả mắc võng vào những thân cây để nghỉ ngơi. Nửa 
đêm thức giất, nghe chung quanh có tiếng dế, tiếng ểnh ương, tiếng ếch nhái… kêu  não nuột. Nhưng rồi sau 
ba ngày những tiếng kêu não nuột này không còn nữa.  Chúng đã bị tù tàn binh “càn quét” làm thực phẩm 
hoặc trốn chạy đi nơi khác.  Chỉ còn lại tiếng rì rào của gió trong lá cây, tiếng thở dài của tù, tiếng mớ ngủ: “Đại 
bàng! Nghe rõ 5/5”, “Đợi lệnh thẩm quyền”… Sau hai tuần năm cái lán lớn tranh tre được dựng lên, trong đó 
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có  bàn thờ “bác”.  Ngoài ra còn có nhà  bếp,  cầu tiêu,  giếng, nhà chứa sách báo, trạm xá, hội trường với tấm 
ảnh lớn của “bác” đưa bàn tay lên vẫy chào … Thật trớ trêu, trước đây “bác” đòi “đánh cho ngụy nhào”, mà 
nay “bác” nhìn chúng tôi cười thân thiện, lại còn đưa 5 ngón tay lên vẫy nữa. Anh Thành, Tiểu đoàn Trưởng Bộ 
binh, nhìn ảnh Hồ Chí Minh nói đùa mà miệng như méo: 
-Bác đưa năm ngón tay lên là có { nói cải tạo 5 năm đó! 
-Đừng nói dại. 5 tháng- Anh Tâm, một Sĩ quan Cảnh sát trả lời một cách …hồ hởi nhưng miệng còn méo hơn cả 
anh Thành 
 
Hội trường là nơi để tù học tập chính trị, làm bản kiểm điểm, xem trình diễn văn nghệ: Ngâm thơ “bác”, ngâm 
thơ Tố Hữu, nhạc cảnh “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”...  
Tất cả công trình xây dựng ở đây đều do bàn tay lao động của anh em tù, trong đó có nhiều người đã tốt 
nghiệp đại học, một bác sĩ, 2 kỷ sư, 4 cử nhât luật (1 chánh án, 3 ủy viên chính phủ), 2 linh mục…, những người 
mà mấy tháng trước đây chưa hề biết cái dùi, cái đục, cái rựa ra sao. 
 
Lúc bấy giờ trời đã sang Xuân, hoa mai trắng nở đầy trên các ngọn đồi chung quanh. Trong trại chỉ còn lác đác 
nơi này nơi kia những gốc mai may mắn còn sót lại. Chúng cố vươn lên, đâm chồi ra hoa, làm cho trại tù trông 
tươi thắm, không buồn rầu u ám như mấy tháng trước đây.   
 
Vào khoảng cuối tháng 1 năm 1976 tức chỉ còn chừng 1 tuần nữa là Tết Bính Thìn, đã có người đi thăm nuôi.   
Nga có nhắn tin trước sẽ thăm tôi đúng vào ngày đưa ông Táo về Trời.  Tôi còn nhớ  Âm Lịch và Dương Lịch 
ngày này đều là 23, chỉ khác tháng. Sáng sớm hôm đó đứng ở một gò đất cao nhất trong trại nhìn ra khu thăm 
nuôi cách trại mấy trăm thước,  tôi nhận ngay ra Nga trong đám đông, phần nhiều là phụ nữ.  Vợ tôi đang ngồi 
cạnh một cái giỏ lớn nói chuyện với bà Hiền, cũng đi thăm chồng.  Lần này Nga mặc áo nâu, quần đen và hình 
như mang … dép râu.  “Thời trang”mới! Một lát sau Nga đi ra nơi có mấy khóm mai trắng, nhìn vào trại.   
 
Khi tôi chuẩn bị đi gặp Nga, Y Bret, một sĩ quan địa phương quân gốc Thượng Gia-Ray, theo đạo Tin Lành, dúi 
vào tay tôi một mảnh giấy.  Tôi biết đây là thư anh ta gởi cho vợ và nội dung lần nào cũng như lần nào: Sắp về 
nay mai, tin tưởng vào chánh sách khoan hồng nhân đạo của Cách mạng, nên đi nhà thờ thường xuyên, không 
làm điều tội lỗi, sẽ có ngày phán xét.  Nghe nói vợ Y Bret còn rất trẻ và đẹp, hắn ta  rất mê vợ, sợ mất vợ nên 
đã nhờ … Chúa giữ vợ theo cách đó. Bản thân Y Bret không ngoan đạo, hầu như chỉ đi nhà thờ một lần vào 
ngày cưới. 
 
Nga đưa cặp mắt tròn xoe nhìn tôi trong bộ quân phục “ngụy”, đầu đội nón nhựa, vai mang ba-lô. Cái ba-lô 
này là để đựng đồ thăm nuôi. Bà Hiền đến gần bên tôi, nói nhỏ: 
-Trông oai quá! Mới thấy mấy người đi ra, mừng hụt, cứ tưởng như … giải phóng trở lại.  
 
Lần thăm nuôi này khá dễ dãi. Từng cặp tìm một góc khuất nào đó ngồi nói chuyện cả giờ. Nga  cho biết đã 
đem xe đạp cùng với giỏ đồ ăn theo xe đò.  Đến bến xe Nga chở giỏ đồ ăn bằng xe đạp đến trại. Xe đạp nội 
hóa, thắng bị đứt, tụt dốc “rơi tự do”, Nga phải cho xe ủi vào một đống rơm bên đường, mới không bị thương 
nặng. 
-Thôi, em đừng đi thăm nữa. Anh nghĩ anh cũng sắp về. Người ta về nhiều lắm. 
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Tôi nói vậy nhưng rất muốn Nga đi thăm.  Bây giờ mỗi lần nghĩ đến việc này tôi rất xót xa.  Tôi đã làm khổ Nga 
suốt 10 năm.  Hơn hai năm ở trại này Nga đã thăm tôi mỗi tháng một lần. Đã 3 hay 4 lần chúng tôi cùng nhau 
ngồi dưới mấy cành hoa mai trắng.  Đó là vào mùa Xuân.  Qua mùa Hạ, Thu, Đông những cành mai trơ trụi 
trông thật tội nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn đến đây khi Nga lên thăm.  

 
Mỗi lần được thăm, ngay cả khi chỉ nhận được một 
bức thư ngắn của Nga vỏn vẹn có mấy câu mà lúc 
nào cũng gần như giống nhau “Anh học tập tốt, để 
sớm về sum họp. Em và Ba Mẹ vẫn khỏe. Con heo 
mẹ nuôi đã to béo như con bê…” cũng đủ làm tôi 
hạnh phúc. 
 
Trước Tết 4 ngày một số tù, trong đó có Y Bret, 
được chọn đi hái lá dong, một loại lá to và bền, để 
gói bánh chưng.  Đây là loại lao động nhẹ nhàng và 
thích thú, có thể thong dong trong rừng nguyên cả 
buổi sáng.   Y Bret thồ về một bó lớn lá dong, thêm 
một bó chè tươi trên vai. Quản giáo thấy vậy, bảo 
anh đi hái chè nấu nước cho khu thăm nuôi. Nấu 

nước ở đây có thể ngồi canh lửa nguyên cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt. Nếu nhằm ngày này có vợ lên thăm 
thì thật tuyệt. Y Bret là người ít được thăm nuôi nhất, từ ngày bị tập trung đến nay, vợ anh chỉ thăm anh có 
một lần. Nhưng hình như lá thư anh ta nhờ vợ tôi gởi có hiệu lực, vợ Y Bret đã thăm anh đúng vào ngày anh 
nấu nước chè ở khu thăm nuôi. Hai vợ chồng ở bên nhau 10 tiếng đồng hồ. Buổi tối vợ Y Bret ngủ nhờ nhà 
một người dân tốt bụng, để sáng hôm sau gặp chồng lần nữa.  Y Bret trở về trại với giỏ đồ tiếp tế, mặt mày 
hớn hở.  Một anh tù hỏi: 
-Ở lâu bên nhau như rứa, có chấm mút chút đỉnh nào không? 
-Dĩ nhiên là có-Y Bret cười nói. 
-“Khô” hay “ướt”? 
-Sơ sơ. 
Ngày hôm sau Y Bret cũng được quản giáo trại cho đi nấu nước chè. Buổi tối Y Bret về trại với vẻ mặt âu sầu, ai 
hỏi gì cũng không nói.  Nhóm tù đẵn gỗ thì thầm với nhau nhưng cũng lọt ra ngoài, đến nhóm “anh nuôi”: 
-Buổi trưa Y Bret hẹn vợ vào một đám sắn. Hai anh chị đã “làm chuyện đó” và bị quản giáo bắt tại trận.  Quản 
giáo ra một điều kiện gì đó và dắt vợ Y Bret đi đến một đám sắn khác.  Nhóm tù đẵn gỗ, ai cũng thấy tận 
mắt…nhưng không dám và không nỡ nhìn lâu.  
Ngày hôm sau Y Bret xin gia nhập nhóm đẵn gỗ dù loại lao động này khá nặng nhọc so với tuổi tác của anh ta.  
Loại lao động này bắt buộc phải đạt chỉ tiêu.  Cái chỉ tiêu này bằng…cao su, nó có thể kéo dài ra theo lòng tham 
của quản giáo.  Quản giáo dùng “chỗ cao su” bị kéo dài này bán lấy tiền đút túi riêng. Ở vùng này, gỗ và quế  là 
vàng. 
Tam Tạng thỉnh kinh 
Tù binh thỉnh gỗ 
Cùng khổ như nhau. 
Khổ nhưng những anh tù trẻ, có sức lực vẫn thích đi đẵn gỗ.  Như thế là vì tự do.  Bộ đội giữ tù đẵn gỗ thường 
mắc võng ngủ đâu đó, để tù tự do đi vào rừng.  Y Bret đã đi đẵn gỗ và không trở về.  Đám tù đẵn gỗ nói Y Bret 
đã theo Fulro.  Liền sau đó chúng tôi bị dồn vào lán, không được bước ra khỏi cửa. Lán tôi ở được cung cấp ba 
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lò than để hâm đồ ăn.  Sắp đến Tết  đồ thăm nuôi khá nhiều.  Mùi đồ ăn, nhất là lạp xường nướng lan tỏa khắp 
phòng. Anh Cần. “con bà Xơ” (tức không có ai thăm nuôi) chửi anh Bắc đang nướng lạp xường: 
-Đ. mẹ! Đem lạp xường ăn sống đi, đừng có nướng nữa, chọc tức mũi người ta. 
Anh Liên, người to lớn, cũng “con bà Xơ”, ngược lại, rất thích ngửi mùi đồ ăn.  Anh đi tới đi lui, xoay mặt vào 
cái lò đang hâm đồ ăn, hít hít. Có người hỏi tại sao anh Liên thích ngửi như vậy, anh nói: 
-Cũng như  người thích xem phim con heo. Xem, không làm gì cả, cũng sướng. 
-Nói chi lạ rứa! Xem phim xong có cách giải quyết. Còn sau khi ngửi đồ ăn, giải quyết cách nào? 
-Nằm ngủ, mơ thấy ăn cũng sướng. 
-Tui mơ thấy ăn bánh mì, nhai đi nhai lại, nước miếng ứa ra, chua lè. Sướng chi mà sướng 
-Tui hái một mớ rau răm, xin một ít muối tiêu, ăn với miếng sắn, giống y như ăn hột vịt lộn. 
Anh Liên vừa nói vừa nuốt nước miếng.  
Anh Liên nói vậy nhưng sau khi ngửi nhiều lần, cằm anh bạnh ra, hai hạch nước miếng hai bên cằm không 
được “thỏa mãn” sưng lên. 
Trong hoàn cảnh này anh em tù cũng có cách giúp đở nhau phần nào.  Thí dụ như người được thăm nuôi giúp 
“con bà Xơ” bằng cách “thuê” họ hái  rau, quả, đun nấu. Kẻ có của người có công. Họ ăn chung với nhau. 
Anh Liên phải “làm thuê” cho hai “ông chủ” mới đủ ăn.  Anh ăn mạnh lắm. Anh có tài chế biến món ăn, thí dụ 
như làm mì Quảng. Anh mài sắn trên miếng thiết đục lỗ, trải bột sắn trên lá chuối rồi cuộn lại, bỏ vào lon 
guigoz nấu. Khi sắn chín, anh lấy sắn ra, thái như thái phở. Rau có sẵn, không rau muống thì rau tàu bay. Nước 
dùng thường là ruốt nấu với nhái, hay bất cứ con gì…đưa lưng lên trời, nghĩa là không phải con người. 
 
Nói đến nấu nướng ăn uống trong tù, phải nói đến cái lon guigoz. Cái lon này không phải chỉ dùng để ăn uống, 
đựng đồ ăn, mà còn để nấu nướng. Kẹt lắm có thể dùng để tiểu tiện, đại tiện. Nó có cái nắp đậy rất kín, kiến 
hay các loại côn trùng khác không lọt vào trong lon được.  Cái lon này là lon đựng sửa bột do Hòa Lan sản xuất.  
Cái lon guigoz thông dụng trong trại tù đến nỗi có nhiều bộ đội tưởng lon được sản xuất cho tù… đi ở tù.  Ở 
Mỹ, các hội đoàn thường tổ chức vinh danh người này người nọ, mà không tổ chức vinh danh Công ty sửa bột 
Guigoz là một thiếu sót lớn. 
 
Trước Tết 2 ngày tổ chăn nuôi dắt một con trâu già ốm yếu vào cột nơi cái cọc tre gần nhà bếp. Con trâu già 

đưa cặp mắt lờ đờ và hiền từ nhìn đám tù tàn binh.  Đám tù cũng nhìn con trâu, 
vừa tội nghiệp, thông cảm số phận của nó, không khác gì mình; vừa buồn vì thấy 
nó  già và ốm, không đủ sức làm thỏa mãn cái dạ dày lúc nào cũng xẹp của họ.   
Con trâu không biết nó sắp chết thảm. Cho đến khi bốn chân bị tròng vào bốn sợi 
giây mà nó cũng chỉ đưa chân bước một bước ngắn như đứng lâu bị mỏi. Đến khi 
một cú búa tạ đập mạnh vào đầu nó mới nhìn mọi người như ngạc nhiên, ứa nước 
mắt.  Không biết nó ứa nước mắt vì quá đau hay vì quá buồn cho thân phận mình. 
Nhưng nó vẫn chưa gục. Một cú búa tạ nữa đập vào đầu, nó chỉ hơi khuỵu xuống.  
Cho đến khi bốn lát rìu bổ mạnh vào bốn gót chân, gân lòi ra trắng phếu, thêm 
mấy phát súng vào đầu, nó mới gục hẳn.  Một anh tù, thợ hớt tóc trong trại, xách 
lon guigoz đến bên con trâu vừa bị thọc huyết, múc một lon huyết mang đi. Anh ta 
được trại tin tưởng cho làm thợ hớt tóc, một công việc nhàn hạ và được phép giữ 

dao kéo…, được ưu tiên ăn huyết, một “vị thuốc” có thể làm tiêu hay hút (?) những sợi tóc li ti của tù bay vào 
cuống phổi khi anh ta hành nghề. Đáng lẽ anh ta không phải đi tù.  Anh ta là lao công đào binh trình diện “Cách 
mạng” nhưng khai mình là sĩ quan vì nghe nói tù binh sĩ quan có quy chế cao, một ngày 8, 9 lạng gạo, có cá, có 
thịt, chứ không phải 6,7 lạng. Trại cũng biết anh ta khai ẩu nhưng lờ đi. Có thêm cho anh ta lạng gạo, lạng thịt 
nào đâu mà lo.  Cũng chẳng ai truy ra việc bắt lầm, ngay cả bắn lầm. Miễn đừng bỏ sót là được.  
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Ngày cuối cùng của năm Ất Mẹo, không nhớ 29 hay 30, bữa ăn sáng, thay vì ăn với mắm, tù tàn binh được “bồi 
dưỡng” trứng vịt dằm nước mắm. Hai người một quả trứng! Ở Mỹ mỗi khi nghe nói ăn trứng nhiều không tốt, 
trứng là ổ chứa cholesterol xấu, tôi lại nhớ như in việc anh em tù bàn thảo cách chia quả trứng. Cắt quả trứng 
theo chiều ngang sẽ có đầu lớn đầu nhỏ, khó cắt hai phần bằng nhau được; cắt theo chiều dọc thì quả trứng 
không chịu nằm yên, nó lăn đi như hòn bi-da, cũng khó cắt cho đều được. Có người đề nghị hai người sở hữu 
quả trứng bốc thăm, ai thắng ăn nguyên quả trứng. Đề nghị này bị bãi bỏ vì sẽ không có ai nỡ lòng ăn nguyên 
quả trứng để bạn mình ăn cơm với muối. Cuối cùng “phương án” sau đây được biểu quyết: Dằm nát trứng 
trong nước mắm, rồi lấy muỗng múc chia đều. 
 
Ngày Mồng Một, chúng tôi được phát mỗi người một cái bánh chưng không có nhân và một tô thịt trâu nấu 
với lá lốt.  Có anh theo đạo ông bà, để cái bánh chưng trên chiếc bàn tre, vái mấy vái cúng tổ tiên trước khi 
trịnh trọng lột miếng lá giang gói bên ngoài.  Chưa cắn mà nước miếng đã ứa ra. Có anh theo Công Giáo, đưa 
tay làm dấu Thánh Giá trước khi gắp miếng thịt trâu. Chắc con trâu ở suối vàng cũng tự hào thấy mình được 
“coi trọng” như vậy. Không phải chỉ vậy thôi đâu. Có một anh tù tên Đông, không biết vì ngớ ngẩn hay muốn 
mỉa mai, đã bưng tô thịt trâu và cái bánh chưng để trên bàn thờ “bác”, rồi lâm râm khấn vái.  Quản giáo biết 
được, bắt Đông làm kiểm điểm, sau đó  Đông bị cùm 1 chân. Tôi không còn nhớ anh ta đã bị cùm bao lâu, chỉ 
nhớ sau khi anh ta được tháo cùm, Song …thế chỗ anh ta.  Số là gặp anh ta ở đâu, Song cũng nói oang oang: 
-Sao lại cho bác ăn thịt trâu. Bị cùm là đúng. 
Song học tập không tốt, kể cả lao động và tư tưởng, nhưng nó chỉ ăn có một cái Tết ở đây. 
Về sau Song  rất hận việc này.  Nó chỉ ở tù có 1 năm 6 tháng nên cả gia đình không đi Mỹ theo diện HO được.   
Ai cũng biết không phải học tập tốt thì về sớm. Về sớm hay muộn căn cứ theo bản kiểm điểm, cấp bậc, chức 
vụ, quân, binh, chủng, ngành, quá trình hoạt động “chống phá cách mạng”.  Sau đó còn tùy theo tình hình an 
ninh chính trị, quốc phòng…   
 
Sau khi “trồng cây nhớ ơn Bác” trở về, chúng tôi được xem văn nghệ, xem múa lân, nghỉ ngơi.  Tổ bếp được 
tăng phái thêm người nên tương đối chúng tôi cũng được thoải mái.  Lao động ở bếp ai cũng thích, vì “nhà bếp 
đánh chết cũng no”. Không phải nhà bếp ăn chặn mà “ăn thừa”. Cái chảo nấu thịt còn váng mỡ, có thể cho 
thêm chút nước vào đó, thêm ít rau quả, để dành hôm khác ăn; hay có thể chiên rau muống ăn liền. Chính việc 
“ăn thừa” này mà tổ bếp  mang tiếng xấu. Anh Lợi xuống bếp xin cơm cháy không được, anh ta đứng trên một 
gò đất la lớn như Trương Phi ở trên cầu Trường Bản: 
-Nhà bếp ăn rau muống chiên! Nhà bếp ăn rau muống chiên! 
Chúng tôi không có quyền cho ai cơm cháy cả, cơm cháy cũng phải bẻ ra từng miếng chia đều. Nói vậy chứ làm 
sao mà tuyệt đối đồng đều được. Chia đều rồi, nếu còn thừa, mà thường là thừa, chúng tôi để dành ưu tiên 
cho “con bà Xơ”.  Một trong những “con bà Xơ” tội nghiệp nhất là anh Lục. Anh bị vợ bỏ, thân nhân lưu lạc. 
Những khi nhà bếp chia cơm anh xuống đứng tựa vào gốc cột nhìn đăm đăm cái chảo cơm. Đến khi nghe tiếng 
xẻng (chúng tôi dùng xẻng để chia cơm) cạ sột sột vào đáy chảo là anh bước vào thật nhanh, chìa cái lon 
guigoz ra. Chúng tôi đã cho anh Lục cơm cháy như vậy nguyên cả nửa năm.  Nhưng khi được tin anh có thăm 
nuôi, chúng tôi ngưng. Vậy là anh Lục quên mất những miếng cơm cháy trước đây, chỉ nhớ đến miếng cơm 
cháy hiện tại mà anh không được ăn. Sau buổi ấy, gặp tôi ở đâu anh Lục cũng nhìn tôi với đôi mắt hình viên 
đạn.  
*** 
Tôi trở về sum họp với gia đình sau 10 năm tù dài đăng đẳng. Tôi và Nga đã có với nhau 3 đứa con.  Bây giờ 
chúng tôi sống với nhau vì tình nghĩa hơn tình yêu thắm thiết thuở ban đầu. Không biết bao lâu rồi chúng tôi 
không xưng hô “anh, em” với nhau.   Mỗi lần nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, chuyện về Trại Tù Tàn Binh với 
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những cành hoa mai trắng, Nga nói “Lâu quá không nhớ chi cả”.  Ngày 23 tháng Chạp vừa rồi tôi đi mua hai 
chậu hoa mai trắng đem về để trước hiên nhà.  Nga nhìn chậu hoa, đôi mắt mơ màng xa xăm: 
-Sao...em thấy cái này quen quen, …buồn buồn. 
Đó là lần đầu tiên từ khi sinh đứa con út Nga xưng “em” với tôi.  Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng 
“lãng mạn” với nhau như vậy.  Tôi và Nga vẫn gây nhau về những việc lặt vặt.  Cứ mỗi lần như vậy tôi lại bước 
ra hiên, nhìn hai chậu hoa mai trắng, thấy như hiện lên hình ảnh Nga chở đồ thăm nuôi bằng chiếc xe đạp nội 
hóa cọc cạch trên con đường ven núi gập ghềnh, và tôi trở vào nhà nhìn Nga với đôi mắt dịu dàng mà Nga biết 
rằng tôi không còn muốn gây gổ nữa. 
 
 
 
CHUYỆN VUI SƯU TẦM 
 
AI MÀ TIN 
Một ủy viên Bộ Chính Trị xuống vùng quê thị sát tình hình. Xe của cán bộ này chẳng may bị lật xuống hố. Khi 
công an và đội cứu hộ tới hiện trường thì thấy một bác nông dân đứng chờ ở đó, nhưng không thấy cán bộ 
đâu cả. Đại úy công an hỏi bác nông dân: 
- Ông có biết gì về tai nạn vừa xảy ra không? 
- Dạ có 
- Vậy ông hãy kể cho tôi nghe đi! 
- Dạ được chớ. Lúc thấy xe bị lật, tui liền chạy tới coi có giúp gì được không. Tui hỏi "Có ai còn sống không. Anh 
tài xế thì im re, còn ông cán bộ kia thì trả lời là ổng còn sống. Nhưng tui nghĩ mấy ông cán bộ lớn nói thì ai mà 
tin cho nổi, nên  tui mới đem cả hai người đi chôn luôn. 

 
 

CHUYỆN VUI DÂN GIAN 
Có hai anh kết nghĩa đen sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần 
nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc công không tiếp. Năm bảy phen nhứ 
thế, anh này giận lắm. 
Một hôm  anh ta mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lệ vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở 
mời vào. Vào đến nơi, quan chào hỏi cồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Anh ta cầm lấy miếng trầu, đút 
vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà rằng: 
- Tao trả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lại mặt ban cũ! 
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TIN TỨC VỀ NGUYỄN VĂN THUẬN VÀ UNG VĂN ĐỨC 
Xuân Vũ 
 

Tôi đã kể chuyện của Nguyễn Văn Thuận cho nhiều bạn cùng khóa nghe nhưng nhiều bạn vẫn còn chưa biết về 

trường hợp mất tích của DC2 Nguyễn Văn Thuận trong đêm di tản 29 tháng 4 năm 1975. Những điều viết ra 
đây chỉ là ghi lại những câu chuyện tình cờ tôi đã được nghe. Nhân đây tôi cũng kể thêm về tin tức của Ung 
Văn Đức và những người đã từng gặp bên lề các câu chuyện này.  
 
Một giấc mơ trong trại tỵ nạn Fort Indiantown Gap ở Pensylvania cách đây 39 năm, năm 1975. 

  
Tôi di tản khỏi Việt Nam bằng HQ 600, cặp HQ 5 ở Côn Sơn. Sau đó đến 
Subic Bay, Philippines và được tàu hàng của Mỹ đưa đến đảo Guam tạm 
trú.  Vào khoảng tháng 6 tôi được máy bay chở đi Pensylvania, đến một 
building thuộc khu 6 trong trại tỵ nạn Fort Indiantown Gap. Cùng sống 
trong building này có anh Nguyễn Thanh Thủy khóa 12 và gia đình HQ 
Trung tá CK Nguyễn Văn Lương khóa 9 (nếu tôi nhớ không lầm), Chỉ Huy 
Trưởng Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Đồng Tâm. Tôi hơi dài dòng ở đây vì 
muốn thêm vào bài viết này những chi tiết hoa lá cành để gợi nhớ những 
kỷ niệm về những người đã từng một thời sống trong trại tỵ nạn với tôi. Gia 
đình anh Lương ¬¬¬¬có vợ và hai người con ở chung với bác sĩ Tính (không 

rõ cấp bậc) thuộc sư đoàn 7 ở Mỹ tho. 
 
Anh Thủy có vợ là dược sĩ, có tiệm thuốc tây ở Thị Nghè. Anh đi có một mình vì vợ con bị kẹt lại. Anh thường 
chỉ dẫn tôi về văn phạm và phát âm tiếng Anh. Ở trại này cũng có anh Nguyễn Phước Chắc K12, anh Chắc cũng 
không đem theo vợ con được nhưng có đưa được em của vợ anh Thủy đi. Trong trại này có rất nhiều anh em 
nổi tiếng trong Hải Quân, chẳng hạn như anh Trần Đức Cử K9, anh Nguyễn Duy Quấc,  anh Nguyễn Đa Phúc, 
anh  Nguyễn Tạ Quang K12 v.v…. Các anh này rất phây phả, cuối tuần nào cũng ra Visitor Center gặp người 
quen, ăn nhậu đều đều.  
  
Một đêm tôi nằm mơ thấy Nguyễn Văn Thuận đứng ở đầu giường cho biết anh ấy đang ở khu 4. Khu 4 này mở 
ra sau khu 6 để tiếp đón thêm người tỵ nạn đến Pensylvania, khu này có nhiều anh em người nhái và nhảy dù. 
Sáng thức dậy tôi rất thắc mắc vì trong quân trường tôi không giao tiếp nhiều với Thuận, sau khi ra trường cho 
đến ngày mất nước, tôi cũng chưa một lần gặp qua Thuận. Thế mà tôi lại thấy anh ta trong giấc mơ và tôi còn 
nhớ đến cái biệt hiệu Thuận Rệp của anh ta nữa. Hôm sau tôi qua trại 4 tìm anh nhưng chẳng thấy Nguyễn Văn 
Thuận ở đâu cả. Sau này được biết chị Thuận đã từng ở trong trại này. 
 
Tôi kể cho anh Quý K12 ở building kế bên về chuyện này. Trong trại tôi thân với anh Qu{ khóa 12 và thường 
tới tán gẫu với anh dù rằng ở gần đó có vợ chồng anh Hoàng Trọng Biểu K16 Đàlạt, học chung với K13. Tôi 
không nhớ rõ anh chị Biểu có đem theo mấy người con. Chỉ biết anh chị là người hạnh phúc nhất vì có sẵn 
sponsor, hằng ngày sáng chiều tới thăm viếng. Hồi đó những ai có quen với cố vấn Mỹ khi chưa mất nước 
được coi là ngon lành lắm huống hồ là anh chị Biểu ngày ngày đều có sponsor đến thăm và đang chuẩn bị xuất 
trại để định cư ở Chicago. Những người có danh sách và số điện thoại của cố vấn Mỹ tỏ ra rất sung sướng, 
nhiều người còn khoe rằng mình có đến hai hay ba pông sô (sponsor) lận, ngày ngày ra điện thoại công cộng 
gọi collect call để lựa người bảo trợ (sponsor). 
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Sau này mới biết là những người không có bảo trợ ở trại Pendleton, thuộc tiểu bang California là sướng nhất vì 
ra trại xin được phúc lợi xã hội (welfare), được ở nhà trợ cấp (housing), được hưởng các chương trình huấn 
nghệ v.v… Còn những anh có pông sô thì khổ lắm. Có pông sô phải ở với pông sô, nhiều khi ở những thành phố 
khỉ ho gà gáy, tại những tiểu bang lạnh lẽo xa xôi, chẳng được hưởng một quyền lợi nào cả. Sống dựa vào pông 
sô mà pông sô chỉ đủ ăn và đi làm suốt ngày, chưa kể là phải đi làm xa. Ở nhà có hai vợ chồng như anh Chắc, 
mở tủ lạnh thì chẳng có cái gì ngoài mấy ổ bánh mì, mấy bịch ham. Cảnh tỵ nạn thật là khốn nạn, nhiều cảnh 
thương tâm xẩy ra chẳng hạn như anh Nguyễn Hoàng Be K12 phải làm nghề dọn đồ đến nỗi té xe chết, ngoài 
ra nhiều cảnh chồng mất vợ, vợ bỏ chồng v.v..  Nghe nói Ung Văn Đức cũng vì phẫn uất chuyện vợ con mà tức 
giận phóng xe xuống đồi tuyệt mạng. 
 
Gần 20 năm sau. 
 
Trở lại chuyện Nguyễn Văn Thuận thì giấc mơ xưa trở thành quên lãng. 
Cho đến gần 20 năm sau, khi tình cờ thấy hình một thiếu tá hải quân ở 
phòng thờ linh của chùa Liên Hoa trên đường Bixby thuộc thành phố 
Garden Grove, Nam Cali. Nhìn kỹ thì là Thuận Rệp của chúng ta. Tôi tìm 
cách hỏi thăm thì được chị Diệu Minh là người cùng quê với Thuận ở 
Phan Thiết cho biết người đặt bài vị để thờ là vợ của anh Thuận, hiện 
đang sống ở Riverside. Riverside là một thành phố ở phía tây của khu 
Little Sài gòn và cách đó chừng hơn một giờ lái xe, nơi mà hiện giờ có 
gia đình Đặng Vũ Hạ đang sinh sống. Lúc Đặng Vũ Hạ mới đến Cali thì 
tình cờ tôi gặp ở một hội chợ Tết, tổ chức trong khu đối diện với khu 
Phước Lộc Thọ bây giờ. Tại hội chợ này tôi cũng đã gặp anh Ngô Sanh K12 đi cùng với anh Lưu Trọng Đa và anh 
Phan Ngọc Xuân K10. Sau này tôi cũng thường xuyên gặp gỡ  hai anh Đa và Xuân.  
 
Nói tới bài vị và hình ảnh người đã chết thờ cúng trong chùa tôi sực nhớ có ảnh thờ của HQ Trung Tá Ung Văn 
Đức tại một chùa ở New Jersey, nơi này anh Trần Văn Tâm K12 một thời thường tới sinh hoạt. Sau này anh 
Tâm không còn liên hệ đến chùa này nữa vì chùa này đã thành chùa thuộc phe kia. Tôi đã gửi tiền cúng dường 
cho chùa này và xin họ chụp cho tấm hình có bài vị Ung Văn Đức để  anh em cùng khóa xem. Nhưng tiền thì 
chùa lấy mà hình ảnh thì không gửi. Tôi nghĩ sau này chắc họ cũng dẹp hình đó đi vì chùa này không thuộc phe 
ta. 
 
Trở lại việc thấy hình thờ của Thuận trong chùa, chuyện gặp Thuận ở trại tỵ nạn trở về với tôi nhưng không 
phải trong giấc mơ nữa mà trở thành là đã từng gặp Thuận ở khu 4 trong trại tỵ nạn Fort Indiantown Gap. Tôi 
quả quyết cho chị Diệu Minh biết là Thuận còn sống cũng như sau này tôi đã từng xác nhận với nhiều bạn bè 
rằng Thuận chưa chết vì tôi đã từng gặp Thuận trong trại tỵ nạn rõ ràng. Tôi cho rằng Thuận có bồ và đã tìm 
cách trốn vợ con để ở với bồ. Chị Diệu Minh quả quyết là không thể nào được vì vợ của Thuận kể lại rằng  khi 
HQ 502 ghé Subic Bay, chị ấy đã đứng ở cầu tầu chờ cho đến người cuối cùng rời tàu mà cũng chẳng thấy bóng 
dáng người chồng của mình đâu. Tôi cãi lại cho rằng Thuận có thể đưa cô bồ bám theo dây đi theo phía lái tàu 
thay vì đi theo lối cầu thang. Cứ thế mà tranh cãi, chị Diệu Minh quả quyết nói không thể nào như vậy được vì 
anh Thuận này là người hiền lành, đã đem theo cả vợ con lẫn cha mẹ vợ lên tàu đi tỵ nạn, và đã mất tích khi 
lên ca lái tàu vào giữa đêm khuya. Câu chuyện cũng chỉ đến đây và đi vào quên lãng như câu chuyện giấc mơ. 
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Cuối năm 1998 
 
Khoảng cuối năm 1998, tôi về ở trong khu Lake Park Mobile Home trên đường số 1 trong vùng Little Sài gòn 
thuộc Nam California. Trong khu này có trung tá nhảy dù Trần Ngọc Trí thuộc khóa 10 Võ bị Đà lạt, cùng khóa 
với tướng bộ binh Nguyễn Văn Nhựt và Lê Minh Đảo. Ông cũng là bạn thân với tướng nhảy dù Ngô Quang 
Trưởng và Lê Quang Lưỡng. Lúc Đô đốc Chung Tấn Cang làm Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô thì trung tá Trí và đại tá 
thủy quân lục chiến Cổ Tấn Tinh Châu là cánh tay mặt và trái của đô đốc. Lúc gần mất nước, đô đốc Cang về 
làm Tư Lệnh Hải Quân thì đại tá Châu được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát thay thế đại tá 
Nguyễn Quốc Thanh, trung tá Trí thì đã được bổ nhiệm làm quận trưởng quận nhất trước đó không lâu.  
 
Trung tá Trí thường xuyên vào Bộ Tư Lệnh Hải Quân thăm Đô đốc Cang và các sĩ quan tùy viên như anh Khanh 
và anh Công K 10 nên các sĩ quan và quân nhân tại BTL Hải Quân nhất là các vị chỉ huy và quân nhân thuộc 
quân cảnh có nhiệm vụ canh gác ở cổng bộ tư lệnh đều biết mặt ông ta. 
 
Chiều 29 tháng 4 năm 1975 ông đi ra đi vô BTL Hải quân nhiều lần để giúp đưa các sĩ quan nhảy dù vượt hàng 
rào kẽm gai vào bến tàu bên trong Bộ Tư Lệnh Hải Quân, trong khi dân chúng ở ngoài nhốn nháo hỗn loạn, 
không thể lọt được vào trong được. 
 
Khi đưa anh em dù vào bến tàu ông Trí gặp phó đề đốc Châu (xin gọi là tướng Châu cho gọn). Hai ông này cũng 
thân nhau vì cùng là giới chức có quyền lực và cùng là dân nhậu. Tướng Châu kêu ông Trí kiếm vài chai rượu 
ngon để nhậu. Ông Trí nói giờ phút này lòng dạ đâu mà nhậu chỉ muốn kiếm tàu đi di tản thôi. Tướng Châu chỉ 
tay vào Hải Quân Công Xưởng nói trong đó có nhiều tàu chuẩn bị chạy (theo tôi nghĩ thì ông tướng cao bồi nhà 
ta ngán có nhóm nhẩy dù cùng đi di tản nên đã lừa họ vào HQCX). Ông Trí bèn kéo gia đình và các anh em dù 
vào HQCX. Câu chuyện dài dòng nhưng nói gọn lại thì nhóm dù này đã lên được HQ 502 của Hải Quân Trung Tá 
Nguyễn Văn Tánh K11. Như thế nhóm nhảy dù này cùng một số lớn anh em người nhái và gia đình Thuận Rệp 
cùng đi di tản  trên chiếc HQ 502. 
 
Câu chuyện của trung tá dù Trần Ngọc Trí 
 
Trung tá Trí lên được chiếc HQ502 cùng với gia đình và anh em sĩ quan và quân nhân dù. Ông kể lại nhiều gian 
nan trong việc đưa vợ con leo lên được HQ502 mà tôi chỉ nhớ mang máng nên không kể hết ra đây. Ông nói 
rằng đêm đó rất lộn xộn. Một trung úy hải quân thuộc HQ502 đến nói với ông ta rằng có một thiếu tá hải quân 
đã nắm được một số anh em người nhái và có { định cưỡng ép tàu trở về Sài gòn. Theo ông Trí, trung úy này 
có vẻ to con và có nhiệm vụ giữ an ninh trên tàu. Trung úy này nhờ ông Trí đứng ra giàn xếp với anh em người 
nhái để họ đừng theo ông thiếu tá hải quân kia làm loạn đòi về. Trung tá Trí đã mời anh em người nhái cùng 
với anh em nhảy dù họp lại và ông đã thuyết phục được các anh em này bỏ { định trở về Sài gòn. Đến khoảng 
10 giờ đêm thì vị trung úy hải quân trên lại tới gặp ông Trí và cho biết viên thiếu tá hải quân đó tối nay sẽ đi ca 
khuya và rất có thể sẽ lái tàu quay về Sàigòn. Trung úy này cho biết ông ta sẽ có biện pháp ngăn cản không cho 
thiếu tá hải quân kia có cơ hội lái tầu quay về.  
  
Ông Trí kể tiếp là đến khoảng nửa khuya  ông nghe có tiếng ùm lớn, hình như tiếng của một vật gì bị vất xuống 
sông. Rồi từ đó cho đến khi tàu cặp bến Subic Bay ông ta không còn gặp vị thiếu tá hải quân nữa. Trung tá Trí 
cũng kể rằng sau này ông có đọc một bài viết có liên hệ đến viên thiếu tá hải quân này, bài viết có ý nói rằng 
viên thiếu tá này là Việt cộng nên bị anh em hải quân thanh toán. Ông ta chỉ biết đến thế và không có cách nào 
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tìm hiểu thêm cả. Gom lại các tin tức thì viên thiếu tá hải quân này chính là Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Văn 
Thuận của K13 chúng ta. 
 
Tiện đây xin mở ngoặc là trung tá Trần Ngọc Trí này là một nhân 
chứng cho rất nhiều biến cố quan trọng ở Việt Nam, từ những 
việc bắn dinh độc lập, việc giết anh em tổng thống Ngô đình Diệm 
và việc ông biết ai đã vào trong tù để thắt cổ đại úy Nhung, người 
đã thi hành lệnh bắn chết hai anh em ông Diệm. 
Ông còn biết trước việc thanh toán ông Bổng thuộc đảng Đại Việt 
mà ông không thể can ngăn kịp. Ông là đảng viên uy tín trong Đại 
Việt mà cả hai phe đều tin cẩn vì sự kín đáo và những ý kiến táo 
bạo. 
Ông cũng là người đã kêu tướng Lê Quang Lưỡng đang hành 
quân ở vùng I nghỉ phép về Sài gòn để được chỉ định làm tư lệnh 
nhảy dù thay thế tướng Dư Quốc Đống. 
   
Ông cũng là người đã liên hệ mật thiết với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đô trưởng Đỗ Kiến Nhiễu trong việc 
cách chức và bổ sung tức thời các vị quận trưởng trong Chợ Lớn, quận 5 và quận 11 nếu tôi nhớ không lầm. 
Khi là Quận trưởng Quận Nhất ông đã một mình thực hiện kế hoạch để loại ông Giáp Văn Thập trong cuộc bầu 
cử nghị viên đô thành Sài Gòn mà anh Nguyễn Đức Thu khóa mình đã thắng cử.  
 
Ông cũng là người đã cứu ông cố vấn Ngân khỏi bị thanh toán bởi đảng Đại Việt với lý do dù sao câu chuyện 
(dẫn đến việc loại trừ ông cố vấn Ngân) cũng đã rồi, nếu giết ông Ngân đi thì lỡ người khác lên thay thế còn 
đưa ra những kế sách độc hại hơn thì sao. Ông Trí cứu ông Ngân là vì ông này là anh của bác sĩ Thuận mà bác sĩ 
Thuân lại là em rể của ông ta, hiện đang sống ở Texas. Bà vợ bác sĩ Thuận này khi xưa là vợ của phi công Phạm 
Phú Quốc, người đã từng dội bom dinh Độc Lập. 
 
Khi Đô đốc Chung Tấn Cang làm tư lệnh BKTĐ ông cùng với Đại tá Cổ Tánh Tinh Châu làm phụ tá cho Đô đốc 
Cang, nhưng trong Biệt Khu Thủ Đô không ai biết đến ông vì ông không thuộc cấp số Biệt Khu Thủ Đô mà là  
công cán ủy viên của Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng thuộc Phủ Thủ Tướng. 
 
Tôi viết ra câu chuyện này ở đây để chúng ta có một kiến thức về những giây mơ rễ má chằng chịt trong quân 
đội, trong chính quyền và sự liên hệ rắc rối trong mọi tầng lớp xã hội trong nước nói riêng và trên trường quốc 
tế nói chung. Mỗi người trong chúng ta là một nhân chứng cho mỗi trường hợp cá biệt. 
Tùy theo hoàn cảnh, xu hướng, hoài bão và l{ tưởng, mỗi người có một đường lối sống, cách suy nghĩ, và quan 
niệm và kết luận riêng cho từng vấn đề. 
 
Nhân đây cũng nhờ anh em nhiều chất xám giảng giải cho bài thơ của Cao Bá Quát: 
 
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn 
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu 
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu 
Đem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt 
Duy giang thượng chi thanh phong 
Dữ sơn gian chi minh nguyệt 
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Kho trời chung mà vô tận của mình riêng 
Cuộc vuông tròn phó mặc khuông thiên 
Kẻ thành thị kẻ vui miền lâm tẩu 
Gõ nhịp lấy đọc câu “Tương Tiến Tửu” 
“Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy,Thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi” 
Làm chi cho mệt một đời!   
 
Chị Nguyễn Văn Thuận 
 
Nói lung tung mà quên chủ đề mình muốn nói là Thuận Rệp, người bạn cùng khóa xấu số của chúng ta. Trở về 
việc bạn Thuận mất tích. Sau khi nghe trung tá Trí kể về việc lên HQ502 di tản, tôi mới nhớ ra rằng việc tôi nói 
đã gặp Thuận chỉ là một sự lẫn lộn về giấc mơ của mình. Khi biết rõ như vậy, tôi đã xin chị Diêu Minh ở chùa 
Liên Hoa số điện thoại của vợ anh Thuận để gọi điện thoại thăm hỏi. Tôi quên mất chị ấy có mấy người con, chỉ 
nhớ chị kể kể lại cho nghe là đã đi nhờ ông thầy ngoại cảm hay thần giao cách cảm gì đó. Ông ta nói chỉ nghe 
một tiếng ùm rồi mọi sự trở nên tối đen. 
 
Câu chuyện đến đây cho tôi kết luận rằng Thuân Rệp đã chết trên đường di tản và tôi cũng không muốn tiếp 
tục truy cứu ngọn nguồn sự việc. Biết bao thảm cảnh đã xảy ra, truy cưu để làm gì. Mọi việc xảy ra đều là hiểu 
lầm, bất đắc dĩ trong khi hoảng loạn. 
  
Kể từ đó tôi không còn có dịp liên lạc với chị Thuận. Mong sao có duyên lành để khóa 13 chúng ta có thêm tin 
tức của chị Nguyễn Văn Thuận. 
 
Để chấm dứt tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn bài thơ tôi rất thích của Nguyễn Bỉnh Khiêm: 
  
Một mai một cuốc một cần câu 
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào 
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người đến chốn lao xao 
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống 
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. 
 
Xuân Vũ 
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HIỀN PHỤ 
Hồ Lisa 

 
Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cảnh nhà không được vui như mọi năm vì Ngọc bận công tác ở tiểu bang 

Connecticut, gia đình chỉ dự thánh lễ và ăn uống qua loa để đón giao thừa.  Để bù vào những thiếu sót ấy, 
ngày Father’s Day năm nay Ngọc sẽ tổ chức tiệc mừng để vinh danh cả ba lẫn mẹ.  Gần đến ngày Hiền Phụ, 
Ngọc chuẩn bị những tấm thiệp mời để gửi đến những người thân quen của ba mẹ, những hội viên của các hội 
đoàn và một vài người bạn của  nàng. Nhìn ba mẹ cười vui thoải mái, lòng Ngọc ngập tràn vui sướng vì nụ cười 
của ba mẹ là đóa hoa hiếu đễ chớm nở trong lòng nàng.  Nàng hằng cầu xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ ba mẹ cả 
hồn lẫn xác vì ba mẹ đã cực khổ để nuôi dưỡng các con. 
 
 
Thuở Ngọc mới chào đời, với thân hình bé nhỏ “một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi” ấy, ba mẹ đã dành 
bao nhiêu công khó nhọc lo lắng từng miếng cơm manh áo, dạy dỗ con như trang giấy trắng cần phải tô điểm 
để giá trị cuộc sống là điều quan trọng. Những điều giáo dục ấy mới chỉ là một phần giúp cho Ngọc nên người, 
điều quan trọng là hằng ngày mà ba mẹ luôn hướng lòng đến cùng Chúa để trao gửi nếp sống, những khó khăn 

và xin Chúa ban cho con mình những thành đạt. Những lời cầu nguyện ấy 
thật chân tình, bày tỏ tình thương mà chỉ có ông bà, cha mẹ dành cho con, 
cho cháu, và tình thương ấy không bao giờ đòi hỏi các con phải đáp đền.  
Ngọc còn nhớ những đêm ba mẹ thức khuya chăm sóc Ngọc trong lúc nàng 
bệnh, sáng sớm thì vội vã đưa con đến khám bệnh tại văn phòng bác sĩ gần 
nhà, chạy đến nhà thuốc tây chờ đợi mua thuốc để rồi canh chừng giờ giấc 
cho con uống từng viên thuốc… Khi con bớt bệnh thì ba mẹ cười nói vui vẻ 
như đã cất đi được nỗi lo âu, lúc ấy ba mẹ mới có nhưng bữa ăn ngon 
miệng. Những kỷ niệm dù nhỏ nhặt nhưng đã in đậm trong trí nhớ non nớt 
của mình như lần đầu tiên học đi xe đạp, ba căn dặn cách giữ thăng bằng, 
chạy theo nàng với hai tay giang rộng đỡ nàng khi chiếc xe đạp ngả 

nghiêng… những kỷ niệm nhỏ ấy đã theo đuổi Ngọc cho đến tuổi lớn khôn. 
 
 
Với ơn Chúa ban, cuộc sống của gia đình Ngọc êm đềm trôi qua với nhiều tiếng cười hơn tiêng khóc, khuôn 
mặt ba mẹ nàng vẫn tươi vui vì sức khỏe dồi dào, nhân dáng rất linh hoạt… Sự thành đạt của Ngọc cũng là 
nguồn ơn Chúa ban. Việc làm của Ngọc lại gần nhà nên nàng luôn quấn quít bên ba mẹ trong những lúc rãnh 
rỗi. Nàng không hề quản ngại đưa đón ba mẹ khi cần dự thánh lễ xa nhà hay những buổi họp của các hội đoàn. 
 
Mùa hè này Ngọc nhận được thông báo của Phòng Nhân Viên cho biết cần thuyên chuyển nàng và người bạn 
cùng sở đến một chi nhánh ở tiểu bang Alaska. Ba nghe tin thì có vẻ tư lự, lo lắng cho con, riêng Ngọc thì chưa 
biết phải tính thế nào, nên đi hay ở lại... Sáng sớm chuẩn bị đi làm thì Ngọc thấy tấm giấy dán trên cửa phòng 
nàng. Nàng đọc đi đọc lại nhiều lần nét chữ cứng cỏi nhưng diễn tả tâm tình thương mến dành cho con.  
 
Con gái yêu quí của ba! 
 
Ba nghe con nói sở sẽ thuyên chuyển con đến tiểu bang Alaska, ba cảm thấy không an lòng khi con gái phải 
sống một thân một mình nơi xa xôi, lạnh giá. Ba đề nghị như thế này: con cứ xin nghỉ việc rồi từ từ kiếm việc 
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làm khác, trong thời gian qua con đã phụ giúp ba mẹ rất nhiều về tài chánh nên ba mẹ có một số tiền dư ra để 
phòng khi hữu sự, khi cần dùng đến... Số tiền này không lớn lắm nhưng cũng đủ giúp gia đình mình trong 
những ngày tháng sắp tới khi con tìm việc làm khác. 
 
Tùy ở con, nhưng con có sự chọn lựa để đi hay ở mà không phải bận tâm đến tình trạng tài chánh. Con đọc 
xong thư này, nếu con chọn ở lại thì xin nghỉ việc rồi thong thả tìm việc khác gần nhà khỏi phải đi xa nghe 
con... 
 
Ba của con 
 
Đọc xong thư lòng Ngọc đầy xúc cảm, Ngọc rưng rưng nước mắt, lòng dạt dào thương ba... ba lúc nào cũng 
thương lo cho con từ lúc còn tấm bé đến khi khôn lớn và ngay cả lúc đã trưởng thành, ba mẹ vẫn lo lắng 
thương yêu con mình... những giòng suy tưởng về tình Cha đối với con như thấm dần vào tâm khảm của Ngọc. 
 
Sáng nay vào đến sở làm, Ngọc thông báo cho Bà Quản Lý biết quyết định xin nghỉ việc với lý do gia cảnh. Sau 
buổi họp với Ban Điều Hành, bà Quản Lý gặp riêng nàng cho biết quyết định của họ: 
- Cô Ngọc, tôi đã trình bày nội dung thông báo xin nghỉ việc của cô với Ban Điều Hành trong phiên họp sáng 
nay. 
- Cám ơn bà. 
- Ban Điều Hành đề nghị nhờ cô giúp trong một dự án mới. Nếu có thể được thì cô giúp phụ trách một phần 
hành trong Ban Điều Hành tại văn phòng này, vì những năm qua cô đã giúp chúng tôi thiết kế những chương 
trình quảng cáo rất thành công. 
 
Ngọc đón nhận tin vui này với sự ngạc nhiên, nàng không thể ngờ được là Ban Điều Hành đã tìm cách giữ nàng 
lại để giúp họ trong dự án mới. Có lẽ đây là ơn Chúa ban qua lời cầu nguyện của ba mẹ. Trên đường về, với nét 
mặt vui tươi hớn hở, nàng tạ ơn Chúa. Ngọc không thể nào giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nàng muốn chia sẻ 
tin vui này để thay thế nét sầu muộn bằng niềm vui trên khuôn mặt thân thương của ba mẹ. Quả thật, ba mẹ 
Ngọc đón nhận tin vui như hình dung những ngày sắp tới không phải là những ngày buồn tẻ vì thiếu vắng bóng 
con. 
 
Sáng Chúa Nhật, ngày Father’s Day, ba Ngọc mặc bộ quần áo thật chỉnh tề, được ủi thẳng nếp. Trên khuôn mặt 
ông lúc nào cũng có nụ cười tươi vì ông biết các con đang cố gắng đem niềm vui đến cho ông bà bằng sự vâng 
lời, lòng hiếu thảo, bằng những thành quả trong việc làm, trong lãnh vực học vấn và nhất là lòng sốt sắng giữ 
đạo. Đối với ông, các con là gia tài, là bảo vật do Thiên Chúa ban cho, vì thế ông bà rất trân quý và cố gắng chu 
toàn thiên chức làm cha làm mẹ. Những điều các con đang làm, nào là bữa tiệc vui các con tổ chức với sự 
tham dự rất thân tình của bạn ông, nào là những món quà ông nhận, những tiếng cười nói của các con... và 
ông đang cảm nhận ơn phước Chúa ban, cảm nhận tình con thảo đối với ông bà... như để vinh danh ông trong 
dịp mừng ngày Hiền Phụ.  
 
Nguyễn Q. Thái (Hồ Lisa) 
Father’s Day 
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BÁC ÁI 
Hồ Lisa 
 

Trong khung cảnh trang trí rất đơn sơ nhưng trang nghiêm nơi cung thánh của nhà thờ, Tâm quz trước Thánh 

Thể để ôn lại những suy tư, những buổi tĩnh tâm, những tâm tình và nỗi ưu tư… 
trong ký ức.  Nàng ôn lại những lời Cha giảng phòng chia sẻ, câu Thánh Vịnh bày 
tỏ lòng sám hối gợi cho nàng sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu. Ôn lại những 
bài Phúc Âm mà Cha giảng trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, Tâm cảm nghiệm 
được sự vinh hiển của Thiên Chúa, sự thôi thúc trong tâm hồn qua những dụ 
ngôn, của lòng nhân lành mà Thiên Chúa khoan nhân đang chờ đợi nhân loại đáp 
trả. Tình thương của Thiên Chúa đã níu Tâm gần gũi với những việc tông đồ mà 
Tâm hăng say theo đuổi dù cuộc sống gian nan với nhiều thử thách, sự thử thách 
của chán nản, cách ứng xử ngoài xã hội, và nơi làm việc… đã làm cho Tâm cảm 
nghiệm thấy mình đã cố gắng hết khả năng mà kết quả vẫn ngoài tầm tay. Tâm 
thành tâm khẩn nguyện xin Chuá ban cho nàng được ơn bình an. 
 
Để thể hiện đức bác ái, Tâm đã tình nguyện đến giúp việc tại một viện dưỡng lão trong những ngày nghỉ cuối 
tuần. Nơi ấy, sinh hoạt thường ngày, với những người giúp việc trong bộ đồng phục xanh đậm, những người y 
tá chăm nom sức khoẻ và theo dõi thời lượng thuốc men cho các cụ già. Có lẽ thời gian bận rộn nhất là giờ ăn 
trưa, Tâm không có kinh nghiệm nhiều trong lãnh vực chăm sóc người già, nhưng nàng phụ giúp cho bữa ăn 
của các cụ, đem thức ăn và những tách nước trà đến tận bàn ăn. Nàng đem những tách trà đến cho từng cụ 
với nụ cười trên môi, công việc tuy rất nhỏ mọn nhưng đối với các cụ lại là cử chỉ thể hiện sự chăm sóc mà các 
cụ hằng mong mỏi trong những tháng ngày cô đơn. Nét mặt vui tươi, nụ cười đôn hậu điểm trên khuôn mặt 
già nua mà các cụ chịu đựng qua những tháng ngày vắng bóng người thân. Nhưng cũng có những cụ vì bệnh 
tình đã làm suy giảm sự tinh anh trong ánh mắt ấy. 
 
Có lẽ cuộc sống đơn độc trong viện dưỡng lão đã phần nào biến đổi ánh mắt các cụ trở nên  đờ đẫn… vì trông 
ngóng người thân, vì cần những lời an ủi, vì sự chăm sóc thân thương của con cháu không còn đến với các cụ 
mỗi ngày. Có những cụ không thể tự mình ăn uống như khi còn khoẻ mạnh, người giúp việc phải chăm lo cho 
các cụ từng muỗng cơm, từng ly nước, trong hoàn cảnh ấy có lẽ các cụ rất cần những người thân. Hình ảnh ấy 
giúp Tâm cảm nghiệm được Chúa Giêsu đang ẩn hiện ở những cụ già, chính Chúa là nguồn lực để thúc đẩy 
nhiều người làm việc tông đồ phục vụ tha nhân. 
 
Bữa cơm trưa sắp sửa xong, Tâm chợt thấy cặp vợ chồng trẻ bước vào, người vợ trẻ đưa mắt dõi nhìn một cụ 
bà đang ngồi trên chiếc xe lăn, cụ chẳng nói chuyện với ai, ánh mắt ngây dại như mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Ánh 
mắt ấy như đang trông đợi tình cảm thiêng liêng mà cụ đang cố bám víu để kéo lại những ngày của an vui bên 
con cháu. Cụ bị bệnh lãng trí, nên ngẩn ngơ không còn nhớ nhiều đến các sinh hoạt xa xưa… Người thiếu phụ 
bước gần đến cụ, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy guộc của cụ và nói: “Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây!” Bà cụ chỉ 
ngước mắt nhìn, nhưng cụ chẳng nói câu nào, ánh mắt vẫn xa xăm như đang hồi tưởng trong trí ức về kỷ niệm 
sinh hoạt từ thuở xuân xanh.  Người thiếu phụ có lẽ là con của cụ nâng ly nước lên môi cụ, cụ nhấp ly nước rồi 
gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Đặt ly nước xuống bàn, người thiếu phụ nấc lên tiếng khóc và nói: “Chắc mẹ chẳng còn 
nhớ con, nhưng mẹ có biết rằng con cầu nguyện cho mẹ hằng đêm không? con đến đây thăm mẹ hằng ngày 
sau khi tan sở không?. Con nguyện xin Chúa ban cho mẹ nghị lực để chịu đựng sự hành hạ, dằn vật của bệnh 
tật! đôi khi con cảm thấy bất lực vì bệnh tình của mẹ.”. Thật ra, Chúa ban cho thiếu phụ này sự bình an qua lời 
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cầu nguyện. nàng đến đây để nhìn mẹ, để ôm lấy thân hình tiều tụy của mẹ, để ôn lại những kỷ niệm của mẹ 
con nàng, những ngày mẹ còn khoẻ mạnh, nàng đưa mẹ đi nhà thờ, thăm viếng những thắng cảnh, quanh 
quẩn ở những khu chợ mà mẹ ưa thích. Những kỷ niệm ấy không bao giờ xa rời nàng. Giờ đây nàng đến với 
mẹ để nắm lấy đôi tay gầy guộc của mẹ để cầu nguyện cho mẹ chịu đựng những khó khăn mà mẹ đang chịu 
dày vò”. 
 
Người chồng đứng bên vợ với ánh mắt thương cảm và cảm nghiệm thấy quyền năng của Chúa qua những khó 
khăn của mẹ, những tâm sự của vợ mình. Sự đau khổ thường được người thường nhìn như một hình phạt, 
nhưng với Thiên Chúa sự đau khổ là một mầu nhiệm, vì mầu nhiệm ấy làm tăng sự cậy trông vào Chúa mà con 
người cần có, mầu nhiệm đau khổ cũng tôi luyện sự nhẫn nại, cảm nhận sự mỏng dòn của thân xác con người. 
 
Giờ thăm viếng cũng qua đi, các nhân viên lần lượt đưa các cụ về phòng. Người thiếu phụ từ tốn đẩy chiếc xe 
lăn của mẹ về phòng và tự mình giúp mẹ thay quần áo, chải lại những ngọn tóc lưa thưa của mẹ, nhìn mẹ với 
ánh mắt âu yếm như chưa bao giờ được giúp mẹ. Bà cụ ngả lưng trên giường, ánh mắt của cụ không rời con 
gái mình như muốn bày tỏ sự khao khát sự thương yêu. Đặt cụ nằm xuống, người thiếu phụ nhìn những chai 
thuốc để trên bàn, nàng thầm nghĩ: những liều thuốc này chắc hẳn là những phép lạ Chúa ban, để ít ra giảm 
bớt sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho mẹ. Dầu cho những căn bệnh mà mẹ đang mang trong người có 
hiểm nghèo thế nào thì những liều thuốc này ít ra cũng đem lại bình an cho mẹ và cho con nữa. 
 
Khuôn mặt người thiếu phụ đẫm lệ khi thăm mẹ mình, những lời nói ân tình thân thương bên mẹ và những cử 
chỉ chăm sóc mẹ như gợi tâm trí Tâm hình ảnh ba mẹ nàng… Ba mẹ nàng đã qua đời lúc nàng chưa học xong 
đại học, thời gian ấy nàng chẳng có cơ hội để săn sóc ba mẹ như nàng hằng ước muốn… nàng cảm thông khi 
nghĩ đến các cụ không có thân nhân đến thăm… 
 
Sau những lần thăm viếng viện dưỡng lão, niềm tin vào Thiên Chúa càng mạnh mẽ trong tâm hồn Tâm. Những 
khuôn mặt già nua, ngơ ngác nhưng chứa ẩn hình ảnh Chúa Giêsu để nàng cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa 
quyền năng luôn mời gọi nàng cùng đồng hành với Chúa để nâng đỡ, an ủi những người bệnh tật và ngược lại 
Chúa đã ban cho nàng sự sốt sắng và tinh thần phục vụ mãnh liệt hơn mỗi ngày và mọi ngày. 
 
Nguyễn Quang Thái (Hồ Lisa) 
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AI NGU HƠN BÒ 
Hoàng H. 
 
Ngày xưa, khu vườn của nữ thần Mê Ly đông vui lắm, mọi loài thú đều sống hòa đồng cùng nhau. Một hôm 
các loài thú tụ tập nhau lại tổ chức một cuộc thi đặc biệt, mục đích cuộc thi nhằm tìm ra xem ai là người học 
ngu nhất và phần thưởng dành cho người đoạt giải sẽ là được “thoải mái lưu ban” trong 3 năm liền. Thành 
phần Ban giám khảo cuộc thi tất nhiên sẽ gồm các con vật nổi tiếng thông minh đó là Vượn “Bạc má”, Chó 
“Lưỡi đốm” và Chánh chủ khảo sẽ là “Chúa sơn lâm” Hổ “Lông trắng” và đề thi cũng nhanh chóng được Ban 
giám khảo thông qua trong một ngày. 
 
Ngay thi đã đến, cả một góc khu rừng Mê Ly nhộn nhịp hẳn lên, đấy đó các loài thú bàn tán xôn xao. Cú hỏi khi 
thấy Cáo mon men xuất hiện: 
- Ơ kìa, anh Cáo cũng đi dự thi sao? Làm sao mà đậu được đây? Sao không kiếm một chân trong Ban giám 
khảo nhỉ? 
- Ha… ha… tôi thi làm quái gì? Tôi chỉ muốn vào xem coi có ai ngu nhất để sau này còn lừa nữa chớ. 
Nai đi ngang buột miệng xen vào: 
- Cáo lúc nào cũng vậy! Mà nè, các bạn có dự đoán gì về kết quả không ta? 
Bò cười tủm: 
- Tôi nè, ứng cử viên sáng giá vô cùng nặng ký nè. Kz này 3 năm “lưu ban” tôi nắm chắc luôn he he … 
Heo đứng bên ột ột phản ứng: 
- Tự tin thấy mà ớn… Thế tôi thì sao? Bộ không nghe ông bà hay nói “ngu như heo” sao? Tôi mà không thắng 
anh tôi sẽ không ăn cám nữa! 
Reng… Reng …Reng…, một hồi chuông thông báo giờ thi đã đến. Các thí sinh vội vàng sắp hàng bước vào 
phòng thi. Kết quả nhanh chóng được công bố: voi, hươu, nai, khỉ, chồn, cáo, … đều “rớt đài”. Phòng thi chỉ 
còn lại bò, heo và hến. Vượn “Bạc má” gọi: 
- Mời cô Hến lên bốc thăm đề thi! 
- Dạ, dạ … có em! Rồi đây đề thi của em số 43 thưa Ban Giám khảo. 
- Đề thi số 43, cô Hến hãy cho biết ngỗng có mấy chân? 
Hên suy nghĩ hồi lâu rồi lắp bắp: “Hơ… hơ… hơ…ơ…ơ…” 
Chó “Lưỡi đốm” lên tiếng: 
- “Hơ” là hai đó hả? Chả ngu tí nào cả, tôi cho 0,5 điểm. 
Chánh chủ khảo Hổ bảo: 
- Thôi cảm thông cho cô ấy đã suy nghĩ khá lâu, tôi cho thêm 2 điểm nữa là 2,5 điểm. Những vẫn chưa đủ điểm 
đậu đâu. Thôi mời cô ra, thí sinh Heo đâu? 
Heo nhanh nhẩu: 
- Dạ em đây, em đang chờ nãy giờ. 
Vượn cười tủm: 
- Nhanh nhẹn thế này mà ai lại bảo heo chậm chạp nhỉ? Thôi bốc đề đi. 
- Dạ em bốc đề số 15 ạ. 
- Đề số 15, hãy đặt 1 câu trong đó có từ “mỡ” và từ “thịt”, thời gian chuẩn bị 5 phút. 
- Dạ em có ngay rồi đây ạ. 
- Ái chà, nhanh thế, đọc xem nào? 
- Dạ, câu của em là “Tôi và anh và nó mỡ tủ ăn vụng thịt”. 
Chó nhăn mặt: 
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- Câu gì mà “và” lắm thế, từ “thịt” dùng đúng còn từ “mỡ” thì khá đần độn. “Mỡ” ở đây là mỡ trong bụng anh 
kìa. 
- Dạ thế em có đậu không ạ. 
- Anh cứ ra ngoài để chúng tôi họp bàn lại đã. Mời thí sinh Bò. 
Bò chớp chớp đôi mắt đẹp bước lên bệ vệ bốc đề: 
- Thưa Ban Giám khảo, đề của tôi là đề số 7. 
Vượn đọc đề thi: 
- Anh Bò, anh hãy đọc to và thêm dấu phẩy vào đoạn văn sau đây: 
“Báo bước vào nhà trên đầu đội mũ dưới chân mang dép nơi tay cầm cuốn sách giữa mặt đôi hàng ria mép 
rung rung nơi mông lắc lắc như có điều gì hào hứng”. 5 phút chuẩn bị. 
5 phút trôi qua, Bò dõng dạc đọc to vang cả góc rừng: 
- Báo bước vào nhà trên đầu (phẩy), đội mũ dưới chân (phẩy), mang dép nơi tay (phẩy), cầm cuốn sách giữa 
mặt (phẩy), đôi hàng ria mép rung rung nơi mông (phẩy), thịt lắc lắc (phẩy), như có điều gì hào hứng (phẩy) 
Vượn “Bạc má” vổ tay đôm đốp: 
- Ôi! Thật là một áng văn chương tuyệt hảo. 
Hổ và Chó “Lưỡi đốm” cũng tấm tắc: 
- Bài nay thật sự đáng điểm 10, nếu không có gì thay đổi có lẽ Bò sẽ là thủ khoa. 
Bò khệnh khạng đi ra trước những ánh mắt ngưỡng mộ của các thí sinh khác. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng vỗ 
cánh trên không, cô Vẹt diêm dúa bay vào phòng thi la to: 
- Còn em… còn em … cho em thi vơ…ớ….ớiiiiii! 
Chánh chủ khảo Hổ lắc đầu: 
- Sao đến trễ vậy cô Vẹt? Phòng thi sắp đóng cửa rồi… Thôi thì châm chước cho cô đấy vào bốc đề nhanh đi. 
- Dạ… dạ…. Đây rồi đề thi của em số 90 ạ! 
Chó cầm đề thi đọc lớn: 
- Đề thi gồm 2 câu. Câu 1: hãy đọc thuộc lòng đoạn văn sau: “ Mèo con chạy vào nhà buông miếng thịt heo 
xuống, ôm mèo mẹ vào lòng cười rúc rích như chuột bò, thật là một chú mèo nũng nịu”; Câu 2: hãy làm phép 
tính sau 2 x 2 = ?. Thời gian chuẩn bị 5 phút. 
Vẹt cầm đề lẩm nhẩm mấy phút rồi nói: 

- Em đã chuẩn bị xong rồi, em xin đọc đoạn thuộc lòng trước: 
“A… a…. Mèo con…. Mèo con chạy vào nhà… ờ … ờ …. chạy vào nhà … à… 
à … buông miếng thịt heo xuống… ừ… ừ … Miếng thịt heo xuống… à… ừ… 
miếng thịt heo xuống ôm mèo mẹ… a… a … miếng thịt heo ôm mèo mẹ 
vào lòng cười ờ … ờ… rúc rích … cười rúc rích như chuột bò … ừ … ừ… 
chuột bò thật là …. thật là … a… a… chuột bò thật là một chú mèo…à … à… 
bò thật là chú mèo nũng nịu… ừ… ừ” 
Vượn ngắt lời: 
- Thôi đủ rồi, sang câu 2 đi cô Vẹt. 
- Dạ, hai nhân hai là mấy?…. hai nhân hai là mấy ? 
Rồi cô Vẹt im luôn. Chó thấy vậy nhắc khéo: 

- Hai với hai là mấy? Hai nhân hai là ba hay là năm? 
Thế là Vẹt ta tuôn một tràng: 
- Hai với hai là mấy? Hai nhân hai là ba hay là năm? À … à …. Hai với hai là mấy? Hai nhân hai là ba hay là năm? 
Ừ … ừ …Hai với hai là mấy? Hai nhân hai là ba hay là năm? A… a… Hai với hai là mấy? Ờ.. ờ… Hai nhân hai là ba 
hay là năm? … Hai với hai… 
Ban Giám khảo đứng lên đồng loạt tuyên bố: 



Đặc San Xa Biển 2015                                                                                                                           Khóa 13 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 

 

21 
 

- Cô Vẹt đã đậu thủ khoa cuộc thi hôm nay. 
 
Kết quả cuộc thật thật quá bất ngờ đối với cư dân khu rừng Mê Ly. Giờ thì chắc các bạn đã biết là ai ngu hơn 
bò rồi chứ? 
 
 Hoàng H. 
 

 
CHUYỆN VUI SƯU TẦM 
 
BÀN LUẬN VỀ TÌNH YÊU 
Các bác sĩ cho rằng: "Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường". 
Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình 
yêu là hoạt động. 
Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu 
là nghệ thuật. 
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác 
xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận. 
Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất. 
Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản 
phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học. 
Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không? 
 
CON AI? 
Vợ có thai chồng rất vui lấy điện thoại của vợ gửi tin nhắn: "Tôi có thai" cho toàn danh bạ để mọi người chia 
vui. Ngay lập tức nhận được tin trả lời:  
- Mẹ vợ: Sao nói chồng của con vô sinh? Còn quan hệ với thằng đó à?  
- Đồng nghiệp: Không  phải chứ? Mới 2 ngày mà? 
- Bạn thân: Chúng ta đã nữa năm không gặp, đừng có đổ lên đầu tôi! 
- Cấp trên: Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ một thời gian đi. 
- Khách hàng: Được rồi! Đừng dọa tôi, mai ký hợp đồng. 
- Đồng nghiệp: Không phải cô nói là của tôi chứ? Hôm đó có sếp nữa mà! 
- Người lạ: Đừng có lừa tôi, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi. 
- Người lạ: Cô định xử lí như thế nào? 
Chồng lăn ra bất tỉnh 
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NGUYỄN DINH VÀ TÔI 
Nguyễn Văn Tân 

 
Chắc một số bạn Viết Về Nước Mỹ (VVNM), nhất là các bạn trong nhóm Việt Bút, còn nhớ trong ba lần phát 
giải VVNM kể từ năm 2007 tại Sea Food World cho đến năm 2009 ở Hội trường Việt Báo,  còn có một người 
mặt mày sáng sủa, miệng luôn luôn mỉm cười, mang máy quay video đi theo tôi như hình với bóng.  Ngoài việc 
chĩa máy lên sân khấu, gặp cái gì anh cũng "bắn": Mâm đồ ăn; mấy chai rượu; mấy "cháu" Iris, Thanh Mai, 
Thịnh Hương, Khánh Vân, Thụy Nhã, Phương Dung, Ngọc Anh, Bảo Xuân, Tường Vy, Khôi An, Bảo Trân, Nguyên 
Thảo... Vì vậy những đoạn video của anh quay rất sinh động. 
-Mấy... "cháu nhỏ",  đứa mô trông cũng dễ thương mi hỉ! 
Anh giả giọng Huế, nghe buồn cười, dù anh cũng là người Huế, một người Huế đi tứ xứ, nói giọng hơi trọ trẹ. 
Chúng tôi tuy đã già nhưng vẫn xưng hô "mi, mầy, tao" với nhau như cách đây 40 năm.   
-Hình như có "mấy cháu nhỏ" đang là bà nội hay bà ngoại đó, mi ơi!-Tôi cười nói. 
Anh tên là Nguyễn Dinh, có biệt hiệu là Dinh Mặt Ngựa vì mặt anh hơi dài, bạn cùng khoá  với tôi. Anh chẳng 
có liên quan gì đến cuộc thi VVNM, chưa từng có một bài viết nào; và ngoài tôi, anh chẳng quen ai trong giới 
cầm bút nói chung và trong nhóm Việt Bút nói riêng. Anh theo tôi đến đây do lời yêu cầu của tôi và cũng do { 
thích của anh.  
Sau buổi phát giải năm 2008 tại Rose Center, Dinh nói với tôi: 
-Chắc sang năm mi cũng nhờ tao quay phim nửa chớ? 
-Dĩ nhiên. Ngoài mi ra còn ai nữa. Mỗi lần tao nhờ em tao, chỉ thấy toàn là giày với  dép, chân với cẳng hay 
trần nhà, lại thấy như bị động đất hay đi biển gặp sóng hai sóng ba. 
Tôi quay video khá hơn em tôi nhưng không thể sánh với Dinh được mặc dù tôi đã từng học nghề quay phim 
không chính thức với một người thân hồi tôi còn rất nhỏ, nói đúng hơn tôi đi theo đoàn phim...chơi vào dịp 
nghỉ hè và được chỉ vẻ vài kỹ thuật cũng như nghệ thuật quay. Hồi đó chỉ có phim nhựa, không phải video như 
ngày nay.  Người ta tiết kiệm từng centimet phim, nhưng tôi cũng từng huỷ hoại tài sản của nhà sản xuất rất 
nhiều.  Khi qua Mỹ tôi vẫn ghiền quay video.  Tôi mua một máy quay video nhỏ, đi theo vợ tôi quay...sau lưng 
bà ấy vì chỉ khi nào bà ấy trang điểm thật kỹ rồi mới chịu cho tôi quay. Khó quay vợ tôi như vậy nên gặp gì tôi 
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cũng quay, nhất là mấy đứa con. Sau này vợ tôi cứ nằng nặc đòi tôi cho xem các đoạn video cũ gần 20 năm 
trước. Xem xong, bà ấy khoái lắm vì thấy trong video mình trẻ đẹp, có eo, chứ không như sau này.  
Dinh không "luyện nghề" như tôi, cũng chưa từng học quay video, nhưng những đoạn video anh quay rất đẹp, 
từ cảnh này qua cảnh kia rất mượt, mà nói theo từ chuyên môn là smooth như có chen vào giữa những 
transition.  Cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu sao anh có thể thu âm rất rõ và rất hay tiếng hát Bạch Hạc 
"trong như tiếng hạc bay qua", tiếng dương cầm của Tường Vi và vĩ cầm của Bùi Công Thành "đục như nước 
suối mới sa nửa vời" trong Trăng Ban Chiều của Trần Dạ Từ (http://www.youtube.com/watch"v=fKsN-
GApxO4). Trong một cái máy quay video nhỏ xíu thuộc loại không chuyên nghiệp mà anh có thể thu hình, nhất 
là thu âm rất pro như thế, thật đáng khâm phục. Tôi rất phục Dinh về việc quay video; còn Dinh lại phục tôi (?) 
về việc viết lách. Dinh nói: 
-Tao không hiểu sao mầy có thể tưởng tượng ra những tình tiết trong truyện ngắn như vậy. 
-Mày nhớ "Vẽ Gì Khó" trong Cổ Học Tinh Hoa của cụ Nguyễn Văn Ngọc không" Vẽ ma quỷ dễ, vẽ người khó. 
Người thì mình thấy ngay trước mắt; còn ma quỷ ít ai thấy, mình vẽ sai cũng chẳng ai biết.  
-Tao thì may ra chỉ có thể viết những gì thấy ngay trước mắt. 
-Ồ, viết những cái gì mắt thấy tai nghe như vậy mới đúng theo yêu cầu của Viết Về Nước Mỹ. Sao mầy không 
viết? 
-Những cái mắt thấy tai nghe tao cho là hay chỉ xảy ra trước 30 tháng 4 năm 75, đâu phải ở Mỹ... 
-Phải, nhưng tao thấy đôi khi Việt Báo cũng  đăng những bài viết như vậy trong Viết Về Nước Mỹ. 
-Tao cũng có thấy. Tao rất thường hay đọc mục Viết Về Nước Mỹ. Không những tao mà còn rất nhiều người 
thích đọc mục này.  Có đôi lần tao định viết nhưng chỉ được chừng nửa trang là ngưng, rặn không ra chữ nữa. 
Kz phát giải VVNM năm 2009 tại Hội Trường Việt Báo, nếu không có Dinh nhắc nhở, chắc chắn tôi và vợ tôi chỉ 
đến ... ăn uống rồi về, và sau đó sẽ tiếc hùi hụi vì không được làm ca sĩ với Hành Khúc Viết Về Nước Mỹ của 
Cao Minh Hưng trên sân khấu.  Dù trước đó trong buổi họp mặt tại nhà anh Nguyễn Viết Tân và nhà anh Trần 
Quốc Sĩ, ai cũng nói nên đến tham dự lễ phát giải sớm để có thì giờ chuyện trò, nhưng không hiểu sao tôi lại lú 
lẩn đến nỗi cứ đinh ninh 5 giờ chiều buổi lễ phát giải mới bắt  đầu. Đến nơi tôi đã thấy Dinh ở hội trường, mặt 
nhăn như khỉ ăn ớt: 
-Camcorder đâu rồi. Sao bây giờ mới đến? Người ta sắp lên sân khấu rồi đó. 
-Ủa" Lên sân khấu làm gì vậy? 
-Nói chi "hay" vậy? Việc của mầy mà mầy hỏi tao. 
-À, lên hát Hành Khúc Viết Về Nước Mỹ. 
Dinh quan tâm về giải thưởng VVNM còn hơn cả tôi.  Không những anh theo tôi quay video, nhắc nhở này nọ, 
mà còn phổ biến giải thưởng này trong nhóm email của khoá chúng tôi, trong nhóm email của các khoá khác 
và trong website của Hội Cữu Long.  Anh đọc hầu hết các bài VVNM trên báo giấy cũng như trên mạng, nhất là 
bài của tôi. 
-"Bảy Em Du Học Sinh" của mầy vừa đăng. Tao thích bài này lắm. 
Anh thường thông báo cho tôi như vậy.  Tôi làm bộ nói: 
-Vậy hả? Nhờ mi tao mới biết. 
Thật ra trừ khi đi xa hay bận việc, tôi vẫn thường theo dõi trên mạng cũng như mua báo để xem bài viết của 
mình đã được đăng chưa. 
Quả thật Dinh là "Anh hung vô danh" của giải thưởng VVNM. 
Có một lần tôi hỏi Dinh: 
-Dinh này! Tao có cảm tưởng như mầy là Bồ Ma, chứ không phải tao... 
-Không dám đâu! 
-Sao mầy thích... 
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-Tao biết mầy muốn nói chi rồi. Tao thích cái không khí ở đây. Ở đây già trẻ đều có đủ, mà ai cũng vui vẻ thân 
tình. Họp khoá, chỉ có bọn già tụi mình chuyện trò với nhau, vui vẻ với nhau; còn phần đông đám con cháu 
chúng ta chỉ ngồi một lát rồi làm người nhái. 
-Ngoài cái đó mầy còn thích chi nữa? 
-Thôi, Kiều Chinh, Khánh Ly đang ở đằng kia kìa. Mầy tới...ôm họ, tao chụp cho vài tấm hình. 
-Hồi nãy tao có chụp với hai cô ấy rồi. Ngồi nghỉ, nói chuyện một chút đã! 
-Ừ, tao thích cách tổ chức, cách đặt tên các giải thưởng. Rất tế nhị. Không gọi giải nhất, giải nhì, giải ba...; mà 
gọi là... 
-Mầy nói với tao cái này năm ngoái rồi. Nói chuyện khác! 
-Thì chỉ có vậy thôi. Nói chung là thích cái không khí ở đây. 
-À, mầy đã đến dự họp mặt VVNM tại ba nơi khác nhau, Sea Food World, Rose Center, Hội trường Việt Báo, 
mầy thích nơi nào hơn? 
-Thích cả ba. 
-Đúng là ba phải. Nói! Thích nơi nào nhất? 
- Rose Center thì ... hoành tráng nhưng nghe nói đắt; lại thiếu sự...du di, thông cảm, nghe nói họ cho thuê hội 
trường chừng đó giờ thì nhất định chừng đó giờ, kéo dài thêm, họ doạ cúp điện. 
-Ủa, sao mầy biết tài vậy" Lại "Hoành tráng" nữa. Nghe mầy nói giống như quảng cáo ở Việt Nam. "Nội thất xe 
hơi KIV của Hàn Quốc cực kz hoành tráng" 
-Không hiểu sao họ không nói "Nguỵ Bát-Chung-Hy", mà nói "Hàn Quốc" 
Dinh cười ha hả, nói tiếp: 
-Hội trường Việt Báo thì...thư giản hơn. 
-Còn Sea Food World? 
- Sea Food World hả? Tao nghĩ mấy bà thích nơi này nhất, ánh sáng mờ mờ ảo ảo nên trông  bà nào cũng ít già. 
-Ồ, hèn chi bà xã tao, sau khi tham dự ở Rose Center về, cứ nhắc đến Sea Food World. 
-Sang năm tổ chức phát giải ở đâu" Tròn 10 năm mà. 
-Ủa" Sao mầy rành vậy?  
-Giải thưởng này bắt đầu từ năm 2000, dĩ nhiên năm 2010 là đúng 10 năm.  Kỷ niệm 10 năm chắc phải...hoành 
tráng. 
Dinh cười, cười cả miệng lẩn mắt, tất cả những gì trên mặt anh đều cười. Mỗi lần cười như vậy anh đều ngẩng 
mặt lên, nhìn hết người này đến người nọ, khiến ai cũng cảm thấy ...được Dinh cười. Gặp Dinh, trước hết là 
gặp nụ cười của anh, mọi chuyện vui buồn khác sẽ "gặp" sau.  
-Trước khi tổ chức lễ phát giải 2009, anh Trần Dạ Từ có nói với tao việc tổ chức Kỷ Niệm 10 Năm VVNM. Dự 
định tổ chức lớn, kéo dài đến mấy ngày. Dự định như vậy, nhưng không biết sẽ ra sao. Sau này chị Nhã Ca 
cũng nói vậy. 
-Tổ chức ở đâu? 
-Chưa biết. Mầy nhớ tham dự nghe. 
-Dĩ nhiên.  Nếu có phí tổn gì, cho tao đóng góp. 
-Chuyện nhỏ. 
Đầu năm 2010 tôi có cuộc họp mặt tại một tiệm ăn ở Little Saigon với các bạn đồng khoá, trong số này có 
Dinh.  Trông Dinh hơi ốm, ăn ít.  Tôi hỏi: 
-Mầy có đau gì không? 
-Vết thương cũ hành hạ, khó chịu, nhưng không sao. 
-Còn 7, 8 tháng nữa là Ngày Kỷ Niệm 10 Năm VVNM. Mầy nhớ tham dự, quay video nghe. 
Dinh im lặng không trả lời.  Tôi hơi lấy làm lạ nhưng vì vui chuyện với bạn bè nên cũng không để tâm lắm. Sau 
buổi họp mặt, tôi chợt nhớ đến vẻ buồn hiếm thấy của Dinh khi nãy nên nhắc lại câu hỏi vừa hỏi: 
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-Có nhớ không? Tháng 8 đừng đi chơi đâu nghe. Nhớ đi tham dự, quay video. 
Dinh  trả lời, giọng buồn buồn: 
-Chắc...không được đâu. 
-Sao lại không? 
-Người tao thấy mệt mỏi, không có hứng thú. 
-Không lẽ mệt mỏi luôn cả 7, 8 tháng. 
-Có khi còn dài hơn nữa mầy ơi. 
Tôi pha trò cho không khí bớt buồn: 
-Nói giỡn hay nói chơi rứa mi? 
-Nói thiệt. 
Một tuần sau tôi cùng với một số bạn đồng khoá khác  đến nhà Dinh thăm anh.  Dinh có vẻ tươi tỉnh hơn, nói 
cười nhiều hơn.   
-Mầy muốn xem vết thương của tao không? 
-Đâu? 
Dinh kéo cái áo lên.  Tôi trố mắt nhìn bụng Dinh. Không phải bụng nữa, mà là một cái gì như mặt người với cái 
miệng méo mó, cái mũi lõm sâu vào và cặp mát xiên xẹo không có cả lòng đen lẫn lòng trắng. 
-Những vết thương trông ghê thật, nhưng lâu rồi mà. Hình như trong trận Mậu Thân? 
Dinh không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói: 
-Bây giờ mình già rồi nó hành, nó ảnh hưởng đến những bộ phận khác  trong người. 
Tôi định nhắc Dinh về việc tham gia Ngày Kỷ Niệm 10 Năm VVNM nhưng rồi linh cảm bảo tôi không nên.  Nhắc 
đến việc này sẽ làm Dinh Buồn. 
Vì có việc riêng cần giải quyết, tôi từ biệt Dinh và các bạn ra về trước. Dinh tiễn tôi ra cửa.  Ra đến xe tôi quay 
đầu nhìn lui, thấy Dinh còn đứng nơi cửa nhìn tôi.  Thật hiếm khi có chuyện này.  Thông thường khi thấy tôi từ 
biệt ra về, Dinh chỉ ngồi tại chỗ, nói một câu gọn lỏn: 
-Về sớm chi vậy mầy. 
Lần này Dinh nhìn tôi buồn buồn. Tôi nhớ lại ngày ba tôi lên trại "học tập cải tạo" thăm tôi lần cuối cùng. Ba tôi 
ra về,  lên xe đò ngồi nhìn tôi qua cửa xe. Vẻ buồn của Dinh hôm ấy chẳng khác nào vẻ buồn của ba tôi cách 
đây 35 năm. Tôi vào trong xe, cố { không quay đầu nhìn Dinh nữa, nhưng khi lái xe ra đường, quẹo qua trái, tôi 
thoáng thấy Dinh vẫn còn đứng nơi cửa. "Sao mình có cảm tưởng như đang đi đâu xa".  Tôi lẩm bẩm.  Mỗi lần 
đi đâu xa, tôi cũng buồn, vẫn cảm thấy quyến luyến nơi mình từ biệt ra đi. Mỗi làn từ Mỹ về Việt Nam thăm gia 
đình tôi buồn vì quyến luyến quê hương thứ hai này, và mỗi lần rời Việt Nam về Mỹ, tôi cũng cảm thấy bâng 
khuâng.  
Tôi có một địa chỉ email riêng. Địa chỉ này để gởi và nhận những email riêng tư trong đám bạn bè rất thân. Nó 
là nơi "tối mật", nghĩa là không ai có thể đọc được những gì trong địa chỉ email này. Thật ra cũng không ao 
muốn đọc vì biết hộp thư chỉ chứa những chuyện tiếu lâm, những chuyện "cấm đàn bà", những hình ảnh phụ 
nữ "ướt át". Hộp thư thường được mở ra lúc 10 giờ tối mỗi ngày khi không có ai chung quanh. Nhưng hôm ấy 
sau khi từ nhà Dinh trở về, cả một tuần sau tôi mới vào địa chỉ email này. Không có một email mới nào cả. Chỉ 
mới tháng trước đây, email "ra vào" nườm nượp, mà nay nó vắng như chùa Bà Đanh. Quả thật chúng tôi đã 
già rồi, không còn thích thú gì trong những câu chuyện tiếu lâm, chuyện ướt át và hình ảnh ướt át nữa.  
Tôi gởi một email cho tất cả, đại khái nói sao không có bạn nào lên tiếng vậy. Tôi gởi xong, rồi qua trang web 
của đài BBC đọc tin tức. Đọc chán tôi lại trở về hộp thư. Tôi vui mừng thấy có email của Dinh với tựa đề: "Có 
tao đây. Đừng bỏ qua, rất uổng phí". Tôi quay qua nhìn thử có ai chung quanh không, rồi mở email Dinh ra. 
Toàn là hình phụ nữ ướt át, rất mỹ thuật trong những tư thế vui nhộn. Tôi gọi điện thoại cho Dinh: 
-Còn gởi hình như ri là vẫn còn nhiều "power" lắm đó. 
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-Ủa, mày nghĩ sao mà nói vậy? Bộ mày đã tưởng tao hết "power" rồi sao. Vẫn còn. Còn "chuyện đó" là còn tất 
cả; mất "chuyện đó" là mất tất cả. 
-Phải. 
-Mầy thì sao" 
-"Vũ Như cẩn". Xưa sao nay vậy. 
-Đừng nói dóc. Đừng nghe những gì thằng Ma nói, hãy nhìn kỹ những gì thằng Ma làm. 
"Thằng ma" tức là tôi. Trong trường, tôi có biệt hiệu là Ma.  
Có lần anh Nguyễn Văn Hưởng, sau khi đọc "Sám Hối" của tôi, nói tôi giàu óc tưởng tượng. Tôi rất mong nhận 
xét của anh Hưởng đúng. Tôi hay tưởng tượng ra những chuyện không hay, bất trắc có thể xảy ra cho gia đình, 
cho người thân, mà trường hợp của Dinh như đã nói trên là một. Chỉ là tưởng tượng thôi. Thằng Dinh Mặt 
Ngựa vẫn còn power lắm.   
Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại cho các bạn. Ai cũng vui mừng. Tôi nhận biết việc này qua giọng nói của họ, 
trong giọng nói này có tiếng cười vui dù họ không cười. Nhưng rồi chiều tối hôm đó, khi đi ngủ, tôi cứ thao 
thức mãi. Tại sao các bạn ai cũng vui khi nghe tôi báo tin Dinh vẫn khoẻ. Chắc chắn họ cũng đã thấy Dinh 
không được khoẻ, đã thấy vẻ buồn của Dinh trên đôi mắt, trên khuôn mặt, nên khi nghe tôi báo tin Dinh vẫn 
khoẻ, họ mới vui chớ. Vậy thì tôi đâu có tưởng tượng.  
Ngày 23 tháng 5 vợ tôi và tôi về Việt Nam thăm ông ngoại mấy đứa nhỏ. Đáng lẽ chúng tôi chưa đi nhưng ông 
cụ nay đả trên 90, lại bị ốm, hơn nữa vợ tôi bị té gãy tay đang dưỡng bệnh ít nhất một tháng. Một dịp tốt để 
về thăm ông cụ.  Bà ấy muốn tôi đi theo để khuân mấy cái va-li to tổ bố của bà ấy. Đến Sài Gòn, đến Đà Nẵng 
hay bất cứ nơi đâu, vẫn thấy những cảnh "không giống ai" ở đất nước mình mà "mặt nổi" là trong giao thông, 
trong cách sắp hàng chờ một cái gì đó, trong việc giữ gìn vệ sinh, trong cách ăn nói... Hầu như ai cũng tranh 
giành nhau, bất lịch sự với nhau. "Mặt nổi" biểu hiện cho "mặt chìm" và cái "mặt chìm" này chắc chắn còn ghê 
gớm hơn nữa.  Dù sao thì cũng phải về. Phải trả một cái giá để nhìn lại những người thân, nhìn lại quê hương. 
Nói như anh Nguyễn Xuân Nghĩa trong một email gởi cho tôi : "Tại sao chúng ta phải trả cái giá đắt là muốn 
gặp gia đình lại buồn về tổ quốc...".  
Ở Việt Nam một hôm vào khoảng cuối tháng 5 tôi nhận được email của Ấn: "Nguyễn Dinh đã vào bệnh viện. 
Nhưng các bạn đừng gọi điện thoại cho gia đình. Gia đình đang bối rối. Việc thăm Dinh sẽ thông báo khi thuận 
tiện".  Nghe tin này tôi lập tức gọi điện thoại cho Chính, Khoa, Thuận, Ấn, Đào.  Chính là người thường xuyên 
liên lạc với gia đình Dinh. Chính nói: "Bệnh tình Dinh nguy ngập lắm. Chị Dinh và các cháu rất bối rối".  
Sau đó mấy ngày tôi gọi cho Ấn. Ấn nói: "Dinh đã được đưa về nhà, bác sĩ chê. Gia đình Dinh nói chỉ còn đợi 
giờ Dinh ra đi.". Ấn hỏi tôi có về kịp để gặp Dinh lần cuối không. Tôi nói 10 ngày nữa về được không. Ấn nói e 
không kịp. Tôi đổi vé về sớm hơn một tuần. Nhưng không còn kịp nữa!  Dinh đã vĩnh viễn bỏ bạn bè ra đi. Tôi 
bàng hoàng.  
Tôi không ngờ người ra đi kế tiếp Nguyễn Hữu Thương trong khoá lại là Dinh. Tôi cứ tưởng một bạn nào đó 
trong khoá, hay đau ốm, hay than  mình có lượng cholesterel xấu cao, lượng đường cao... ra đi trước. Tôi vẫn 
đùa với Dinh: "Mặt mầy là mặt ngựa, nhân trung dài, sẽ sống lâu như ông Bành Tổ. Thật không ngờ. Thật khó 
lường được những gì sẽ xảy ra. Vạn vật vô thường. Sống là phải chấp nhận và bình tâm trước việc này. 
Nghe tin Dinh đang quàng tại nghĩa trang Rose Hill, tôi vội vàng đi thăm. Tôi hỏi một bà tại phòng information, 
bà niềm nở chỉ dẫn nơi Dinh nằm. Trái với sự ít tò mò của người Mỹ, nhất là trong trường hợp này, bà ấy nói: 
-Xin lỗi, cho hỏi. Ông Dinh chắc làm lớn lắm trong quân đội các ông phải không" Họ ăn mặc giống Hải quân 
Nhật quá. 
Tôi cười buồn, gật đầu, rồi lên phòng Chapel. 
"Chết là bắt đầu một sự sống khác". Tôi vừa bước qua một đám rất đông các anh mặc tiểu lễ và đại lễ Hải quân 
Việt Nam Cộng Hoà, thì nghe tiếng một vị sư từ trong phòng chapel nói vọng ra. Tôi bước vào phòng. Gần như 
không thiếu một khuôn mặt quen biết nào trong nhóm Hải quân Việt Nam Cộng Hoà ở Nam Cali. Một vị sư 
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người Mỹ da trắng ("), mặt giống như mặt Phật Thích Ca, cũng nói vài câu gì đó bằng tiếng Anh mà tôi chỉ nghe 
được một câu, hình như là: "Có tức là không, không tức là có, có chẳng khác gì không, không chẳng khác gì 
có...Ai trong chúng ta cũng sẽ như thế...". 
Vẫn biết cuộc đời là như thế và có thể "Sự chết là bắt đầu một cuộc sống khác";  nhưng ta đã quen với cuộc 
sống này rồi, với gia đình, với bạn bè, với cảnh vật ..., làm sao trong một sớm một chiều ta có thể bỏ lại tất cả 
để đến nơi không biết sẽ ra sao.  Phải chi có một sự chuyển tiếp để ta làm quen..., mà sự chuyển tiếp này phải 
không đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn như đang nằm trên giường bệnh hay chờ ra pháp trường. 
Nguyễn Dinh đã được an táng tại nghĩa trang Rose Hill ngày 3 tháng 7 năm 2010. Đám tang anh được tổ chức 
rất trọng thể. Có lẽ ngay cả những vị niên trưởng của chúng tôi, đã ra đi hay sẽ ra đi, chưa chắc có được một 
đám tang tổ chức trọng thể như thế. Rất dễ hiểu.  Anh Dinh là người rất được thương qu{, không những bởi 
các bạn đồng khoá, các sĩ quan đàn em, đàn anh, mà còn bởi hầu hết những ai đã có dịp tiếp xúc với anh.   
Dinh là một anh hùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Anh là người hiếm hoi trong sĩ quan hải quân cấp tá, 
và là người đầu tiên cũng như duy nhất trong khoá chúng tôi, có Đệ ngũ đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh 
dũng Bội tinh với ngành dương liễu. Anh là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan tại Trường Sĩ Quan 
Hải Quân Nha Trang, rất được các sinh viên sĩ quan này kính trọng và quý mến. Những cựu sinh viên sĩ quan 
này hiện đang ở lứa tuổi 50, nhiều người thành công trên đất Mỹ, vãn còn rất hăng hái trong các công tác hội 
đoàn. Chính họ là bộ phận chính trong ban tổ chức tang lễ anh Nguyễn Dinh.   
Khi sắp ra về, tôi nói đùa với một cựu sĩ quan hải quân đang mặc đại lễ đứng nghiêm chỉnh bên mộ anh Dinh: 
-Tôi chỉ mong được ra đi như anh Dinh, không kéo dài cơn bệnh, làm phiền vợ con, lại còn được tổ chức tang 
lễ trọng thể như thế này. Biết vậy tôi... chết ké theo anh Dinh. 
Trở về nhà nghỉ ngơi một lát tôi mở hộp thư "bí mật" ra. Cũng đã gần một tuần tôi không mó máy đến nó.Tôi 
rất xúc động thấy có email của Dinh gởi cách đó khá lâu, với tự đề: "Vài { nghĩ, có thể đúng hay sai". Tôi vội 
vàng mở email ra đọc.  
Đầu email có mấy dòng như sau: "Thư này viết khá lâu nhưng hôm nay mới gởi". Tiếp theo đó Dinh đề cập đến 
rất nhiều lãnh vực như chính trị, bạn bè, khoa học, văn chương... Trong giới hạn một bài viết, tôi không thể ghi 
hết ra những gì Dinh đã viết. Tôi chỉ ghi ra đây vài nhận xét của Dinh về chuyện viết lách.  
"...Ma ơi! Mầy nói mầy viết dễ hiểu, bình dân, vậy mà có người cho là đôi khi mầy viết khó hiểu. Theo tao, mầy 
là "người trong cuộc", mầy biết mày nói gì, nhưng người đọc đâu có hiểu một cách dễ dàng như mầy. Nhưng 
thôi, mầy viết những gì mầy hiểu là được. Có người mà ngay cả những gì họ không hiểu họ cũng viết ra.  
"...Tao thấy mầy ít cắt nghĩa lôi thôi ở cuối truyện. Mầy còn nhớ truyện ngắn Con Mèo của chị Ph. không"  Đại 
khái trong truyện chị Ph. nói con mèo sống quá cực khổ, mong sao sau này nó được làm người. Chị Ph. đem 
bản thảo nhờ Ban Biên tập Xa Biển của khoá mình sửa. Mày sửa, nghĩa là thêm "..Nhưng không phải làm người 
trong chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa".  Có một thằng lại thêm: "Vì trong chế độ XHCN, con người khổ chẳng 
khác gì con vật".  Theo tao, không nên cắt nghĩa dư thừa như vậy. Nên để độc giả hiểu ngầm..."  "...Tao rất 
thích những truyện ngắn có kết cục bất ngờ như truyện của O Henry, Guy de Maupassant... Bất ngờ nhưng 
không gượng gạo.  Có lẽ trước khi viết những kết cục quá bất ngờ, nên thêm vài dấu hiệu  báo trước những 
kết cục bất ngờ đó. Báo trước nhưng phải khéo léo  để độc gỉa không đoán trước được...".  
 Đọc xong email của Dinh, tôi có cảm tưởng như Dinh vẫn còn sống. Tôi muốn tiếp tục chuyện trò với Dinh. Tôi 
bấm reply trả lời Dinh: "Cám ơn mầy, nghe Dinh. Mầy viết có vẻ chung chung như vậy nhưng tao biết chắc khi 
viết mầy nghĩ đến Viết Về Nước Mỹ.  Tao biết có rất nhiều người giống như mầy, chẳng qua tao không có hân 
hạnh quen biết họ, hay họ không viết hoặc chưa viết mà thôi". 
 
Nguyễn Văn Tân 
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