
 

1  

 

Đ ặ c San Xa Bi ể n 2015                                                                                                                             Khóa 13 Sĩ Quan  H ả i Quân Nha Trang   

  

  

      

Đ Ặ C SAN 

  

XA BI Ể N 

  

PHÁT HÀNH NHÂN K Ỳ 
  

H Ọ P M Ặ T 
  ĐƯ Ợ C T Ổ 

  

CH Ứ C 
     T Ạ I    VIRGINIA 

  

  

NĂM 
  

2015 

  

KHÓA 13 SĨ QUAN H Ả I QUÂN NHA TRANG 
  

Đ Ệ 
  NH Ị 

  DƯƠNG CƯU 
  

  



 

2  

  

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

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

BAN BIÊN TẬP 

 Nguyễn An  

Phạm Ngọc Ấn  

 Hoàng Xuân Bái  

Phạm Gia Chính  

 Nguyễn Minh Đức  

 Bùi Tiến Hoàn  

Nguyễn Văn Tân  

 Phạm Thành  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

muc  



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

  

3  

  

MỤC LỤC  
   

LỜI NÓI  ĐẦU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

NHỚ TẾT TRONG TÙ-Bồ Tùng Ma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

TIN TỨC VỀ NGUYỄN VĂN THUẬN VÀ UNG VĂN ĐỨC  Xuân Vũ--------------------------------------------------------------------------13 

HIỀN PHỤ Hồ Lisa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

BÁC ÁI  Hồ Lisa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

AI NGU HƠN BÒ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

NGUYỄN DINH VÀ TÔI - Nguyễn Văn Tân ------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

GIẢ TỪ SÔNG BIỂN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

NGÀN DẶM GIAN NAN BỐC MỘ CHỒNG-------------------------------------------------------------------------------------------------------44 

NHỚ TẾT Ở QUÊ NHÀ     Văn Truyện-------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 

 XIN ĐỪNG LÀM MẤT TUỔI THƠ TRẺ CON   Bùi HữuThư…………………………………………………………………………………………………54 

BÀI CA CỬU LONG  Bùi Hữu Thư------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 

NHỚ BIỂN  Bùi Hữu Thư-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 

DƯƠNG VẬN HẠM HQ-504 Nguyễn Như Phú và Bích Thuận------------------------------------------------------------------------------60 

CÔ GIÁO  Hồ Lisa--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 

GIÚP TRẺ CÓ KHIẾU HỌC TỐT Ở TRƯỜNG Hồ Lisa sưu tầm--------------------------------------------------------------------------------64 

GIANG HÀNH NIỆM KHÚC-Nhạc Lại Tích Phúc-------------------------------------------------------------------------------------------------68 

NGÀY XƯA-Nhạc Lại Tích Phúc--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  



 

4  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



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

  

5  

  

  
  
  
  
  
  

   
 
 

  

 LỜI NÓI  ĐẦU  

  
Để tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Khóa 13 Sĩ quan Hải quân Nha Trang về việc phát hành Đặc san Xa Biển 
nhân dịp họp khóa, chúng tôi cố gắng thực hiện Đặc san Xa Biển 2015 nhân kz Họp Mặt năm 2015 tại Virginia.  
Đây là lần thứ 9 đặc san của khóa được thực hiện. Vì l{ do không đủ bài vở để in, chúng tôi đăng bài vở trên 
mạng (online), tạm gọi “Đặc san Xa Biển 2015 mở” , nghĩa là nhận được bài nào chúng tôi sẽ đăng bài đó.  Nếu 
nhận được một bài viết quá ngắn, thí dụ một bài thơ, một truyện vui, chúng tôi đợi nhận thêm bài rồi mới đăng 
lên. Căn cứ vào cách thực hiện đặc san như thế, chúng tôi không có thời hạn cuối cùng (deadline) cho việc nhận 
bài vở. Chúng tôi dự trù khi có đủ ít nhất 200 trang, sẽ in nếu đa số các bạn trong khóa đồng ý.  
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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.  

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:  
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-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 

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 
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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 
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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.  

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 

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.  
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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 
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không xưng hô “anh, em” với nhau.   Mỗi lần nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, chuyện về Trại Tù Tàn Binh với 

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 
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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).  

  

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 
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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.  

  

 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.   
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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 

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:  
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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  

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- Nguyễn Q. Thái (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!  
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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 

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-Nguyễn Q. Thái (Ho 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 k{ 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 
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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 

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 k{ 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:  

- 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.  
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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:  

- 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?  
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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 

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=fKsNGApxO4). 

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.  



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

  

26  

  

-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...  

-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!  
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-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: -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.  
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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.  

-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.   
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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 

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 
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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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GIÃ TỪ SÔNG BIỂN   Phạm Thị Bích-Vân 

 

Đôi Dòng Của Ban Biên Tập  

  

Để tưởng niệm 40 năm mất nước (1975 – 2015), Xa Biển xin đăng lại bài “Giã Từ Sông Biển”  của chị Phạm Thị 
Bích-Vân để nhắc nhớ lại những giây phút cuối cùng rời bỏ quê hương, những giây phút cuối cùng của những 
người thủy thủ trên biển Đông, những giây phút nghẹn ngào của những người thủy thủ đã bao năm phục vụ 
dưới cùng màu cờ, sắc áo, cùng đơn vị, bây giờ vĩnh viễn cách biệt nhau, kẻ ở người đi, những giây phút “nát 
lòng” khi lá cờ vàng ba sọc đỏ vĩnh viễn hạ xuống giữa một vùng biển xa lạ.  Cũng qua “Giã Từ Sông Biển”, Xa 
Biển mong một lần nữa được vinh danh cái truyền thống kỷ luật cao độ của những người thủy thủ Việt Nam 
Cộng Hòa, dù trong lúc lòng đang lịm chết vì nước mất, nhà tan, không còn bến bờ để quay về…  
  

***  

Trước khi vào bài:  

  

Tôi nghĩ, lẽ ra cái tựa đề ‘Giã Từ  Sông, Biển’ nên để dành cho những người đã từng một thời thực sự mài miệt 

ngược xuôi trên sông, trên biển.  Tôi là vợ của một thủy thủ, dù đã đôi lần theo chồng qua lại vài vùng sông, 

biển,  cũng không nên dùng cái tựa đề có vẽ ‘nhà nghề’ đó.  

Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã ‘ hải hành’ lần  chót rời Việt Nam, từ đó đến nay, tôi không còn có 

dịp qua lại trên vùng sông nước quê hương một lần nào nữa. Tôi đã thực sự bỏ sông, bỏ biển, vì vậy tôi xin 

mạo muội dùng tựa đề ‘Giã Từ  Sông, Biển’ cho bài viết này.  

Bài này tôi viết với sự trợ giúp ‘nghề nghiệp và kỹ thuật’ rất nhiều của chồng tôi. Tuy tôi có đi sông đi biển đôi 

chút nhưng đi toàn giang đĩnh hoặc ghe duyên đoàn, sức mấy mà tôi biết tới mấy tiếng nhà nghề như tả hạm, 

hữu hạm, sân trước, sân sau, biển 1, biển 2, thượng dòng, hạ dòng....  

Đã 34 năm rồi, tôi đã quên đi nhiều chi tiết xãy ra trong chuyến hải hành cuối cùng đó,  nhưng tôi nghĩ trong 

đời vẫn còn có những điều không thể quên được, có lẽ đến chết cũng không quên...Có ai quên hẳn được 

chuyến đi u buồn, tức tưởi rời bỏ quê hương?  

  

Cuối năm 1973, chồng tôi đổi về làm Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 91 

Trục Lôi  ở Cát Lái.  Gần cuối năm 1974 Giang Đoàn 91 đình động, anh 

được đổi qua làm CHT Giang Đoàn 93 Trục Lôi, cũng đồn trú tại Cát 

Lái. Căn nhà mục nát chúng tôi mua ở Saigon cũng vừa sửa chữa vá víu 

xong vào đầu năm 1975, vừa dọn vô nhà mới thì tôi vào nhà thương 

đập bầu đứa con thứ hai.   

Từ đầu năm 1975, tình hình chiến sự càng ngày càng sôi động, nhất 

là ở miền Trung và Cao nguyên. Vài ba hôm anh mới về SàiGòn một 

lần, tôi thuộc loại sợ ma hạng nặng, hàng xóm lại xầm xì là căn nhà tôi đang ở có cốt chôn ở dưới, tôi sợ qúa 

nên đêm nào cũng phải có mẹ hay bà ngoại tôi ở lại với tôi.  Vừa đầy tháng, tôi đã cuốn gói theo anh về Cát Lái. 

Đi đi, về về Cát Lái - Saigon được vài ba tháng thì tình hình trở nên hết sức khẩn trương, nhiều  đơn vị HQ ở 

vùng 1, vùng 2 Duyên hải rút về tạm trú tại Cát Lái trong đó có Duyên Đoàn 21 rút từ Degi về.  Tôi gặp lại vài chị 

bạn cũ, những người tôi đã thường chuyện trò từ ngày tôi còn ở Degi, tôi thật mừng được gặp lại họ nhưng 

trong lúc hàn huyên thì mấy chị bạn tôi đều tỏ ra rất lo lắng cho cha, mẹ, anh chị em còn kẹt lại ở miền Trung.  
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Riêng chồng tôi thì lại bắt đầu trông ngóng má anh từ Nha Trang, hy vọng bà theo tàu về Saigon.  Một buổi tối 

vào đầu tháng 4 năm 1975, HQ 401 từ Nhatrang về ủi bãi ở Cát Lái khoảng 10 giờ đêm, trời đang mưa, anh vội 

vàng đội mưa chạy xuống tàu (HT là bạn cùng khóa với anh) để mong đón má hay ít ra cũng biết chút ít tin tức 

về Nhatrang.  Nhatrang đã vô cùng hỗn loạn trong những ngày cuối cùng, bạn anh không ai có thể chạy ra đón 

má anh vào trường HQ để di tản.  Anh tỏ ra bối rối và thất vọng.   

  

Cát Lái trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975 rất nhộn nhịp; giang đĩnh, ghe thuyền của các đơn vị từ vùng 

1, vùng 2 Duyên hải rút tạm về đây hàng hàng lớp lớp, cầu tàu đông nghẹt, căn cư xá của chúng tôi lúc nào 

cũng chật ních, các Sĩ quan ZĐ 21, các bạn cùng khóa với anh từ miền Trung rút về đã dùng căn cư xá của 

chúng tôi làm chỗ tạm trú.   

  

Tôi ở Cát Lái được vài hôm thì anh hối tôi về Saigon để lo đăng báo bán căn nhà.  Tuy cái vụ có cốt chôn dưới 

nền nhà đã làm cho tôi rét lắm nhưng nay anh định bán đi lại làm cho tôi cảm thấy tiêng tiếc làm sao ấy, nghĩ 

tới cái công vừa mang bầu vừa trông coi sửa nhà suốt mấy tháng của tôi, tôi không đành lòng. Anh thuyết phục 

tôi: ‘Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ anh phải ở luôn lại Cát Lái, em với con cùng ở lại với anh, 

nếu ngại có con nhỏ bên cạnh chạy núp pháo khó khăn thì gởi tạm thằng Luân về Saigon cho Ông Bà ngoại 

(Luân là tên đứa con thứ hai của chúng tôi)’.  

  

Khoảng 10 tháng 4 năm 1975, tôi về Saigon đăng báo bán nhà trên báo Chính Luận, suốt 1 tuần lễ không có ma 

nào hỏi đến cả.  Tôi chạy qua nhà bố mẹ trong cư xá Sĩ Quan truyền tin, gần Tân Sơn Nhất, nhờ điện thoại gọi 

xuống Cát Lát cho anh biết.  Hôm sau anh về, mang theo một tấm bùa dán ngay trên cây đà ngang cửa ra vào; 

không đăng báo nữa.  Vài ba hôm sau 5, 6 người vào hỏi mua nhà, rốt cuộc chúng tôi đã bán được căn nhà 

đúng với cái giá mình đã đưa ra, không bớt một xu.  Anh lại hối tôi nhờ bà chị họ đưa đi mua vàng ngay, hôm 

đó là ngày 22 tháng 4 năm 1975, tôi mang mấy triệu tiền bán nhà, theo bà chị đi gõ cửa mấy tiệm vàng quen 

của chị, năn nỉ muốn hụt cả hơi mới mua được mấy lạng vàng.   

  

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi vừa về lại tới Cát Lái thì bố tôi gọi điện thoại cho hay là ông đã xin được 6, 

7 chỗ máy bay đi di tản qua Mỹ vào ngày 25 tháng 4, nếu tôi mang thằng Chinh (con lớn của chúng tôi) về kịp 

thì cùng đi, nếu không thì mẹ và các em tôi sẽ mang thằng Luân đi, sau đó bố tôi sẽ xuống ở lại Cát Lái cùng với 

chồng tôi.  Là quân nhân, bố và chồng tôi không thể bỏ đi trước được.  Chỉ nghe nói tới mẹ định đem thằng 

Luân đi trước tôi đã cuống cuồng lên rồi, tôi muốn dắt Chinh về ngay nhưng anh không cho vì đã sắp chạng 

vạng, sợ đường không được an ninh.  Suốt đêm tôi không chợp mắt được, cứ nghĩ tới việc mẹ tôi ẳm thằng 

Luân đi; tôi nằm trông cho trời mau sáng mà sao lâu quá vậy không biết!!!   

  

 Rạng sáng ngày 24 tháng 4 anh tự lái xe đưa tôi và con về Saigon.  Chúng tôi đã bàn bạc với nhau trong đêm và 

anh đã đồng { cho tôi mang 2 con đi trước cùng với mẹ và 3 em của tôi, phần anh với bố thì vào giờ chót tùy cơ 

ứng biến, xem chừng bố tôi rất tin tưởng vào khả năng ứng biến của anh. Điểm hẹn ở Mỹ là nhà của một người 

bạn Mỹ của bố tôi ở tiểu bang New Jersey.  Bố tôi còn cẩn thận trao cho chúng tôi mỗi người một mảnh giấy có 

ghi tên, địa chỉ, và số điện thoại của người bạn ở Mỹ.  

  

Trưa ngày 25 tháng 4 anh từ Cát Lái về để đưa cả nhà vô phi trường. Đường vô phi trường Tân Sơn Nhất đông 

ngút ngàn, xe du lịch dân sự bỏ đầy hai bên vệ đường, cổng phi trường đầy ắp người chen chúc nhau, cảnh sát, 
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quân cảnh đứng canh gác đầy rẫy.  Chúng tôi lọt vào bên trong phi trường không mấy khó khăn, lác đác dọc 

đường vào khu của cố vấn Mỹ tôi nhìn thấy vài ba chiếc xe jeep có dấu hiệu mỏ neo của Hải quân bỏ lại. Thủ 

tục giấy tờ xong khoảng 4 giờ chiều, anh, một tay ẳm Luân, tay kia kéo Chinh vào lòng hôn cả hai con. Không 

bút mực nào có thể giúp tôi diễn tã lại được cái giây phút đó, nước mắt tôi ràn rụa, anh trao lại thằng Luân cho 

tôi, hôn Chinh một lần nữa rồi quay lưng, cùng bố tôi lật đật rời khu tập trung để chờ máy bay Mỹ trong phi 

trường.  Tôi ràn rụa ôm con nhìn theo anh, lòng đau như xé, không thốt được một lời.  

Khu tập trung đông như kiến, tôi phải ra ngoài hiên trải khăn bông cho con nằm, mẹ tôi và các em cũng ra ngồi 

ngoài hiên.  Đêm xuống buồn bã, chậm chạp, lòng tôi rối bời, nặng trĩu.  Nhìn hai con ngủ say, vô tư trong cảnh 

màn trời chiếu đất, tôi vừa ngồi đuổi muỗi cho con vừa lo lắng khôn nguôi, không biết mai đây tôi sẽ đi về đâu, 
cả mẹ và các em tôi nữa, toàn là đàn bà con gái, cậu em trai duy nhất của tôi mới 14 tuổi, Chinh, Con đầu lòng 

của tôi chưa được 6 tuổi, Luân chưa tròn 3 tháng.   

  

Càng về khuya, tôi càng cảm thấy bấn loạn, bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, sao tự nhiên mình tôi lại 

đem hai con đi khỏi nước trong khi chồng tôi ở lại? đi như thế này biết có còn gặp lại nhau không? lỡ mai mốt 

anh kẹt lại thì sao? Tôi một mình với hai con thơ dại nơi đất lạ quê người... trời ơi!! Tôi cố không nghĩ tới 

nhưng sao cái ám ảnh sẽ xa nhau vĩnh viễn làm cho tôi xốn xang, sợ sệt đến độ tôi không còn chịu đựng thêm 

được nữa. ‘Không, tôi phải ẵm con quay trở về với anh dù có ra sao thì ra, tôi không thể nào xa anh được, nhất 

là trong lúc này’.  Từ đầu hôm tôi đã cố viết cho anh đôi dòng, định bụng sẽ nhờ ai đó trao lại cho anh khi tôi 

lên máy bay hoặc qua đến Mỹ sẽ gởi cho anh, tôi rút trang thư ra viết thêm ‘em nhất định ẳm con quay về, 

không đi nữa, có đi đâu thì đi với anh’ (bức thư ngắn ngủi này tôi vẫn còn giữ cho đến ngày nay).  Tôi nhờ mẹ 

tôi trông hộ hai cháu, tôi vào lại trong văn phòng xin người nhân viên trực cho tôi mượn điện thoại gọi xuống 

Cát Lái.  Đã 1 giờ sáng mà điện thoại vừa reng 1 tiếng tôi đã nghe giọng anh trả lời. Tôi vừa mở miệng: ‘em 

đây’... là anh đã nói ngay:  

    

- Sáng sớm  ngày mai anh sẽ vào đón em và con về, nếu có đi đâu thì cùng đi ....’   

     

- Em cũng muốn gọi cho anh biết là em muốn đem con trở về, có đi đâu thì đi cùng với anh, em nhất định 

không đi một mình đâu, sáng sớm mai anh vào đón em nghe...  

    

- Vậy ngày mai em cứ ở lại đó chờ anh lên đón, đừng đi nữa, anh sẽ lên sớm...  

Tôi gác máy, cảm ơn ông nhân viên trực điện thoại rồi quay ra ngoài hiên chỗ các con tôi. Tôi nói lại với mẹ tôi 

cái quyết định của tôi, mẹ tôi cũng muốn quay trở về nhưng chưa gọi nói cho bố tôi biết.  Tôi lại quay vào nhờ 

điện thoại một lần nữa để gọi cho bố tôi.  Gọi cho bố xong, lòng tôi thanh thản lại một chút, nhìn hai con say 

ngủ, vô tư dưới sương đêm, tôi lầm thầm tự trách mình : ‘rõ khùng, tự nhiên lại mang con ra đây cho muỗi 

đốt, ngấm sương suốt đêm’.  

  

Hai em tôi lên máy bay sáng sớm ngày 26 tháng 4, mẹ tôi, cô em kế, tôi và hai con ở lại chờ anh vào đón.  

Khoảng chín giờ sáng anh với bố đã vào tới. Mới xa nhau có một đêm mà sao thấy anh vào tôi mừng quá đổi, 

cứ y như là đã xa nhau từ đời thuở nào rồi!! Trong đời tôi chưa có đêm nào dài và căng thẳng cùng cực như cái 

đêm 25 tháng 4 năm 1975!  

  



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

  

34  

  

Thằng Luân ở lại Saigon với ông bà ngoại, tôi và Chinh theo anh về Cát Lái.  Đến tối Chinh bắt đầu lên cơn sốt 

rồi lên sởi, anh nhờ y tá cho uống thuốc nhưng không bớt mà coi bộ càng nặng thêm.  Qua ngày 28 tháng 4, 

đường bộ về Saigon bị cắt, nghe nói Việt cộng đang chiếm chùa Kz Quang gần xa lộ chỗ kho hàng Mỹ kế bên 

Tân cảng.  Anh cho hai chiếc giang đĩnh đưa tôi về Saigon để đưa Chinh đi bác sĩ, anh nhờ một ông thượng sĩ đi 

cùng với tôi (tôi nhớ hình như anh Hoàng Đình Thanh và Anh Chị Hoàng Đình Tân cùng về Saigon trong chuyến 

này).  Anh dặn đi dặn lại tôi là phải đón cả nhà vô cư xá HQ ngay.  

  

Về đến Saigon tôi đưa Chinh vô bịnh viện Hải Quân ngay, may sao lại được bác sĩ khám và cho thuốc uống liền, 

chừng nửa tiếng sau thằng bé đã bớt nóng, tôi mang con qua gởi nhà anh chị Khoa (khóa 13) bên cư xá HQ rồi 
tức tốc ra đón taxi về nhà bố mẹ tôi.  Vừa bước vô nhà tôi đã hối thúc bố mẹ và cô em chuẩn bị chạy vào cư xá 

HQ ngay bây giờ.  

  

Chúng tôi vào đến cư xá khoảng 4 giờ chiều.  Quang, em họ anh Khoa cho biết, vì ngại pháo kích nên anh Khoa 

đã đưa gia đình ra nhà bà con ở ngoài.  Tôi sợ qúa nhưng đã lỡ đưa cả nhà vào đây rồi, đành chịu vậy, nhớ lại 

cái câu ‘trời kêu ai nấy dạ’ hồi còn ở Degi, tôi đâm lì ra.  Gia đình cậu Lộc và anh Nga, bà con bên chồng tôi, 

cũng vào cư xá khoảng 5 giờ chiều, căn cư xá của anh chị Khoa đông ngẹt người.  

  

Độ 6 giờ chiều Việt cộng bắt đầu pháo kích, đạn nổ nghe sát rạt.  Cả nhà chui xuống căn hầm núp pháo có chút 

xíu trong nhà anh chị Khoa, thằng Luân ngộp thở, la khóc rùm trời, bố tôi phải bế nó lên đứng trên miệng hầm.  
Suốt đêm 28 tháng 4 không một ai chợp mắt được, phần sợ pháo, phần quá chật chội, chỉ có trẻ con ngủ ngon 

lành, người lớn ngồi dựa vách chờ sáng; Suốt đêm hôm đó không bị pháo kích nữa.  

Mới tảng sáng, Thiếu Úy Tính - Sĩ quan của Giang đoàn 93 đặc trách chỉ huy các giang đĩnh biệt phái rà mìn cho 

Ty Quân Cảng - đã ghé lại cho tôi biết là anh vừa liên lạc máy về dặn tôi là cứ ở trong cư xá chờ anh, nếu anh 

chưa về thì đừng đi đâu cả.  Tôi cảm thấy an tâm lắm, nói lại lời nhắn của anh cho cả nhà, cả cậu Lộc và anh 

Nga.  

  

Suốt ngày 29 tháng 4 tôi thấp thỏm trông anh về, mãi đến 6 giờ chiều vẫn bặt tin, tôi nóng ruột vô cùng, thêm 

vào đó anh Hoàng Đình Thanh lại chạy tới chạy lui hối tôi nhờ Thiếu Úy Tính cho giang đĩnh đưa cả nhà ra Nhà 
Bè vì ‘thằng Ấn đã ra Nhà Bè rồi’.  Tôi chỉ biết trả lời anh Thanh là ‘nhà tôi đã dặn nếu ảnh chưa về thì tôi cứ ở 

đây chờ, không được đi đâu cả’.  Trông anh Thanh như gà mắc đẻ tôi càng nóng ruột thêm.  

  

Anh về tới cư xá khoảng 7 giờ chiều, có Thiếu Tá Qúy (khóa 14), CHT GĐ 91 và 3, 4 nhân viên cùng về với anh, 

anh cho biết là xa lộ đã khai thông nhưng đường đi vào Saigon kẹt cứng, không nhúc nhích được, anh phải 

chạy ngược bừa trên đường đi ra, kho hàng Mỹ bị phá, hàng Mỹ đủ mọi thứ được bày bán đầy đường, anh đã 

ghé mua vài thùng beer và mấy con gà. Anh cho người tài xế đưa Th/T Qúy về nhà và dặn chờ đưa gia đình 

Th/T Qúy vào cư xá, anh cũng cho mấy người vừa theo anh về Saigon, về nhà đem gia đình vào cư xá ngay, còn 

dặn nhân viên đem gà xuống giang đĩnh nấu để tối nhậu. Xong đâu đó rồi anh chạy qua nhà anh chị An (Anh 

Nguyễn An, cùng Khóa 13, ở ngay trước nhà anh chị Khoa), chị An cho anh biết là anh An đang ở bên BTL Hạm 

Đội từ chiều đến giờ chưa thấy về.  Anh lấy xe Honda của anh An chạy qua BTL/HĐ, hơn tiếng đồng hồ sau mới 

thấy anh chở anh An về.  Anh cho biết là chiếc cầu từ cư xá qua BTL/HĐ đóng cả hai đầu, không cho ai qua lại 

cả, anh tưởng bị kẹt lại bên BTL/HĐ, may sao gặp xe của Đô Đốc Minh đi qua, anh níu theo xe Jeep của Đô Đốc 

Minh, xe của anh Nguyễn Quang Thái (khóa 13) cũng bám sát theo, qua lọt.  
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(Sau này anh nói lại tôi mới biết là anh An, anh Thái, anh Khoa, anh Sâm, và anh đã bàn bạc, chuẩn bị một kế 

hoạch di tản, phối hợp với Trung Tá Diệp (khóa 10), CHT Ty Quân Cảng, vào giờ chót, sẽ dùng 2 chiếc tàu dòng 

xuyên đại dương của Ty Quân Cảng, anh An chạy 1 chiếc, anh chạy1 chiếc, anh Sâm làm Sĩ Quan hải hành, anh 

Khoa, anh Thái lo an ninh tình báo, Trung Tá Diệp chỉ huy toàn diện.  Anh Nga (Thiếu Tá, TĐT/ BĐQ) đã đem về 

4, 5 bao bố lương khô tích trữ sẵn trên tàu.  Đến giờ phút cuối, nếu sông Sàigon bị chận thì anh sẽ dùng giang 

đĩnh của GĐ 93 đánh mở đường máu để đi ra.  Cũng vào giờ chót, kế hoạch bị hủy bỏ, sông Saigòn vẫn bình 

yên nhưng vì  một l{ do nào đó Trung Tá Diệp đã quyết định ở lại, không đi nữa.  Những toan tính ‘lớn lao’ như 

thế không bao giờ anh cho tôi biết, ‘ cho em biết thì em càng lo thêm chớ có ích gì đâu?’, anh vẫn có cái lối lập 

luận như vậy).  

  

Người tài xế đưa anh Qúy về nhà đã quay trở lại, cho biết gia đình Th/T Qúy không đi.  Anh hỏi tài xế:   

  

-Còn mày? Mày có muốn đi với tao không? Hay là mày muốn tan hàng bây giờ?  

  

-Dạ em xuống giang đĩnh ngủ lại đêm nay, ngày mai kiếm xe về nhà, nhà em trên Thủ Đức.   

  

-Tụi nó nướng gà xong rồi, mày làm vài lon bia với gà nướng rồi chạy qua nhà Th/T 

Thái chở giùm mấy cái vali của ổng qua đây.  

  

-Dạ, em mới dứt ổ bánh mì thịt lúc đưa Th/T Qúy về nhà, em ở đây cho tới khi CHT lên 

tàu rồi đi kiếm chỗ ngủ cũng được, em chạy qua nhà Th/Tá Thái ngay bây giờ.  

  

-Mày nói với Th/T Thái là tao vô Ty Quân Cảng gặp Tr/T Diệp chút xíu, khi nào xong tao sẽ gọi ổng.  

 Người tài xế chở 2 cái vali của anh Thái về, chị Thái còn gởi theo cho tôi một miếng phó mát lớn hơn bàn tay, 

nhìn ngon qúa, tôi cắt ngay ra để trên bàn  nhưng người lớn chẳng ai động tới, bụng dạ đâu còn nữa mà ăn với 

uống!!  

  

Anh từ trong Ty Quân Cảng (Ty QC cách nhà anh Chị Khoa vài 

trăm thước) về khoảng 10.30 tối, có vẽ thất vọng, anh cho mọi 

người biết là Tr/T Diệp không đi nữa, nghỉa là phải hủy bỏ cái 

kế hoạch đã định trước.  Anh An cũng bỏ { định ra đi vì cháu 

lớn đang bệnh.  Anh lái xe qua anh Thái, độ vài phút anh quay 

về ngay và bảo tài xế chở 2 cái vali trả lại nhà Th/T Thái. Anh 

lại chạy qua nhà anh Sâm, cũng chỉ vài phút anh quay về, anh 

Sâm cũng quyết định ở lại, anh Khoa thì đã ra khỏi cư xá từ xế 

chiều.  Anh mở lon bia, vừa uống vừa dặn tài xế: ‘mày chạy 

xuống giang đĩnh gọi 4 nhân viên - trang bị đầy đủ - lên đây, mời Thiếu Úy Tính lên đây luôn’.  Khi người tài xế 

đi rồi anh quay lại nói cho cả nhà biết là cái kế hoạch do anh cùng các bạn anh  dự trù đã hỏng rồi nhưng anh 

đã có cách khác, xin mọi người cứ bình tĩnh.    

  

Thiếu Úy Tính cùng 4 nhân viên lên trình diện, anh dặn ông Tính: ‘anh đưa bà già với bà xã anh xuống giang 

đĩnh ngay, cho nhân viên đưa gia đình xuống luôn rồi cho 2 chiếc rời cầu qua yểm trợ 2 bên đầu cầu Avalanche 
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(cây cầu đi qua BTL/HĐ), tôi sẽ cho 2 nhân viên dùng xe tôi qua bắn khóa, mở cổng cầu, 2 nhân viên còn lại hô 

lớn lên là ‘cầu đã mở cửa’, cho dân chúng chạy qua bên kia, anh yểm trợ xong quay lại chờ tôi liên lạc máy là 

cho ủi bãi, ngay ngã ba trước Ty Quân Cảng để đón gia đình phe ta lên. Nếu có gì trở ngại ở 2 đầu cầu thì bắn 

chỉ thiên để ‘hù’ thôi, không được bắn ẩu vào dân chúng, chờ lệnh tôi.  Đúng 12 giờ, 2 giang đĩnh phải có mặt ở 

2 đầu cầu, anh có thắc mắc gì không?’  

  

 -Dạ, CHT có tin tức gì của anh Trung tôi không? ( HQ Thiếu Tá Trần Văn Trung,K11, cựu CHT GĐ 93, anh ruột 

của Thiếu Úy Tính).   

  

 -Anh Trung và gia đình đã rời Nhà Bè xuống HQ 5 rồi, tôi đã liên lạc được với anh Trung, anh cho bà già hay để 

cụ yên  tâm.  

Ông Tính đi rồi, anh quay qua hỏi mấy nhân viên: ‘tụi mày nghe rõ hết chưa? Có thắc mắc gì không?’  

  

-Dạ không, một nhân viên trả lời.  

-Tụi mày đưa gia đình lên giang đĩnh chưa?  

-Tụi em độc thân hết, gia đình ở xa, bọn em đi với CHT.  

- Được, vậy tụi mày sẵn sàng đi, đúng 12 giờ, 2 thằng mang súng đi với thằng Hiếu (tên người tài xế), 2 thằng 

trà trộn vào đám đông đang tập trung trước Ty Quân Cảng, nhớ làm đúng như tao đã dặn, khi dân chúng qua 

hết bên BTL Hạm Đội kiếm tàu, tụi mày quay lại đây vát giùm tao mấy cái vali xuống giang đĩnh.   

  

- Dạ, tụi em nghe rõ.  

  

- Beer với gà nướng còn nhiều qúa trời, tụi mày lai rai đi, còn hơn 20 phút nữa mới tới  nửa đêm, không hết thì 

đem xuống giang đĩnh, tí nữa ra khỏi Nhà Bè rồi tiếp tục.  

Thiệt tình tôi cũng hơi bực mình vì cho tới giờ phút này mà anh vẫn còn có thể nhậu nhẹt được, trong khi mọi 

người đều thấp thỏm, bất an. Khi mấy người nhân viên vừa ra khỏi cửa, tôi cằn nhằn :’sao lúc nào anh cũng 

nhậu nhẹt được hết vậy, bao nhiêu người đang lo muốn đứng tim đây anh có biết không?’. Anh cười: ‘anh 

đang cố gắng bình tĩnh được chừng nào tốt chừng nấy, đừng để cho nhân viên thấy mình bối rối, họ có thể bỏ 

đi hết trước khi mình leo được lên tàu’.  Anh Thanh im hơi lặng tiếng từ lúc cùng đi vào Ty Quân Cảng với anh, 

bây giờ mới lại lên tiếng:  

  

- Tư Lệnh HQ đã cho lệnh tàu rời bến hết rồi, chỉ còn lại mấy chiếc bất khiển dụng, mày định đi bằng giang đĩnh 

ra Vũng Tàu luôn hay sao?  

  

-Anh trả lời anh Thanh: anh đừng lo, cứ bốc hết gia đình lên đã, xong chạy ngang qua Hạm Đội, có chiếc nào 

sắp đi thì mình lên, không thì mình chạy luôn ra sông Soài Rạp rồi chận tàu lại leo lên, vài chiến hạm còn ở Nhà 

Bè chờ cho tàu ra hết rồi mới đi đoạn hậu, tôi nghe chiến hạm gọi nhau ơi ới trên máy 25 để trên xe kia kìa.  

  

-Tần số ở đâu mầy có vậy?  

  

-Thì anh Diệp cho, bao nhiêu tàu nhờ Ty Quân Cảng đẩy, bắt buộc ảnh phải có tần số chớ, HQ 502 còn nằm 

trong cầu cũng đã gọi nhờ Ty QC đẩy khoảng 1, 2 giờ khuya nay, mình bốc hết gia đình lên rồi ra cập HQ 502 
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leo lên cũng được, anh bình tĩnh đi, tôi đã nói chuyện với anh Diệp rồi, ảnh giao cho tôi luôn cái đặc lệnh 

truyền tin của chiến hạm nữa.  

  

-Vậy mà từ tối tới giờ mày làm tao lên ruột, mà chắc ai ở đây cũng lên ruột hết chứ không riêng gì tao đâu.  

  

-Thì tại anh cứ như gà mắc đẻ, chạy lăng xăng, chỉ tổ cho lính nó cười mình nhác.                       Tôi 

se sẽ nhìn qua mọi người một loạt thấy ai cũng có vẽ yên tâm trở lại, cả tôi cũng thế.  

    

Hai loạt đạn nổ dòn tang phía cầu qua Hạm Đội, tôi nhìn đồng hồ, đúng nửa đêm, tôi mặc thêm áo ấm cho 

thằng Chinh, mẹ tôi ẳm thằng Luân, cả nhà sẵn sàng.  Anh đang đứng đàng trước dùng máy truyền tin trên xe 

để liên lạc.  Chừng 10 phút sau anh hối mọi  người chất hết vali lên mấy chiếc xe jeep (1 chiếc của anh Nga, 1 

của cậu Lộc, 1 chiếc của bố tôi), chở xuống bờ ngã ba trước Ty Quân Cảng, mọi người đi bộ, chỉ có bố tôi ẳm 

thằng Chinh ngồi theo xe.  Một chiếc giang đĩnh đã ủi vào bãi, chiếc kia đang bập bềnh giữa dòng. Anh dặn tài 

xế de xe sát vào trước mủi tàu rồi khuân vali chuyền qua. Không đầy 10 phút đã chuyễn xong hết vali lên giang 

đĩnh, tiếp theo đó là đàn bà và trẻ con lần lượt lên tàu, sau cùng mới tới đàn ông.  Nhờ hai nhân viên của giang 

đĩnh giúp nên chỉ một thoáng là mọi người đã lên được tàu, an toàn. Bãi vắng tênh, trong ánh sáng  nhạt nhòa 

từ Ty Quân Cảng hắt ra, tôi loáng thoáng thấy chú Hiếu tài xế vẫy tay chào vĩnh biệt.  

    

Chiếc giang đĩnh ì à ì ạch mãi một lúc mới ra khỏi bãi, có lẽ vì nặng qúa. Anh dặn Thiếu úy Tính gọi chiếc kia kè 

theo sau, còn hai chiếc đang cập cầu lập tức tháo dây ra bập bềnh giữa giòng chờ lệnh.  Hai chiếc giang đĩnh từ 

từ ra khỏi ngã ba Ty Quân Cảng chạy về phía hạ giòng sông Saì Gòn.  Bấy giờ tôi mới ghé mắt coi lại đồ đạc, tôi 

hơi ngạc nhiên vì không thấy cái thùng sữa quân tiếp vụ mới mua đem theo cho con ăn.  Tôi hỏi anh, anh cho 

biết là lúc nãy lên tàu thùng sữa bị xoạt đáy lọt hết xuống sông rồi.  Tôi sững sờ! hai đứa con, một đứa 5 tuổi 

đang lên sởi, đứa kia vừa đầy 3 tháng, thùng sữa lọt hết xuống sông rồi!! Trời đất ơi!! Ngày mai con tôi khát 

sữa tôi biết làm sao đây? Tôi chưa hề cho con bú sữa mẹ....tôi khô rang có giọt sữa nào đâu! nước mắt trào ra 

tôi cũng chẳng cần lau, anh an ủi tôi: ‘em đừng lo, ngày mai anh sẽ lo vụ sữa cho con, bây giờ lo chuẩn bị leo 

lên tàu lớn đã’.  

    

Ra tới giữa dòng, giang đĩnh bị trở ngại, thả bập bềnh 

một lúc rồi cả 2 chiếc mới cập vào được HQ 502. Leo 

lên HQ 502 là cả một ‘công trình’. Tàu 502 cao 

nghều, giang đĩnh lại thấp lè tè sát mặt nước, cái 

thang dây cứ đong đưa không ngừng. Anh nhờ mấy 

nhân viên lên trước để kéo người và đồ lên, kế đến 

là bố mẹ tôi, mợ Cửu (mẹ anh Nga), sau đó đến trẻ 

con, đàn bà, đàn ông lên sau cùng sau khi đã chuyễn 

hết đồ đạc lên.  Nhờ đi bằng giang đĩnh cập vào tả 

hạm HQ502 từ phía ngoài sông nên không bị chen lấn.  Anh chờ cho đồ đạc và mọi người lên được hết trên 

502 rồi  móc túi lấy ra 1 gói giấy trao cho người Trung Sĩ thuyền trưởng, tôi còn nghe anh dặn lớn tiếng ‘ngày 

mai tụi mày ráng kiếm đồ civil thay rồi tìm đường về quê, đừng về lại Cát Lái nữa nghe’. - ‘Dạ, Chỉ Huy Trưởng 

đi mạnh giỏi’.  Anh leo lên tàu HQ 502, 2 chiếc giang đĩnh tháo dây tách ra, anh đứng nhìn theo, nước mắt chảy 

dài.  
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Trên boong tàu 502 đông nghẹt người.  Anh ‘tả xung hữu đột’ mới đưa được cả nhà lên khu bên trái  của 

phòng lái, thằng Chinh đang sốt li bì nên anh ẳm con tìm 1 chỗ kín gió cho nó nằm, rốt cục anh chiếm được 1 

khoảng trong phòng truyền tin, sát cửa ra vào. Tôi loay hoay lo trải khăn cho 2 con nằm, thằng Chinh nóng 

hầm hập lại phải nằm trong góc kín bưng vì sợ gió, bố tôi ngồi cạnh trông cháu, thằng Luân nằm ngay bên cửa 

ra vào cho thoáng một chút, tội nghiệp thằng bé từ tối tới giờ ngủ vùi không hề khóc một tiếng.  

Xong đâu đấy rồi tôi mới yên tâm lại một chút, vén tay áo xem đồng hồ, hơn 1 giờ sáng rôì, cái { nghĩ sáng 

mai con sẽ đói trở lại với tôi, may mà trong cái xách tay của tôi còn 2 chai sưã tôi đã pha từ tối để phòng hờ 

nhỡ chưa nấu được nước sôi trên tàu.  

  

Nhờ tàu nhỏ đẩy ra khỏi cầu, HQ 502 rời bến khoảng 2:30 rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì chỉ còn có 1 

máy, con tàu rời Saìgòn chậm chạp như không muốn chia tay, anh lặng lẽ nhìn qua phía Thủ Thiêm một lúc rồi 

quay lại nói với anh Nga: ‘nếu tụi nó kích 2 bên bờ sông từ đây ra tới Nhà Bè, nã B40 thì cả tàu  lãnh thẹo đủ 

hết, không riêng gì mình, trời kêu ai nấy dạ, anh dặn cả nhà cứ bình tĩnh, có chết thì chết chìm hết cũng mát 

mẽ, không sao cả, mình có lo lắng cũng không ăn thua gì, từ chiều tới giờ tàu đi ra nườm nượp mà không có 

chiếc nào bị bắn hết, chắc không sao đâu’. Tôi thấy anh Nga rất tĩnh táo, có lẽ là do anh đã quen với trận mạc 

quá rồi, riêng tôi lúc này B40 hay B50 gì cũng mặc kệ, tôi chỉ nghỉ tới cơn khát sữa  của hai con tôi ngày mai 

thôi!Tàu tắt đèn tối om, lầm lì, chậm chạp rời thành phố, không khí trên tàu mỗi lúc một thêm ngột ngạt khi 

tàu ra ngang kho 5.  Lúc tôi vừa leo lên, boong tàu như một cái chợ vỡ, có lẽ hàng 3, 4 ngàn người, bây giờ im 

phăng phắc, tôi có cảm tưởng như nếu có một cây kim rơi xuống sàn tàu cũng nghe được nữa.  

    

Khi tàu ra khỏi khu kho hàng ở Khánh Hội, hai bên bờ sông lửa cháy sáng rực, căn cứ Nhà Bè cũng rực lửa.  

      Ta ra đi đêm Sàigòn rực sáng  

      Dòng sông quen lửa hực cháy đôi bờ  

      Vĩnh biệt Thủ Thiêm, Nhà Bè, Khánh Hội  

      Sàigòn ơi! ngoảnh lại mắt hoen mờ  

          (Trích: 30 năm - Thơ Phạm N. Ấn)  

  

Tàu ra đến cửa sông Soài Rạp khoảng 11 giờ sáng, một số giang đỉnh đã nằm chờ để chuyễn người lên.  HQ 502 

ngừng lại đón hết dù trên boong đã không còn chỗ chen chân. Tiếng loa phóng thanh vang lên từ đài chỉ huy, 

yêu cầu đồng bào dọn bớt xuống hầm chiến xa để có chỗ cho 2 chiếc trực thăng đáp xuống sân trước, tôi 

ngước mắt nhìn lên, 2 chiếc trực thăng đông nghẹt đang quầng thật thấp chờ hạ cánh.  Độ 10 phút sau 2 chiếc 

trực thăng đã đáp an toàn xuống sàn tàu. Tôi đứng bên hông phòng lái nhìn xuống sân trước, ngoài người và 

đồ đạc còn có cả xe vespa từ trên trực thăng mang xuống nữa. Tội nghiệp cho chiếc vespa, vừa xuống được 

trên sàn tàu một lúc thì 5, 6 nhân viên đã khiêng ném luôn xuống biển.   

  

Sĩ quan cơ hửu của chiến hạm không còn đủ để đi ca, vài Sĩ quan quá giang phải thay nhau đi ca theo yêu cầu 

của Hạm Trưởng.  Tàu đã ra khỏi cửa Soài Rạp khá xa, anh  đi ca trên đài chỉ huy, tôi đang cho con bú chai sữa 

cuối cùng, lòng lo lắng, rối bời vì nghĩ tới cơn đói của hai con chiều nay, chợt anh chạy xuống nói vội với tôi: 

‘anh đã liên lạc được với Trung Úy Tư quân tiếp vụ ở căn cứ Cát Lái rồi, ông ấy đang đi trên chiếc tàu của người 

nhái, chừng 30 phút nữa sẽ cập vào để chuyễn người qua, ổng sẽ cho mình 1 thùng sữa, tàu mình đang ngừng 

máy chờ ở đây’. Trời ơi! tôi mừng qúa đổi, tôi như chết đi sống lại, bao nỗi lo con đói, con khát phút chốc đã 
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tan biến, tôi lầm thầm tạ ơn trời phật, tạ ơn ông Trung Úy Tư nào đó mà hình như tôi chưa hề gặp trong thời 

gian tôi ở Cát Lái.  

  

Chiếc LCU cập vào tả hạm HQ 502, chúng tôi đứng chờ trên boong, trẻ con, đàn bà leo lên tàu trước, Trung Úy 

Tư với thùng sữa hộp còn nguyên si và 2 cây thuốc lá  quân tiếp vụ lên gần sau chót.  Tôi mừng qúa, mồm lí nhí 

cám ơn; tôi không còn nhớ tôi đã nói gì nhưng dù tôi có nói ngàn lời hôm đó cũng vẫn không bao giờ đủ để 

cảm ơn Trung Úy Tư.  Anh Tư, nếu anh có đọc được bài này thì xin anh biết cho rằng trọn đời tôi sẽ không bao 

giờ quên cái ơn của anh trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975.  

  

Tàu tiếp tục chạy ra khơi khoảng hơn 1 tiếng đồng thì ngừng lại, thả 1 chiếc tàu con xuống để vớt hai phi công 

từ 1 máy bay quan sát nhảy dù xuống biển.  Hết ca, anh xuống cho biết phi công là 2 anh em ruột bay từ Cần 

Thơ ra, tàu chỉ vớt được người em, người anh chìm mất xác, không tìm được.   

  

Nguyên ngày 30 tháng 4, tàu 502 không có cơm cháo gì cả, tôi cũng không hề nghe ai than đói than khát, có lẽ 

cái bàng hoàng, thất thần khi rời bỏ quê hương đã làm cho mọi người tê điếng, không còn nhớ tới đói khát 

nữa. Dù không nấu nướng, cửa bếp của chiến hạm vẫn mở, nhân viên qúa giang tình nguyện vô bếp nấu nước 

sôi phân phát cho những ai có con nhỏ và những người có đem theo mì gói.  Nhờ những nhân viên GĐ 93 tiếp 

tế nước sôi đầy đủ, thùng sửa 24 lon mới được Tru/U Tư tặng nên cả nhà tôi có thể uống sửa cầm hơi được.  

  

Đêm xuống chậm chạp, con tàu càng có vẽ chậm chạp hơn, cơn đói hình như đã bắt đầu hành hạ nên người 

nào cũng có vẽ mệt mõi, suốt từ tối qua đến giờ không có một hột cơm trong bụng, ngoại trừ trẻ con, người 

lớn chỉ có 1 ly sữa cầm hơi. Anh mãn ca xuống khoảng 8,9 giờ đêm, biển êm, tàu im vắng, anh hút thuốc liên 

miên, 2 cây thuốc lá  quân tiếp vụ Của Tru/Úy Tư cho anh đã đem phân phối cho nhân viên, chỉ còn lại năm ba 

gói, tôi cảm thấy dường như anh đang mang trong lòng một nỗi buồn bực gì đó, có lẽ vì đông người nên anh 

không tiện tâm sự với tôi.  Anh quay qua nói chuyện với anh Nga, anh Nga là người anh bà con cô cậu mà có lẽ 

anh thấy gần gủi hơn cả vì dù anh Nga đi hành quân hoài nhưng anh em vẫn thỉnh thoảng có dịp gặp nhau ở 

SàiGòn.  

-Hôì tôi mới ra trường, sau khi đi thực tập về, đơn vị đầu đời HQ của tôi là tàu HQ502 này, làm Sĩ Quan ẩm 

thực, lo chuyện ăn uống, bây giờ tôi kết thúc cuộc đời hải quân cũng trên con tàu này, mà không chừng lại đói 

dài, trong khi kho gạo, nhà bếp... tôi đều biết hết, tôi nghỉ có lẽ cũng do một sự sắp xếp vô hình nào đó..., đúng 

10 năm....Giọng anh xa vắng, xót xa...    

- Tôi không biết HQ tính đi tới đâu nhưng nếu đói thêm một, hai ngày nữa có thể sẽ có lộn xộn, chú nên 

bàn với BCH của tàu để đề phòng trước.  

- Anh nói đúng lắm, tôi đã nói chuyện với Hạm Trưởng, ngày mai tôi sẽ nhờ mấy thằng em giúp nấu cơm 

phát cho mọi người, gạo còn cả trăm bao trong kho, trong khi đó lính cơ hửu của tàu này chỉ còn lại chừng 10 

người, chia phiên nhau lái tàu còn chưa đủ.... Tất cả chiến hạm của HQVN đã có lệnh tập trung tại Côn Sơn rồi 

sau đó sẽ quyết định đi đâu.  Có lẽ qua vịnh Subic ở Phi Luật Tân, ngày mai có thể chiến hạm Mỹ sẽ tiếp tế.  

  

Đêm trôi qua nặng nề, chậm chạp; biển phẳng lì không một gợn sóng, âm u đến rợn người. Tôi ngồi dựa lưng 

vào cánh cửa phòng truyền tin, không đói nhưng những căng thẳng, mệt mõi đã làm cho mắt tôi cay sè, nặng 

trĩu; tôi nhắm mắt cố ngủ một chút mà vẫn không ngủ được.  Đêm ngoài khơi mát rượi, biển tối om không một 

bóng ghe tàu qua lại, trên boong tàu 502 im vắng lạ lùng, có lẽ mọi người đều đang đói, mệt, và đang nghĩ tới 
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Sàigòn. Trưa nay, khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, mọi người đều sửng sốt và tuyệt vọng nhưng 

có lẽ đến bây giờ, đêm xuống, trên con tàu cô đơn ngoài trùng khơi không còn bến bờ để quay trở lại nữa, cái 

nỗi đớn đau nước mất, nhà tan mới bắt đầu thấm vào từng thớ thịt, thấm vào từng hơi thở .  Hơn 4, 5 ngàn 

người đang rời bỏ quê hương trên con tàu này và còn biết bao nhiêu người đang bỏ nước ra đi trong đêm nay, 

biết bao nhiêu cặp mắt đang âm thầm rơi lệ khóc cho chuyến đi lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, biết bao nhiêu 

nước mắt đã đổ xuống biển Đông trong đêm nay!! Đêm đen kịt, tàu lại tắt đèn, tôi không nhìn được nét mặt 

của bố tôi, của chồng tôi, của những người lính chiến đã một thời đổ máu để bão vệ quê hương nhưng tôi 

cũng biết chắc rằng không những mắt họ đang đổ lệ, mà lòng họ cũng đang nát tan vì cuộc bỏ chạy tức tưởi 

này.  

  

Tôi đang chợp mắt thiu thiu ngủ thì như có một thứ linh tính nào đó chợt đánh thức tôi dậy, như một thói 

quen của bất cứ người mẹ nào, tôi quơ tay thăm chừng con tôi thì cũng vừa gạc lệch đi được một bàn chân 

mang giày đang giẫm xuống ngực con tôi, tôi la toáng lên, anh đang ngồi bên ngoài cửa vội vàng chạy vào với 

cây đèn pin, tôi bù lu bù loa:’có người đạp trúng lên thằng Luân rồi!!’, thằng bé lại nín thinh không la khóc gì cả 

làm tôi càng điếng hồn thêm, cái ý nghỉ ‘thằng bé tắt thở rồi nên mới im ru như vậy’ làm xương sống tôi lạnh 

ngắt. Anh rọi đèn pin, bật điện trong phòng truyền tin, tôi ẳm con dậy, thằng bé vẫn ngủ vuì, lại thoáng nét 

cười trên môi, tôi muốn chắc ăn, để tay trên mũi thăm xem con còn thở không, thằng bé vẫn thở đều, tôi nhìn 

xuống ngực con, chiếc áo trắng in rõ cái dấu giày trên ngực, anh lại nói đùa: ‘thằng nhỏ mới 3 tháng mà cũng 

biết chịu đựng gian khổ khi chạy giặc, từ hôm qua đến nay không nghe nó khóc một tiếng’.  

Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, biển êm đềm không một gợn sóng, trời trong vắt không một chút mây nhưng 

tôi chắc chắn trong lòng của những người vượt biển hôm nay đang dậy sóng.  Tôi nhìn bố mẹ tôi, nhìn chồng 

tôi, nhìn những người thân... sao ai ai trông cũng hốc hác, ai ai trông cũng già hẵn đi cả 10 tuổi.  Không, không 

phải tại đói, mới có 1 đêm, mà lại có uống sữa, đâu đến nỗi nào... Cái nỗi đau mất nước đã làm cho mọi người 

bơ phờ, tan nát... những cặp mắt sâu hoắm còn vướng vất nước mắt đã khóc từ đêm qua, tự nhiên nước mắt 

tôi muốn trào ra, tôi cúi xuống đưa tay sờ trán để thăm nhiệt độ của đứa con lớn, vừa cũng để che dấu hai 

dòng nước mắt đang ròng ròng đổ xuống.  Thấy tôi khóc anh lại tưỡng bịnh tình thằng Chinh nguy ngập hơn, 

anh cuối xuống ôm con: ‘để anh đưa con xuống phòng ăn sĩ quan, sáng nay có bác sĩ khám bịnh, cho thuốc 

khẩn cấp tại đó’.  Tôi gởi thằng Luân cho mẹ, đi theo anh xuống phòng ăn sĩ quan của tàu HQ 502.  Một Đại úy 

bác sĩ bộ binh đang khám bịnh trong phòng ăn, chúng tôi chờ khoảng 10 phút đã được gọi vào, BS khám qua 

loa và dặn cứ tiếp tục cho uống thuốc cũ, không có gì nguy kịck đâu. Tôi bước ra khỏi phòng ăn sĩ quan lòng 

nhẹ đi được một chút vì con tôi đã qua được cơn ngặt nghèo.  Anh quay qua tôi: ‘lúc nãy em khóc làm anh 

tưởng thằng Chinh qua không khỏi chuyến đi này’.  Tôi nhỏ nhẹ: ‘em không ngờ mà cũng không tưởng tượng 

nỗi là chỉ trong phút chốc bao nhiêu thứ đã mất hết, em nhìn bố, nhìn anh, nhìn bao nhiêu người lính... trong 

một buổi đã biến thành những kẽ lưu vong không còn đường về. Phần anh, em cũng không thể ngờ là anh đã 

bắt đầu và kết thúc đời thủy thủ của anh một cách lạ lùng, tức tưởi trên cùng con tàu này.’ Tôi ngẫng lên nhìn 

anh, nước mắt anh lưng tròng. Anh cũng khóc chứ phải riêng gì tôi đâu!  

  

Xế trưa ngày 1 tháng 5, toán người nhái và nhân viên các giang đoàn đi quá giang đã phối hợp nấu cơm và 

phân phát cho mọi người, mỗi người được 1 vắt cơm cỡ bằng ba quả trứng, ăn với chút muối bột.  Nguyên 

ngày 30 tháng 4 và gần trọn ngày 1 tháng 5 nhịn đói nên mọi người đã hân hoan đón nhận phần cơm ‘cao 

lương mỹ vị’ đó.  
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Chiều ngày 1 tháng 5 tàu đến ngoài khơi Côn Sơn, tôi nhìn chung quanh trên mặt biển, hàng mấy chục con tàu 

của HQ đang ngưng máy bập bềnh, chùm đảo Côn Sơn lờ mờ xa xa bên hữu hạm. Anh từ trên đài chỉ huy 

xuống hối thúc mọi người chuẩn bị để đổi tàu.  Anh cho biết là anh vừa liên lạc được với HQ 228, Hạm Trưởng 

là bạn thân cùng quê Quảng nam, trước anh 1 khóa, chừng 20 phút nữa HQ 228 sẽ cập vào đón.  

  

Khi HQ 228 cập vào, người quá giang trên HQ 502 nhảy qua aò aò, gia đình anh Nga, cậu Lộc cùng 5,7 nhân 

viên GD 93 cũng qua được , riêng chúng tôi, một đứa con bị bệnh, một đứa mới 3 tháng nên chỉ có bố mẹ, em 

tôi và 1 con tôi qua được, chúng tôi và đứa con lớn chưa kịp qua thì HQ 228 đã tháo dây tách ra khỏi HQ 502, 

Hạm Trưởng HQ 228 (HQ Th/T Nguyễn Hoàng Be) đứng trên đài chỉ huy nói vọng qua với anh: ‘mày chờ bên 

đó, tao sẽ tìm cách đón mày qua sau, bây giờ người qúa giang nhảy qua đông qúa, tàu tao lo không xuể, tao 

phải tách ra ngay’.  Tôi đâm lo, tôi với anh và 1 đứa con lại kẹt lại bên này....  Chừng 20 phút sau, một chiếc tàu 

nhỏ cập vào  để chuyễn đồ tiếp tế từ tàu Mỹ cho HQ 502, anh đã liên lạc máy trước nên sau khi tiếp tế xong,  

chiếc tàu này đã đưa 

chúng tôi qua HQ 228.  

  

So với HQ 502, HQ 228 

là 1 thiên đường nổi.  

Con tàu tuy nhỏ hơn 

nhiều nhưng cả người 

quá giang và thủy thủ 

đoàn chỉ có khoảng 150 

người, tàu đang đi công 

tác vùng Cần Thơ, vừa 

tiếp tế xong là trực chỉ 

ra khơi, nước ngọt, gạo, 

thực phẩm đầy đủ, khi 

ra đến biển rồi HQ 228 

lại còn đón ghe lưới 

mua thêm hơn 100,000 

đồng cá tươi (những chi 

tiết này do HT HQ 228 

cho chồng tôi biết).  

  Đại gia đình tôi được Hạm trưởng HQ 228 dành cho 1 khu phòng ngủ hạ sĩ quan, giường nệm hai tầng, nước 

non không bị giới hạn khắt khe như bên HQ502.  Bửa cơm tối hôm đó có cá chiên, rau, canh... chạy tị nạn kiểu 

này có lẽ tôi đi cả tháng cũng không sao.   

Khoảng 9 giờ tối ngày 1 tháng 5 năm 1975, Hải Quân  cho 1 vài chiếc tàu nhỏ quay về SaiGòn chở theo số 

người không muốn đi tỵ nạn. Vì đang đi công tác rồi đi luôn, không đem được gia đình theo nên trên HQ 228 

có nhiều người đã quay về, cái phút từ biệt, kẻ ở người đi của những người lính đã từng phục vụ cùng đơn vị 

thật đau lòng, tôi đứng chết lặng bên cạnh chồng tôi, nước mắt cứ tuôn ra.... Khi chiếc dây cuối cùng của con 

tàu đưa những người trở về được tháo ra, Hạm trưởng HQ 228 mắt đẫm lệ nói với chồng tôi: ‘mày lên đài chỉ 

huy với tao một chút’...  

Hơn 11 giờ đêm anh trở về cho biết là Hạm trưởng nhờ anh cho nhân viên Giang Đoàn 93 chia nhau đi ca lái 

tàu, anh thay thế giúp anh Be trên đài chỉ huy, anh Be sẽ lo an ninh và vận động tinh thần binh sĩ để ngăn ngừa 
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lộn xộn và đừng có ai đòi trở về giữa đường nữa; 12 giờ đêm nay đoàn tàu của HQ/VNCH sẽ lên đường trực 

chỉ vịnh Subic ở Phi Luật Tân.  

Đèn trong phòng ngủ sáng trưng, tôi lặng lẽ nhìn thoáng qua từng người, từ bố tôi, chồng tôi, anh Nga, cậu 

Lộc....nước mắt như chực tuôn ra từ những cặp mắt nghẹn ngào tức tưởi đó.  Còn ít phút nữa là nửa đêm, tôi 

sắp thực sự vĩnh viễn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, rời đi trong đêm tối mịt mùng, đến nỗi hòn đảo chót của 

quê hương cũng mờ mịt không còn nhìn được một lần cuối cùng; vĩnh biệt SàiGòn, vĩnh biệt quê hương, vĩnh 

biệt...tất cả...!  Thế là hết! sáng mai chung quanh tôi là trùng khơi, không bờ không bến,    những con tàu ra đi 

trong đêm nay sẽ không còn có dịp tới lui trên vùng sông biển của quê hương một lần nào nữa. Lòng của 

những người thủy thủ - như chồng tôi -hiện giờ ra sao? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau  mất quê hương, mất 

sông, mất biển, mất cả  bến bờ để quay về...? Anh lặng thinh nhưng tôi biết lòng anh đang chết điếng, tôi 

muốn an ủi anh vài câu nhưng chính tôi cũng có khá hơn gì đâu, tôi cũng đang đớn đau cùng cực, tôi biết phải 

nói gì đây? nói gì để an ủi anh, để tự an ủi mình; Mắt tôi mở thao láo, nhìn sững vô hồn vào tấm vải bố giường 

tầng trên, nước mắt cứ tuôn...  

Sáng ngày 2 tháng 5 năm 1975, trời quang đãng không một gợn mây, biển êm ru không có chút sóng, những 

con tàu của HQVN sắp thành hai hàng chạy song song nhau, tôi đứng đàng sau lái nhìn ngược lại hướng tàu 

đang đi tới để cố mong còn nhìn được một chút gì của quê hương, một hòn đảo nhỏ, một chiếc ghe câu... một 

chút gì để tôi còn có thể bám víu với cái ý nghỉ ‘mình vẫn còn ở Việt Nam’; Nhưng không! chỉ có biển với trời và 

những con tàu mệt mỏi, não nề, chậm chạp tiến về phía trước, mỗi lúc một xa... quê hương đã mất hút, đã xa 

ngàn trùng ở phía sau rồi!!!   

  

Trên tàu HQ 228 có một Đại Úy Bác sĩ thuộc binh chủng nhảy dù qúa giang (BS Tô Phạm Liệu), ông Bác sĩ này 

không đem được vợ con theo mà lại đem được mấy chai rượu Pháp, HT HQ 228 cũng còn vài chai cognac, thế 

là đêm đêm mấy ông tụ lại trên đài chỉ huy để nhậu, HT HQ228 nói là uống rượu để tiêu sầu vì vợ con anh ấy 

còn kẹt lại ở Sài Gòn, BS Liệu cũng thế.  Thằng Chinh, con lớn của tôi cũng nhờ BS Liệu săn sóc mỗi ngày nên 

cũng đã khá ra nhiều lắm, vài ngày sau khi qua HQ 228 tôi đã có thể dắt con đi dạo ở sân sau của chiến hạm để 

cho con hong chút nắng buổi sáng theo lời khuyên của BS Liệu. (Thân mẫu và một người em ruột của BS Liệu 

sau này định cư tại Escondido, CA,  một thành phố chỉ cách San Diego 12 miles, năm 1993 BS Liệu qua thăm mẹ 

và em, gặp lại chồng tôi, hai người đã nhậu suốt một đêm.  Khi ở trên tàu 228 thì uống rượu tiêu sầu, gặp lại 

nhau thì uống mừng hội ngộ, mấy ông ‘dân nhậu’ luôn luôn có 1001 l{ do để nhậu).  

  

Xế trưa ngày 7 tháng 5 năm 1975 đoàn tàu của 

HQVN đã dừng lại trước cửa vịnh Subic, bập 

bềnh suốt 2, 3 tiếng đồng hồ không thấy động 

tịnh gì cả.  Hạm Trưởng HQ 228, chồng tôi, BS 

Liệu cùng một số Sĩ quan tụ tập trên đài chỉ 

huy, có lẽ để chờ một lệnh gì đó. Mãi đến gần 

5 giờ chiều anh mới xuống cho cả nhà biết là 

chính phủ Phi Luật Tân không đồng ý cho các 

chiến hạm của HQVN tiến vào vịnh Subic với 

quốc kz VN mà phải đổi qua treo cờ của Hoa 

Kz.  Một buổi lễ hạ kz tập thể cuối cùng cho tất 

cả chiến hạm HQVN đang được các ông lớn 

của HQVN bàn thảo, đồng thời ông Trần Văn 
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Phú (Richard Armitage) sẽ liên lạc với các giới chức của HQHK để nhờ họ chuẩn bị mọi thứ (như cầu tàu, tàu 

đẩy (nếu cần), cờ HK, trật tự trên bờ khi đổ người tỵ nạn lên ...) cho các chiến hạm của HQVN  

vào cập bến Subic. ( Ông Richard Armitage là một Sĩ Quan  HQHK đã phục vụ 4,5 nhiệm kz cạnh HQ Việt Nam, 

năm 1971-1972 ông là Cố vấn của chồng tôi ở Duyên đoàn 21; Trần Văn Phú là tên VN do ông tự đặt...). Sau lễ 

hạ kz Việt Nam, chiến hạm VNCH sẽ neo bên ngoài vịnh Subic đêm nay, sáng mai thượng cờ Mỹ vào cập cầu 

Subic, dân tỵ nạn sẽ được sang qua tàu dân sự Mỹ ngay để đi qua đão Guam.  

Vậy là chỉ còn đêm nay thôi! đêm cuối cùng của những người tỵ nạn trên những con tàu đã mang quốc kz 

VNCH từ bao nhiêu năm nay, bây giờ sắp sửa vĩnh viễn hạ xuống, những con tàu đã bao nhiêu năm ngang dọc 

trên sông nước quê hương, những con tàu đã một thời ôm ấp, nuôi nấng cuộc đời thủy thủ của chồng tôi, của 

bao nhiêu người thủy thủ ôm mộng hải hồ..., và cả tôi nữa trong chuyến hải hành cuối cùng vĩnh viễn xa lìa 

sông nước Việt Nam này. Ngày mai tôi sẽ chuyển qua tàu Mỹ, con tàu lạ hoắc sẽ đưa tôi đi qua một vùng biển 

cũng lạ hoắc, không còn một mảy may hơi hướm quê hương.    

6 giờ chiều, lễ hạ kz tập thể cuối cùng của các chiến hạm đã đến. Tôi ôm con đứng đằng sân sau cùng với 

những người dân sự quá giang, tất cả quân nhân-không phân biệt binh chủng-xếp thành nhiều hàng ngang, 

mắt hướng về phía quốc kz.  Khi lệnh hạ kz ban ra từ hệ thống phóng thanh của chiến hạm, những người lính 

nghiêm chỉnh chào kiểu nhà binh, quốc ca Việt Nam vang lên, tôi đã nhận ngay được giọng ca mang đầy nghẹn 

ngào, đầy nước mắt. Bài quốc ca chấm dứt, mắt tôi đẫm lệ, vẫn ôm con đứng chết lặng đàng sau tàu HQ228, 

anh quay lại bên tôi, tháo cặp lon trên cầu vai, tháo luôn cái huy hiệu Hạm trưởng trên nắp túi bên trái, bỏ tất 

cả vào chiếc nón lưỡi trai, mắt đầm đìa nhìn một lần cuối cùng rồi ném nón xuống biển; tôi quay nhìn xuống 

biển, bao nhiêu lon, nón bập bềnh chưa chịu trôi xa, như còn luyến lưu tội nghiệp cho những đôi vai đã bao 

năm  cưu mang nhọc nhằn, quen thuộc của những người thủy thủ.  Tôi nhìn quanh, chung quanh tôi bây giờ 

không còn một đôi mắt nào ráo lệ.  

  

Lon nón ngập ngừng ta giã biệt  

Trả đời thủy thủ lại biển Đông  

Sóng ơi xin cuốn về bến Việt  

Bao dòng nước mắt khóc non sông  

(Trích: Cảm Tác-Thơ Phạm N. Ấn)  

  

Không biết những lượn sóng đêm nay ngoài vịnh Subic có cuốn về nổi bao nhiêu dòng nước mắt đang đổ 

xuống biển Đông khóc cho non sông Việt Nam chăng?  

  

Phạm Thị Bích-Vân  
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NGÀN DẶM GIAN NAN BỐC MỘ CHỒNG    Hoa Khúc Ngâu 

Nhớ buổi chia tay một thuỡ nào 

Tóc còn xanh biếc sắc xuân thêu 

Tiễn nhau một dặm _ xa ngàn dăm 

Biền biệt xuân phai _ tóc đỗi màu 

 

Tình hóa mưa ngâu _ đời đỗi đời 

Người vùi thân xác giữa rừng khơi 

Kẻ ôm con mọn tìm đường sống 

Dấu một niềm đau giữa cõi người 

 

Chân bước đi qua những suối, đồi 

Ngậm ngùi nước mắt  mặn bờ môi 

Thương nấm mộ đơn nằm lạnh lẽo 

Giữa rừng hoang lạnh gió sương phơi 

 

Ngàn dặm gian nan bốc mộ chồng 

Anh hồn linh hiển có vui không 

Ôm nắm xương tàn tim bật khóc 

Ủ dòng lệ nóng _ ấm chờ mong 

 

Kính nhớ đến anh rễ Nguyễn Quang Thái 

Kỷ Niệm ngày chị Thái Bốc Mộ anh tại Yên Bái - Lạng Sơn năm 2010, 

 

Hoa Khúc Ngâu 
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NHỚ TẾT QUÊ NHÀ     Văn Truyện  

  

Quê tôi ở ngoại ô Thành phố Đà Nẵng, cách thành phố này chừng 15 km về phía Tây Nam. Tôi sinh ra và lớn lên 

ở đây cho đến năm 10 tuổi. Có lẽ tôi là đứa trẻ không thông minh, nhưng có trí nhớ tốt. Mỗi lần tôi nói tôi có 

thể nhớ những lúc nằm trong nôi, lúc được mẹ tôi cho bú và thậm chí có thể nhớ lùi lại xa hơn nữa, hầu hết ai 

nghe cũng phì cười. Để họ tin, tôi kể vanh vách những sự việc xảy ra có liên quan đến họ lúc tôi còn rất nhỏ, 

nhưng họ càng cười thêm, cười thành tiếng. Rất tiếc, họ không nhớ những sự kiện đó nên không kiểm chứng 

được. Chỉ có một người tin tôi.  Đó là mẹ tôi và bà cũng bị người khác cười là “khoe con”. Những chuyện tôi kể 

sau đây thường xảy ra vào dịp Tết, thời điểm mà trẻ con hay nhớ. Dĩ nhiên một đứa trẻ chưa sạch cứt mũi như 

tôi chỉ biết nhớ, chứ không nghĩ sâu xa hơn.  Chỉ mãi đến sau này, khi trưởng thành tôi mới nghĩ sâu xa hơn do 

tôi tìm hiểu và do mẹ tôi kể lại.   

  

Bác họ tôi, gọi bà nội tôi bằng cô ruột, là người thân với tôi nhất trong số bà con. Bác tôi con nhà nghèo từ Huế 

vào nương nhờ gia đình ông bà nội tôi.  Bà nội tôi giao trách nhiệm trông coi tôi cho ông ấy.  Tôi có dịp đi theo 

bác tôi “phá làng phá xóm” . Tôi nói vậy vì bác tôi rất nghịch ngợm. Không có “game” nào ông ấy không chơi 

được: Bẩy chim, câu cá, giả ma đôi đá vào nhà hàng xóm, 

và ngay cả ve gái dù hồi ấy ông chỉ mới 17 tuổi.   

  

Nơi bác tôi và tôi thường lui tới là ngôi đình làng cách 

nhà tôi chừng 3 phút đi bộ, nằm cạnh con  đường cái 

quan. Ngôi đình này là ấn tượng sâu đậm nhất trong đời 

tôi. Nó cùng tôi chứng kiến biết bao nhiêu biến cố xảy ra 

dồn dập qua nhiều chế độ nối tiếp nhau. Lần tới đình làng 

sớm nhất mà tôi còn nhớ là lần tôi lẻo đẻo theo bác tôi đi 

trên con đường nhỏ, ra con đường lớn, cả hai con đường 

đều có cắm cờ đuôi nheo màu xanh đỏ vàng, để tới đình làng vào ngày mồng hai Tết năm Ất Dậu 1945, cái Têt 

phong kiến cuối cùng. Cho đến nay tôi còn nhớ rõ cảnh sinh hoạt lúc ấy. Trên chiếc sập gụ có lót chiếu hoa kê 

ngay trước bàn thờ tiền hiền mấy ông có vai vế khăn đen áo dài đang ngồi chung quanh mâm rượu thịt, bánh 

mứt...  Nơi này gọi là “Chiếu trên”. Trước sân đình có lót chiếu loại thường bày ba món duy nhất: Xôi, thịt, 

rượu trắng.  Chung quanh đó dân làng, kẻ đứng người ngồi chồm hổm, để chuẩn bị vào tiệc. Ông Ngụ, người 

mõ làng, đang bưng một cái mâm, theo sau là anh con trai chừng 10 tuổi, đầu cạo trọc lóc, tay cầm chai rượu 

trắng và phong pháo đỏ.  Tôi đang chằm chằm nhìn phong pháo thì nghe có tiếng nhiều tiếng lào xào, rồi thấy 

ông nội tôi đang đi vào đình, tay cầm cái ba-ton.  Mọi người cung kính chào ông tôi.  Ông tôi gật đầu rồi ngồi 

vào “Chiếu trên”, ngay trước cái mâm có đầu heo.  Ông tôi là người có vai vế nhất ở đây, ông tiên chỉ của làng. 

Tôi định chạy vào chỗ ông tôi ngồi thì nghe có tiếng leng keng.  Tôi nhìn ra đường.  Một người đang cởi  ngựa 

đi ngang qua. Ông ta đội nón có quai đỏ, mặc áo dài đen, quần trắng.  Ông ta xuống ngựa, cột ngựa vào một 

gốc cây nhỏ, rồi đề huề đi vào đình.  Trừ ông tôi, các người đang ngồi vội vàng đứng dậy vái chào, trong khi 

ông ta lại cúi đầu chào ông tôi.  Đối với tôi, ở đây không có ai oai bằng ông ta, nhưng ông ta lại có thái độ cung 

kính trước ông tôi. Điều này làm tôi vừa ngạc nhiên vứa hãnh  

 diện. Đó là ông Chánh Tổng, dưới ông Huyện, nhưng trên ông L{ Trưởng. Một Tổng thường có 5, 6  làng 

(thôn), tương đương với xã sau này.     

  



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

  

46  

  

Ông Ngụ cùng anh con trai bưng thêm rượu thịt đến “Chiếu trên”.  Dáng người ông Ngụ nhỏ thó, lưng khòm.  

Đi ngang trước mặt ai ông cũng cúi thấp người nên lắm lúc trông ông như một con vật hiền lành gì đó đang di 

chuyển. Ông cùng vợ từ đâu xiêu lạc đến làng này khi dân làng  từ Thanh Hóa đã di cư đến đây vào thời Hậu 

Lê.  Ông được cắt đặt làm anh mõ làng, một “gới chức” thấp nhất trong làng, nên kiêm luôn cả việc làm đầy tớ 

cho cả làng.  Trong những lần cúng tế mọi người ăn uống xong rồi ông mới ăn.  Nhưng ông lại có mâm ăn riêng, 

nhiều hơn người khác.  

  

Trên đây là những hình ảnh đậm nét ghi vào tâm trí tôi.  Có lẽ trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy hình 

ảnh nào đẹp như vậy, đẹp như một giấc mơ, nghĩa là không có thật, làm tôi lắm lúc cũng nghi ngờ trí nhớ của 

mình mà tôi rất tự hào. Có lần sau một cơn bệnh năm 15 tuổi, tôi tưởng những gì tôi nhớ chỉ là một giấc mơ. 

Tôi bán tín bán nghi thì bỗng nhớ ra một việc. Vùng tôi có ông Tây gốc Đức, nghe nói đào ngũ,  lấy vợ Việt.  Cứ 

mỗi năm sau Tết vào ngày Xuân phân, 20 hay 21 Tháng Ba, ông Tây tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc 5 chiều và 

năm nào cũng mời ông tôi.  Có lần ông tôi cùng tôi đến nhà ông Tây dự tiệc. Trên con đường ngang qua đám 

ruộng Tiên chỉ, ông tôi đứng đợi cho bóng của đỉnh núi Chúa rất cao cách làng tôi không xa về phía tây, ngã 

đúng vào tấm bia đá nhỏ ghi hai chữ Hán “Tiên chỉ” xây trên thửa ruộng, rồi mới đi. Ông tôi nói năm nào ông 

cũng làm như vậy.   Vào ngày Xuân phân năm 1958 tôi đã lên làng và đợi bên hòn đá Tiên chỉ.  Chừng 15 phút 

sau tôi thấy bóng đỉnh núi in đúng vào hòn đá Tiên chỉ.  Sau này ba tôi đã khuân hòn đá Tiên chỉ về Đà Nẵng để 

trong nhà thờ.  Tôi đã không nằm mơ. ***  

Sau Tết Ất Dậu 1945 dân làng tôi thường hay tụ tập tại đình, không phải để nói chuyện cúng tế, họ hàng, làm 

ăn…như trước, mà nói về thời sự, về chiến tranh. Hồi ấy tôi không có khái niệm nào về những việc này nhưng 

tôi thường nghe dân làng nói về người Nhật một cách ái mộ, có lẽ vì ghét Tây.  Trong vùng có một bài vè gọi là 

“Vè Trái Đất” có mấy câu sau đây:  

…Nhật Bổn văn minh  

Đánh Nga, Nga Kinh  

Đánh Tàu, Tàu chạy  

Đánh luôn một dãy  

Lữ Thuận, Đài Loan…  

  

Ba tôi là người đứng đầu của một tổ chức thanh niên trong làng.  Ông rất hăng hái. Ông bỏ tiền túi ra mua sắm 

đồng phục, mũ nón, phù hiệu cho thành viên. Có khi ông tổ chức những cuộc tranh tài thể thao như bóng 

chuyền, chạy đua, đánh vật…Trong thời kz này có nạn đói ngoài Bắc. Những đoàn xe lửa xuôi nam chở đầy 

người.  Rất nhiều người chết trên Tàu bị vất bỏ xuống đường. Làng nào cũng sợ trách nhiệm chôn cất, nên kéo 

xác bỏ qua làng khác chỉ cách có một con đường nhỏ. Sáng sớm hôm sau, những người dân thức dậy sớm đi 

làm ruộng, bỗng thấy có xác chết ở làng mình, hô hoán lên: “Ma bay! Ma bay!”.  Cho đến bây giờ tôi vẫn còn 

như nghe hai tiếng ấy.  Hai tiếng ấy đã đánh dấu một thời kz điêu linh. Vậy rồi có tin Nhật đầu hàng. Một anh 

Nhật, hình như sĩ quan trợ y, không chịu xuống Tàu về nước, mang một cái túi lớn từ một đồn bót gần sân bay 

lang thang đến tận làng tôi. Chỉ có mình anh ta, lại thuộc phe thua trận, vậy mà ai cũng sợ.  Họ đồn anh ta 

“chích kim từ trên đỉnh đầu”.   Người Nhật này từ bỏ quê hương ở lại Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, sinh con đẻ 

cái.  Gia đình ông ở đường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông lại bỏ Việt Nam trở 

về Nhật, đem theo vợ con, con rể và cháu. Nghe nói hiện nay ông có một người cháu làm Sĩ quan Cảnh sát 

Nhật (?).  
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Mấy tháng sau dân làng nói nhiều về Hồ Chí Minh.  Có người nói Hồ Chí Minh chính là ông Cường Để, có người 

nói Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Hải Thần. Dù ông ta là ai nhưng hồi đó đa số dân làng đều tôn sùng Hồ Chí 

Minh.  

  

 Ba tôi lên làm chủ tịch huyện.  Ông luôn luôn vắng nhà. Mỗi lần ông về đia phương lại tổ chức những buổi nói 

chuyện, ca kịch, thể thao…Ông ăn mặc chỉnh tề, trên túi áo phải của ông có gắn miếng vải đỏ với ngôi sao vàng 

và 2 chữ “Chủ tịch”. Ông nội tôi bất bình về việc này cũng như bất bình về phong trào Việt Minh và tất cả 

những gì có liên quan đến nó.  Không hiểu vì ông nội tôi hay vì lý do gì khác, ba tôi thôi làm chủ tịch sau đó 

mấy tháng. Ông trở về nhà chăm sóc ruộng nương, vườn tược, câu cá, bẩy chim…  

  

Những người có vai vế trong làng thường hay tụ tập tại nhà ông tôi.  Họ tới để nói chuyện thời thế, nói những 

cái ấm ức trong lòng.  Bấy giờ họ cảm thấy họ lỗi thời, nói không ai nghe, trái lại lắm lúc phải nghe “những thứ 

không ra gì”.  Từ bao lâu rồi, đời này qua đời nọ, ai cũng trọng người chữ nghĩa người có vai có vế trong làng, 

nay tự nhiên “những thứ không ra gì” suốt ngày hội họp chỉ vẻ họ phải thế này thế nọ.  Ngay cả ông Ngụ, bây 

giờ cũng đi thẳng lưng, không còn cúi đầu trước mặt họ như xưa. Ông ở trong Ban Thông tin.  Còn anh con trai 

ông ta, đã mặc đồ Tây, đội chào mào (tức mũ calot theo tiếng Pháp), suốt ngày đi họp với trai gái trong làng, 

nói chuyện bằng những từ lạ lùng mà có thể anh ta cũng không hiểu.   

  

Mấy năm sau đó, nghĩa là vào khoảng 1947 trong làng xảy ra nhiều chuyện ghê rợn.  Ông Chánh Lâu bị hai 

người lực lưỡng mang mã tấu vào nhà mời lên Ủy Ban có việc cần.  Hồi đó Việt Minh làm việc đêm hôm là 

chuyện thường vì sợ đồn bót Tây ở gần đó.  Ông Chánh Lâu nói:  

-Mấy anh đợi tui thay đồ.  

Một người trả lời:  

-Khỏi, ông chỉ cần đem theo cái xẻng.  

Ông chưa kịp phản ứng hai người đã lôi ông đi, kéo lê ông ra ngõ.  Bà Chánh đang ốm nặng, chỉ ú ớ vài tiếng rồi 

ngất đi.  Hàng xóm không ai biết gì, nhà gần nhất xa cả nửa cây số. Hôm sau có người lén báo cho bà Chánh 

biết ông Chánh bị chém tại một cồn cát.  Ông phải tự đào huyệt chôn mình. Nghe nói ông đào huyệt rất kỹ vì 

sợ chân tay lòi ra ngoài.  Ông Chánh là người thường xuyên đến nhà ông tôi nói chuyện “phản động”. Chuyện 

“phản động” của ông ta không có gì sâu sắc, khó hiểu, chỉ là những tiếng chửi, những câu chuyện tiếu lâm về 

Việt Minh, những tiếng nói lái như “Hồ Chí Minh là Hình Chí Mô”, “Chính phủ là chú phỉnh”, “Kháng chiến là 

khiến chán”... Sau đó đến ông Phó Dinh, rồi đến vài ông khác, phần nhiều là những ông hay lui tới nhà ông tôi 

và những ông ngồi ở “Chiếu trên”.   

  

Đó là một cách bịt miệng, một cách khủng bố, răn đe để không ai dám chống lại, dù chống bằng mồm. Cách bắt 

người cho đi mò tôm, ăn cát là cách nửa kín nửa hở. Đao phủ thủ không cần bịt mặt như IS hiện nay. Quan tòa, 

công an là ai không ai biết. Có thể là những người trong “những thứ không ra gì” báo cáo lên trên rồi thi hành 

luôn. Những người này có thể muốn lập công, lấy điểm hay vì thù oán, vì muốn cướp vợ người khác, hay có 

“bệnh thích giết người”.   

  

Tôi không bao giờ nghĩ ông tôi sẽ có chung số phận với những người tôi vừa kể trên, vì tôi nghĩ đến ngôi sao đỏ 

và hai chữ chủ tịch ba tôi từng đeo trên túi áo.  Nhưng tôi cảm thấy mọi người trong gia đình lại  đang lo sợ 

cho ông tôi.  Ai cũng thầm thì về chuyện này.  Ba tôi còn bàn tính đem ông tôi ra thành phố, nơi thuộc vùng 



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

  

48  

  

Pháp. Hồi đó tôi chỉ biết đó là vùng Pháp, không có một khái niệm gì về chính thể quốc gia của vua Bảo Đại. 

Vừa lúc đó cậu tôi, một cán bộ Việt Minh, từ Khu Tư (Bình Trị Thiên) đi công tác vào vùng tôi.  Ông đem theo 

chị Chanh, người chị họ của tôi. Hai người đi vào bằng đường núi.  Theo lời mẹ tôi nói, ông nội tôi có ơn nghĩa 

rất nhiều với cha chị Chanh nên cha chị Chanh muốn cho chị Chanh vào đền ơn đáp nghĩa  với tính cách như 

người giúp việc. Quê chị Chanh có câu “Mang ơn phải trả ơn. Trả ơn để người mang ơn mình lại trả”.  Cha chị 

Chanh áp dụng triệt để câu chăm ngôn này.  Chị Chanh là đứa con chí hiếu nên nghe lời cha.  Cả nhà rất mừng 

khi gặp cậu. Điều cả nhà  quan tâm muốn hỏi cậu tôi  là về sự an nguy của ông nội tôi. Nghe hỏi, cậu tôi chỉ trả 

lời một câu ngắn gọn:  

-Vô cùng khó khăn.   

  

Chị Chanh năm đó 18 tuổi.  Tuy còn nhỏ tôi cũng cảm nhận được chị là một thiếu nữ rất đẹp.  Chị có  mái tóc 

dài, đầu tóc phồng, mốt phụ nữ thời ấy, và nước da trắng. Mẹ tôi rất mừng  có chị ở trong nhà. Bà tôi tuổi cao, 

bệnh hoạn nên có phần khó khăn với chị Chanh. Ông nội tôi và ba tôi là những người có đầu óc cởi mở nên 

cũng đối xử tử tế với chị. Riêng tôi, rất vui thích có chị ở trong nhà khi ông bác họ chịu chơi của tôi đã gia nhập 

bộ đội và mất tích.  Chỉ có thiếm tôi, một bà góa, là người rất “dị ứng” với chị Chanh.  Tôi không hiểu sao thiếm 

có thể ghét một người như chị Chanh được.   

  

Đi đâu chị Chanh cũng bảo tôi đi theo vì chị sợ ma, ngay cả khi đi tắm giếng ở một góc vườn.  Có lần chị quên 

mang quần áo thay, nhờ tôi vào nhà lấy ra cho chị. Chị cứ tồng ngồng như vậy thay áo quần trước mặt tôi.   

Thiếm tôi biết chuyện này, mắng chị Chanh như tát nước vào mặt, rồi nói với mẹ tôi:  

-Sao chị để thằng Tùng với con Chanh như rứa. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, mà còn để con Chanh tụt quần 

trước mặt thằng Tùng.  Coi chừng con ni có bịnh…dâm.  

Mẹ tôi đỏ mặt la lên:  

-Thiếm có điên không? Thiếm mới có bịnh.  

Mẹ tôi và thiếm đã giận nhau suốt một tuần vì chuyện này.  

  

Chị Chanh mới vào ở có mấy ngày mà hết anh trai làng này đến anh trai làng nọ giả bộ đến thăm cậu tôi để 

nhìn chị, trong số này có những người thuộc tầng lớp có vai có vế mới.  Có cả người quyền thế nhất trong làng. 

Người quyền thế này không ai khác hơn là anh Cúi, con trai ông Ngụ.  Bây giờ anh làm chức gì như Trưởng 

Công an xã  kiêm trinh sát (?). Thật khó tưởng tượng trước đây anh Cúi từng bưng mâm xôi thịt theo sau cha 

của anh và lúc nào cũng cúi đầu. Bây giờ đầu tóc anh Cúi hớt gọn gàng, phết dầu brillantine bóng loáng.  Anh 

mặc quần Tây, áo sơ –mi bỏ ra ngoài quần, cờm cợm khẩu súng lục bên trong. Anh hút thuốc lá Cotab, kẹp 

thuốc bằng  hai ngón tay trỏ và giữa, chứ không “cầm” thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ như cha anh. Anh là 

người đến “thăm” cậu tôi nhiều nhất. Hình như cậu tôi không ưa anh Cúi nhưng vì một l{ do gì đó vẫn gượng 

cười gượng nói với anh ta. Tôi hỏi mẹ tôi:  

-Cậu sợ anh Cúi hả mẹ?  

-Cậu mà sợ thằng Cúi. Cậu là cấp côi của thằng Cúi.    

Mẹ nói đến đây thì thở dài:  

-Nhưng cậu sợ cho ông nên phải thân thiện với nó.  

  

Mấy tháng trước Tết Mậu T{, 1948, thêm vài ông “Chiếu trên” bị bắt, không bị bắt ban đêm, nhưng bị mời lên 

ủy ban rồi biệt tích luôn. Vài ông ”Chiếu trên” nữa như ông Chánh tổng cũng biệt tích nhưng  biệt tích ra thành 
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phố, nghĩa là theo Pháp. Vài ông ghét Pháp nhưng ở thế bí như ông Lân Cu Dê Đê cũng phải theo Pháp. Hồi đó 

Việt Minh gọi Quốc Dân Đảng là Cu Dê Đê (QDĐ).   

  

Không phải chỉ có anh Cúi mê mệt chị Chanh mà còn một anh Việt Minh nữa.  Đó là anh Đại đội trưởng một Đại 

đội võ trang địa phương, có tên là Đaị đội 10.  Gần như ai thuộc Đại đội 10 cũng bịt răng vàng nên dân trong 

vùng có câu “Đại đội 10 cười ra lửa”. Riêng anh Đại đội trưởng, ngoài răng vàng ra, trên người anh ta là cả một 

hiệu tạp hóa: Hai ba cây bút máy nơi túi áo, đồng hồ, nhẫn vàng, kính đeo mắt, đèn pin…Hai anh này đến thăm 

cậu tôi, có khi đi riêng lẻ, có khi tình cờ cùng đến một lần. Sau này cậu tôi về Khu Tư, hai anh vẫn đến.  Không 

hẹn nhau mà anh nào cũng nói về phong trào “Mẹ chị chiến sĩ”.  Anh Đại đội trường đề nghị mẹ tôi làm mẹ 

chiến sĩ, còn chị Chanh là chị chiến sĩ dù chị nhỏ hơn anh ta ít nhất cũng 5 tuổi. Không biết hội này hoạt động 

ra sao mà dân trong vùng có câu ca dao:  

Canh bầu dễ nấu khó nêm  

Ban ngày gọi mẹ, ban đêm kêu mình  

  

Mấy tháng sau chị Chanh và anh Cúi rất thân nhau, nhưng không bao giờ đi chung với nhau nếu không có tôi đi 

cùng.  Cả nhà tôi, nhất là thiếm tôi, cho việc này là việc xấu hổ.  Chị Chanh vẫn tảng lờ, càng ngày càng thân với 

anh Cúi hơn. Một hôm bà tôi gọi chị vào phòng, mắng chửi thậm tệ. Chị Chanh chỉ im lặng. Ai cũng cho chị là 

loại mặt dày. Một buổi chiều anh Cúi đem đến cho tôi món quà mà tôi rất thích: Cái ná cao su gọng nhôm, chứ 

không phải cái ná gọng bằng cành ổi như ông bác họ tôi từng làm cho tôi. Tôi vừa sung sướng vừa lo sợ. Tôi 

mơ hồ cảm thấy như anh sắp nhờ tôi một việc quan trọng.  Quả nhiên anh rủ tôi và chị Chanh đi xem diễn kịch 

ở đình làng nhân dịp Tết.  Anh Cúi bảo tôi xin ba mẹ tôi cho tôi và chị Chanh đi xem. Đình làng chỉ cách nhà tôi 

chưa đầy 1 km, nhưng ba mẹ tôi khó cho tôi đi đêm như vậy trong thời buổi loạn lạc này dù có chị Chanh cùng 

đi.  Nghe tôi xin, mẹ tôi lắc đầu, nhưng ba tôi thì cho. Tôi mừng quá bảo chị Chanh sửa soạn đi cho nhanh. Chị 

im lặng trù trừ nhưng rồi cũng cùng tôi bước ra cổng. Hôm ấy ban văn nghệ đang diễn một vở kịch thơ gì đó 

mà tôi không nhớ.  Tôi ngồi phía trước cùng đám thiếu nhi, còn chị Chanh đứng đâu đó phía sau. Khi buổi diễn 

kịch kết thúc, tôi ra tìm chị Chanh, không thấy chị đâu cả. Tôi nán lại đợi chừng 3 phút mới thấy chị từ phía 

cánh đồng đi đến. Tôi hỏi:  

-Chị đi mô lâu rứa?  

-Chị đau bụng quá, phải đi đồng-Chị Chanh trả lời, mắt nhìn lơ nơi khác.   

Tôi đi sát cạnh chị, ngửi thấy mùi hoa lá thơm hăng hắc từ người chị phát ra. Tôi dang ra xa  nhìn lưng chị, thấy 

có nhiều cánh hoa xen lẫn cỏ  dính trên lưng.  Tôi lấy tay phủi lưng chị.  Chị ngồi xuống ôm tôi khóc: -Chị chết 
mất em ơi!  

-Răng chị nói rứa?  

-Anh Cúi…  

-…Làm chi chị rứa?  

-Không có chi cả.  Tại chị nữa.  

Chúng tôi im lặng về nhà.  Mọi người đều đi ngủ.  

  

Một buổi chiều chị Chanh đi đâu về, mặt tái như chàm, vào phòng ba mẹ tôi thì thầm với ba mẹ tôi.  Ba tôi vội 

lên nhà trên nói với ông tôi. Đêm hôm đó tôi thức dậy nhìn đồng hồ thấy hơn 3 giờ. Một lát sau ông tôi xuống 

chỗ tôi đang ngủ. Tôi lạ lùng nhìn ông.  Ông vốn không để râu, nhưng chưa đầy một đêm râu ông mọc ra dài 

che cả cổ. Thường ngày ông không quấn khăn trên đầu, mà lúc bấy giờ lại quấn. Áo quần cũng khác thường 
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ngày.  Ông ôm hôn tôi rồi ra chuồng trâu dắt trâu đi.  Tôi càng lúc càng lạ lùng.  Có bao giờ ông đụng đến con 

trâu đâu.  Đó là công việc của chú Cận, người giúp việc đồng án cho gia đình. Tôi thấy có điều gì bất thường, 

muốn ngủ lại mà ngủ không được.  Chừng nửa giờ sau tôi nghe có ba, bốn tiếng súng nổ từ phía cánh đồng 

trước nhà. Ở đó có một đồn Tây và có cả trạm gát của du kích. Sáng sớm hôm sau có hai du kích mang súng 

vào nhà tôi.  Một người hỏi:  

-Ông Lãnh đâu?  

Ba tôi nói:  

-Thầy tôi đi Điện Tiến thăm em tôi.   

Hai người đưa tờ giấy cho ba tôi, rồi ngang nhiên đi lục lọi khắp nhà. Tôi nhìn ba tôi, thấy vẻ mặt ông không tỏ 

ra lo sợ, mà hình như còn vui mừng.  

Hai du kích ra về.  Một lát sau anh Cúi cùng vài người nữa đến nhà. Vẻ mặt anh hầm hầm. Anh nhìn trước nhìn 

sau rồi nói lớn:  

-Cái nhà này lớn thiệt đó nhưng không dấu được kẻ gian mô.  Ông Lãnh ở mô, kêu ông ra đầu thú, may được 

khoang hồng.  

Ba tôi nói:  

-Thầy tôi làm cái chi mà anh nói gian.  

-Tui không nói với ông. Ủy ban sẽ nói với ông.  

Anh ta và mấy người đi theo ra về.  

Chờ họ đi rồi ba tôi nói với mẹ tôi:  

-Rứa là Thầy thoát được rồi.  

Mẹ tôi nói:  

-Tui chị ngại mấy tiếng súng.  

-Đây là tiếng súng Tây. Du kích có dư đạn đâu mà bắn, dư cũng không dám bắn vì sợ Tây bắn lại.  

-Nhưng Tây bắn cũng nguy…  

-Tất cả dấu đạn đi đều bay lên trời. Tui lên lầu quan sát cả đêm. Vài ba bữa nữa là mình biết tin thầy từ Đà 

Nẵng.  

-Cũng nhờ con Chanh.  

-Nhờ thằng Cúi nữa. Nó đóng kịch cũng hay thiệt.  

-Không biết mình trả ơn nó cách chi đây.  

-Gả phứt con Chanh cho nó.  

-Không gả cũng không xong. Con Chanh nói với em hết rồi. Tháng ni 

nó không thấy kinh.  Một tuần rồi.    

-Vậy sao!  

Nhưng rồi chị Chanh không có thai như chị và cả nhà lo sợ.  Tôi không 

hiểu vì sao mà tôi cũng không tiện hỏi.  

  

 Vài ngày sau đúng như lời ba tôi nói, ông tôi đang ở Đà Nẵng.  Thời kz đó tổ chức Việt Minh tại vùng tôi còn 

lỏng lẻo nên chuyện điều tra về việc ông tôi “mất tích” cũng chẳng ai làm đến nơi đến chốn. Có những cán bộ 

kinh tài Việt Minh xâm nhập Đà Nẵng gặp ông tôi, về làng thuật lại, cũng chẳng ai cho là chuyện “khó tin 

nhưng có thiệt”.   
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Gần Tết Canh Dần 1950 Việt Minh vùng tôi phát động “Chiến dịch triệt hạ nhà cửa”, giống như “Tiêu thổ kháng 

chiến” vì những kẻ phá nhà đến đọc lệnh trong đó có câu: “Để nhà lớn Tây đóng đồn”.  Sau này khi đã trưởng 

thành tôi thấy  thôn làng tôi, chỗ mấy cái nhà bị phá không phải là nơi thuận tiện để đóng đồn. Đóng đồn chỗ 

đó chẳng khác nào để xe gắn máy không khóa trước chợ Bến Thành.  Vậy thì vì lý do gì nhà ông nội tôi và nhà 

các ông “Chiếu trên” bị phá. Câu trả lời tôi nghĩ đúng nhất là Việt Minh muốn gợi lòng căm thù ghen ghét nơi 

“những thứ không ra gì”, nâng họ lên, để lợi dụng họ.  

  

Ngày 24 Tháng Chạp, năm Canh Dần, 1950 một đoàn người, phần nhiều là dân vùng khác, kéo đến nhà ông bà 

nội tôi. Người chỉ huy vào nhà hỏi lại lần thứ nhì chúng tôi đã dọn tất cả đồ đạt, áo quần, tư trang…xuống ngôi 

nhà nhỏ chưa, rồi đoàn người bắt đầu đâp phá. Tôi ra ngoài đứng xem. Hàng xóm cũng đổ xô ra xem.  Trong số 

này có thằng em họ cỡ tuổi tôi. Nó đứng bên tôi nói:   

-Nhà tư bản.  

Thằng em này là một trong những thằng bẻm mép, nhiều chuyện nhất. Tôi không hiểu sao nó nói vậy khi trước 

đó nó chơi thân với tôi, đến nhà ông tôi thường xuyên. Nó hả hê hay nó tự an ủi: Chỉ nhà cao cửa rộng mới bị 

đập, còn nhà nó thì không.  

Tôi không muốn đứng gần nó nữa.  Tôi vào nhà, thấy bà nội tôi đang thút thít khóc, những người khác chỉ ngồi 

im lặng.  Tôi nhìn ra ngoài, mờ cả mắt vì bụi xi-măng bay mù mịt. Ngói rơi rớt đầy sân.  Gỗ gãy ra thành nhiều 

đoạn… Đoàn người đập phá đến chiều tối mới chỉ được nửa cái nhà.  Qua ngày hôm sau chỉ còn cái nền nhà.   

Mấy ngày sau nhà cửa của các người “Chiếu trên” cũng cùng chung số phận.    

  

Mùa hè năm 1950 Tây bắt đầu càn quét ráo riết Việt Minh.  

Tây từ Đà Nẵng phối hợp với Tây ở các đồn bót trong vùng. 

Anh Cúi và các thuộc cấp của anh nấp trong các ruộng lúa 

hay trèo lên các cây cao để quan sát đường xe lửa cách đó 

3, 4 km. Anh Cúi có ống nhòm nên  anh là người đầu tiên 

phát hiện ra Tây đang vượt qua đường xe lửa.  Anh thổi còi 

tu-huýt.  Cha anh nấp đâu đó ở phía sau đánh mõ liên hồi. 

Tất cả đàn ông thanh niên và phụ nữ trẻ trong làng đều 

chạy trốn, chỉ còn người già và con nít ở lại.  Lần đầu tiên 

tôi nghe tiếng mõ này, lúc đầu nhỏ sau lớn dần.  Khi tiếng 

mõ chấm dứt là lúc tôi ướt hết cả quần vì nước tiểu.  Sau tiếng mõ là mùi…Tây. Cái mùi hăng hắc, thơm thơm 

mà lúc đầu tôi tưởng chỉ Tây mới có. Thật ra đó là mùi thuốc súng. Tây đi càng quét gặp bất cứ cái gì nghi ngờ 

đều bắn.  Mùi thuốc súng theo gió bay xa cả cây số. Một toán lính đủ loại người, da ngăm ngăm, trắng, đen, 

vàng mà hồi đó tôi không biết là người gốc nước nào, lăm lăm súng chỉ vào mọi ngươi. Lát sau có anh Tây 

trắng mang súng lục đi vào. Thấy không có ai đáng bắt, đáng bắn, toán Tây đi qua nhà khác.   

  

Mấy tháng sau có một toán lính Tây từ đồn Dương Sơn gần đó đi càn quét. Những người chạy trốn không chạy 

trốn được vì có lính dù bao vây, nên đã trốn xuống hầm bí mật đào sẵn theo lệnh Ủy ban. Hầm bí mật là một 

cái hầm có nắp đậy.  Nắp có chu vi vừa để một người chui qua lọt.  Đó là một khung gỗ hình chữ nhật có đáy 

chứa đất trồng cỏ hay lá. Ba tôi đã chui kịp xuống hầm. Chị Chanh chui xuống không kịp, phải ở lại cùng đám bà 

già và con nít. Trong số này có những người hàng xóm qua ẩn náu nhờ, có lẽ vì họ nghĩ nhà tôi thân Pháp.  
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Toán lính đồn Dương Sơn  tương đối hiền, không lăm lăm súng trên tay. Một anh Tây trắng cùng một người 

thông dịch Việt, vào nhà tôi nhờ nấu nước uống. Đây là anh quan một (tức Thiếu úy), Trưởng đồn.  Anh ta nhìn 

đám đàn bà con nít rồi chỉ chị Chanh. Chị bình tĩnh bước ra đốt củi nấu nước. Anh Tây ngồi nơi ghế nhìn chi 

Chanh không chớp mắt, rồi bảo anh thông dịch nói gì đó với chị. Chị Chanh chỉ cười.     

  

Một hôm ba tôi gọi mọi người vào phòng, thì thầm:  

-Pháp càng lúc càng tiến, Việt Minh cũng không chịu thua. Ta ở giữa e chết hết. Tui định một là di cư vào vùng 

tự do như Tam Kz, Quảng Ngãi… hai là tìm đường ra Đà Nẵng với Thầy.  

Mẹ tôi nói:  

-Vào vùng tự do cũng khổ, thiếu thốn, lại sợ máy bay.  Ra với Thầy thì ruộng nương mất hết, mà mô phải dễ.  

Mọi người im lặng.  Chị Chanh lên tiếng:  

-Con có ý kiến.  Nên ra với ông.  

-Mi biết chi mà chõ miệng vô.  

Thiếm tôi la chị Chanh.  Thiếm la chị ngay cả khi chị nói hay làm điều gì vừa ý thiếm.  

Ba tôi nói:  

-Tôi cũng có { kiến nên ra Đà Nẵng. Nhưng không biết đi cách nào. Rủi bị bắt lại, Việt Minh không tha tui mô.   

  

Một hôm Tây đồn Dương Sơn lại đi đến làng. Anh Tây lại nhờ nấu nước.  Lần này anh Thiếu úy nói chuyện với 

chị Chanh qua anh thông dịch hơi lâu. Trước nói lớn, sau thì thầm.  

  

Ba ngày sau Tây đồn Dương Sơn lại tới. Lần này chúng chỉa súng vào tất cả mọi người, chia nhau lục lọi khắp 

nơi. Một lát sau có tiếng reo hò từ phía bụi tre.  Một anh Tây đen  xuất hiện nơi cửa, đang nắm cổ áo ba tôi lôi 

ông vào nhà. Tôi không tin ở mắt mình nữa. Có phải ba tôi đó không. Ông đã đi trốn rồi mà.  Vài người lính đến 

chỗ ba tôi trói ông lại.  Một số lính khác lùa cả gia đình tôi ra ngõ, dẩn giải về đồn Dương Sơn.    

  

Chuyện bắt bớ trên đây chỉ là một kịch bản của chị và anh Trưởng đồn. Sáng 

hôm sau chúng tôi được xe GMC chở xuống Đà Nẵng.  

  

Chúng tôi đã sum họp với ông tôi.  Chị Chanh ở lại đồn Dương Sơn với anh quan một. Dĩ nhiên chị không còn 

cặp kè với anh Cúi nữa. Thiếm tôi lại có cớ thóa mạ chị: Đồ đĩ điếm, me Tây, lang chạ hết thằng này đến thằng 

nọ, lang chạ ngay từ ngoài Huế. Tôi biết chắc không phải chị lang chạ như thiếm tôi nói. Tôi vẫn còn nhớ lại 

tiếng thút thít của chị sau đêm diễn kịch: “…Chị chết mất em ơi.  Anh Cúi…”.     

  

Chị Chanh và anh quan một đã chết khi Việt Minh tấn công đồn Dương Sơn năm 1952. Anh Cúi cũng bỏ mạng 

trong trận này. Ông Bà Nội tôi mất vì tuổi già.  Ba Mẹ tôi cũng đi về bên kia thế giới. Đến năm 1964 trong đại 

gia đình chúng tôi chỉ còn tôi và thiếm tôi ở trên đời, để tôi nghe thiếm tiếp tục thóa mạ người mà cả gia đình 

mang ơn.   

Tôi ngạc nhiên tự hỏi  ngoài việc thiếm đã giữ tiết hạnh sau khi chú tôi mất bằng cách không tái giá,  thiếm đã 

làm được gì như chị Chanh, giúp đở được gì cho ai. Trên hành tinh này có biết bao nhiêu người như vậy.  

  

Văn Truyện  
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CHUYỆN VUI SƯU TẦM 

NHẤT THẾ GIỚI 

 

Để dư luận thế giới chú { đến nạn đói đang hoành hành ở nhiều nước thuộc thế giới thứ ba  , Tổ chức Lương 

thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc quyết định mở cuộc thi vẽ lớn với đề tài: cảnh đói khát khủng 

khiếp nhất. 

 

Nhiều hoạ sĩ nổi tiếng thuộc các nước nghèo sôi nổi tham gia cuộc thi. Họ cố mô tả thật sắc nét tình trạng đói 

khát cùng cực ở đất nước mình, đặng tranh thủ sự trợ giúp của các nước giàu. Tuy nhiên, lọt vào vòng chung 

kết chỉ có tranh của hoạ sĩ ba nước : Ấn Độ, Campuchia và Việt Nam. Ba bức tranh này được đưa ra xét kỹ tại 

một hội đồng giám khảo quy tụ nhiều hoạ sĩ bậc thầy. 

 

Tranh Ấn Độ được xét đầu tiên. Mọi người trầm trồ tán thưởng bức tranh vẽ hai người Ấn gầy giơ xương đang 

tranh nhau một miếng thịt bò. Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận xét: “Người Ấn tôn thờ bò. Vậy mà giờ đây, 

họ chẳng những mổ bò làm thịt, mà còn tranh nhau từng miếng thịt nhỏ. Qua đó đủ biết ở Ấn Độ, tình trạng 

đói khát ghê gớm đến mực nào!” Bức tranh được toàn thể Hội đồng Giám khảo đồng ý tặng giải ba. 

 

Đến lượt bức tranh Campuchia đưa ra, mọi người rùng mình khi thấy một người Khmer, nom hệt bộ xương, 

đang ngồi trên đống xương khô (nạn nhân thời Pol Pot), hai tay cầm đầu ống xương cho vào mồm, má hóp lại 

để cố mút chút tuỷ may ra còn sót lại. Sau một hồi bàn cãi, các vị giám khảo biểu quyết bức tranh thê thảm ấy 

được giải hai. 

 

Còn bức tranh của Việt Nam ta? Cả phòng ồ lên sửng sốt khi người ta giới thiệu bức tranh. Và không hề bàn cãi 

một lời, toàn thể Hội đồng Giám khảo đồng ý tặng nó giải nhất. Có ý kiến còn cho rằng nó xứng đáng được 

trao giải đặc biệt… 

 

Bức tranh Việt Nam ta hết sức giản dị: cái lỗ đít bị mạng nhện chăng đầy. 
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XIN ĐỪNG LÀM MẤT TUỔI THƠ CỦA CON TRẺ-Bùi Hữu Thư 
 
Chúng ta có thể thấy những bức hình của các trẻ em di cư bị bắt buộc phải giúp đỡ cha mẹ để kiếm tiền ngay 
từ khi mới tám chín tuổi. Các em gái thì khâu nút, lớn hơn chút thì có thể máy những đường chỉ cho gấu áo 
hay gấu quần. Em trai thì cuốc đất làm vườn, trồng tưới, vun sới và hái rau trái cho mẹ đem bán ngoài chợ. 
 
Nhìn con mắt của các em bé này chúng ta thấy chúng nói cho chúng ta biết rất nhiều về những đứa trẻ bị bắt 
buộc phải lớn lên quá sớm, và về việc "đánh mất tuổi thơ của chúng". Vì phải nuôi sống gia đình, cha mẹ các 
em đã vi phạm luật lệ không cho khai thác sức lao động của con trẻ. Ở tiểu bang Virginia, trẻ em phải đi học 
cho đến năm 17 tuổi. Các em 14 tuổi trở lên muốn đi làm trong khi đi học thì phải có giấy phép của nhà 
trường. 
 
Nhưng đây là là một hình ảnh trái ngược: Bé Mai vừa ở trường về. Hôm nay là ngày Thứ Hai, em phải vội vã 
làm và học bài rồi đi học vũ ballet. Sau ballet là các lớp học nhảy jazz hay tap, vì bây giờ em đã lên lớp năm và 
em đã vũ được nhiều năm nên phải thêm các bài học mới này trong chương trình. Thứ Ba là ngày em phải học 
piano, đây là một môn học mà em đã bắt đầu tư lớp một. Thứ Tư là ngày dành cho Hội Nữ Hướng Đạo. Thứ 
Năm là ngay đi bơi. Thứ Sáu là ngày tập dượt cho một vở kịch cho sân khấu của trẻ em. Thứ Bảy thì có sinh 
hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và lớp Giáo Lý ở nhà thờ vào buổi chiều. Chủ Nhật em phải đi lễ với cha mẹ. Bé Mai 
sanh ra trong một gia đình đầy yêu thương. Cha mẹ em làm việc khá vất vả để có thể cung cấp cho 
 em những lớp học và giải trí xa xỉ này. Những tại sao hình ảnh này lại có cái gì không ổn? 
 
Điều không ổn là: Cho nhiều quá hóa ra là cho quá ít, quá nhiều hoạt động mà có quá ít thì giờ. Các cha mẹ 
thời nay cũng giống như cha mẹ của Bé Mai, đã làm một lỗi lầm vi tình yêu. Chúng ta hoạch định một thời 
khóa biểu thật bận rộn cho con em, mà đã lấy đi món quà quí báu về thời giờ - thời giờ mà chúng có thể thật 
sự coi là của riêng của chúng. Chúng ta đã tạo dựng nên một nhóm người lớn "tí hon" với những thời khóa 
biểu nặng nề và bận rộn y như thời khóa biểu của chúng ta. 
 
Những đứa trẻ của các gia đình di cư đã bắt buộc phải theo truyền thống của cha mẹ chúng, là làm lụng đầu 
tắt mặt tối để kiếm miếng ăn. Chúng ta đã không thấy là những đứa trẻ quá bận rộn và phải sống cuộc đời gò 
bó của người nhớn đã thiếu thốn mất bao nhiêu. Chúng thiếu những gì là hồn nhiên, ngây thơ và vô tội. Các 
bài học thực ra không có gì là tai hại. Các hoạt động có tổ chức sẽ đem đến cho trẻ em nhiều khả năng mới. 
Các hoạt động cũng là cách để cho đứa trẻ có dịp sinh hoạt với các trẻ em khác trong một hoàn cảnh có quy 
củ. Trong mọi trường hợp, trẻ em có một nhà chuyên môn để hướng dẫn nó quá các giai đoạn học hỏi để đạt 
được sự thông thạo trong công tác chúng phải học. Những chính đó mới là vấn 
 đề. Trong mỗi hoạt động chúng ta có mẫu mực của một mục tiêu đã tiền định: một bài đàn piano phải trình 
tấu, một bài vũ phải thông thạo, một trận túc cầu phải thắng. 
 
Chúng ta thử nhớ lại con cái chúng ta khi chúng còn là các em bé sơ sinh. Có ai trong chúng ta có thể mơ đến 
một đời sống hoàn toàn thoải mái như vậy? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Những hãy thử xem kỹ coi, các em bé 
này có thể để ra hàng giờ để ngắm nhìn cái nắm tay, rờ cái bàn chân, hay khám phá ra cái mũi của chúng. Và 
rồi, những tiếng “u ơ” phát ra từ miệng chúng, rồi những tiếng nói "ba ba", "má má" đầu tiên. Rồi tập bò, tập 
ngồi và tập đứng. 
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Trong những năm đầu của đời sống, con cái chúng ta - mặc dầu không có bài học, không có thầy dạy, không có 
chương trình nào ngoài thời khóa biểu của chính chúng - đã tự học đi và học nói một thứ tiếng mới. Điều này 
không dở chút nào, vì chúng cũng có những mục tiêu, chúng cũng hoàn tất từng giai đoạn trên đường đạt đến 
mục tiêu, bị thúc đẩy bởi bản tính của con trẻ. Chúng ta cần gợi lại những hình ảnh này và nhớ đặt niềm tin 
nơi con cái chúng ta. Chúng ta nên khuyến khích con em "bỏ phí" một chút thời giờ để xem chúng có thể làm 
được cái gì. 
 
Khi chúng ta cho con cái món quà của sự tự do sử dụng thời giờ của chúng, chúng ta đã ban cho chúng cùng 
với thời giờ tự do, cái dịp để sáng tạo và theo đuổi những mục tiêu của chúng. Bản tính tự nhiên của trẻ em là 
sáng tạo. Ai nghi ngờ nhu cầu sáng tạo này của các em hãy thử đi một vòng quanh một căn nhà một buổi chiều 
sau khi một đứa trẻ đã chơi đùa bận rộn. Thế giới kz diệu của một kiến trúc sư được cất lên bằng những 
miếng gỗ hay nhựa và những hình người Leggo. Các gia đình búp bê đang sinh hoạt bận rộn trong cuộc sống 
hàng ngày. Rải rác còn có thể có những mảnh giấy vụn được viết đầy chữ và vẽ đầy hình. Một trò chơi của trẻ 
con là một địa điểm tuyệt đẹp cho cha mẹ suy ngẫm. Đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ trở 
 thành một nhân vật nào? Con cái chúng ta có nhiều điều phải chỉ cho chúng ta thấy, và nói cho chúng ta biết 
về chúng. Khi con cái có vẻ thích một môn thể thao hay một nhạc cụ, nếu chúng ta có thể cho chúng những bài 
học về các ngành đó, thì chúng ta nên vui vẻ mà làm như vậy. Nếu chúng ta thấy nơi con cái chúng ta có một 
sự khác biệt với anh chị em của nó và không thích học hỏi về một ngành nào, chúng ta có cái hân hạnh là có 
thể khuyến khích con cái chúng ta chú { đến một hoạt động khiến cho hoạt động ấy trở nên thực sự là của nó. 
Chúng ta cần phải tin cậy nơi con cái chúng ta, để tin rằng, nếu bỏ mặc chúng một mình, chúng có thể tự cung 
cấp những câu trả lời tốt đẹp cho các nhu cầu của chúng. 
 
Khi chúng ta giới hạn bớt các hoạt động được hoạch định, con cái chúng ta sẽ sử dụng thời giờ nhàn rỗi để đạt 
được những thành quả cao hơn, để trở nên tự tin hơn, và hài lòng hơn về bản thân của chúng và thế giới 
chung quanh. Vì thời giờ im lặng không có chương trình khiến cho trí óc được thảnh thơi và cởi mở. Chúng ta 
có thể không biết rõ khi nào thì đời sống tâm linh khởi sự, những lời khuyên dạy trong Thánh Kinh "Hãy im 
lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa" sẽ có vẻ đúng sự thật bây giờ và cũng như đã đúng trong lịch sử. Con cái 
chúng ta cần có thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng, để nhắc nhở chúng về tình yêu Thiên Chúa dành 
cho chúng, và để nhắc nhở chúng rằng chúng thật sự rất đáng yêu. 
 
Chính những nhu cầu của chúng ta về vấn đề này cũng cần được xem xét lại. Chúng ta cũng cần tự ban cho 
chúng ta những thời giờ nhàn rỗi để không phải làm gì cả, thời giờ để làm quen với chúng ta. Con cái chúng ta 
quan sát chúng ta và bắt chước chúng ta. Dù muốn hay không, dù hay hay dở, chúng ta cũng đang dạy dỗ 
chúng mỗi ngày. 
 
Các bậc cha mẹ đạt được các thành quả tốt đẹp trong đời, đã bỏ ra cả cuộc đời để phát triển nghề nghiệp của 
họ. Họ cũng muốn cho con cái của họ cũng thành công như vậy; để thực hiện việc này, họ đã ban cho con họ 
những kinh nghiệm của tuổi thơ tốt đẹp nhất và tiếp theo với những trường học, những thầy dạy kèm, và 
những bài học. Họ là những người có đời sống vội vàng, là những người "sống vội". 
 
Các nhà tâm lý học phỏng vấn cha mẹ, thầy cô và những bác sĩ phân tâm học đã từng làm việc với các trẻ em, 
con cái của những người có thành quả cao. Họ khám phá ra rằng các trẻ em này, mặc dầu ngoài mặt đang sống 
một đời sống rất đầy đủ và bổ ích, lại đang phải phấn đấu với cái cảm tưởng là chúng còn kém cỏi, thiếu sư tự 
trọng, tự tin và chưa xứng đáng với sự mong ước của cha mẹ chúng. 
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Những bậc cha mẹ được phỏng vấn không phải là những người đã thành đạt một cách tuyệt đối, là những 
người ích kỷ chỉ muốn thúc đẩy con cái phải thành công để gia tăng thêm sự thỏa mãn của cá nhân họ. Họ là 
những bậc cha mẹ bình thường chỉ muốn cho con cái có được một đời sống phong phú. Đa số chúng ta có 
những cuộc sống bình thường. Chúng ta thấy thích thú về những gì chúng ta làm, và chúng ta làm việc chăm 
chỉ để có được những phần thưởng về việc làm của chúng ta. Nhưng ở trong một môi trường văn hóa lưu 
động liên tục, nơi mà nhiều người trong chúng ta không thích đời sống của một đại gia đình như thế hệ cha 
ông chúng ta, chúng ta có rất ít các mẫu mực để bắt chước về việc làm cha mẹ. Thay vào đó, chúng ta lại 
 nhìn vào những người xung quanh, mà đa số những người sống ở vùng ngoại ô các đô thị đều trạc tuổi chúng 
ta. Và tất cả chúng ta thuộc một lứa tuổi nào đó đã trở nên quen thuộc với việc hoạch định cho chúng ta 
những ngày thật bận rộn. 
 
Chúng ta mỗi ngày đều có chức nghiệp phải lo; và buổi tối thì có những hoạt động liên hệ đến công việc làm, 
những hoạt động cộng đồng, nhưng nỗ lực về thể thao, và những công tác cho trường học hay nhà thờ. Nhu 
cầu kinh tế đòi hỏi rất nhiều thời giờ làm việc, và nhiều khi vì tự trọng chúng ta phải hoạch định một thời khóa 
biểu sau giờ làm việc thật bận rộn, vì nếu chúng ta nhìn quanh, chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy một người 
đang làm nhiều hơn chúng ta. 
 
Những đường lối sống này sẽ nói gì với con cái chúng ta khi chúng nhìn gương chúng ta? Chúng ta có giống 
như những bậc cha mẹ "sống vội", chúng ta làm cho ngày giờ của chúng ta bận rộn đến nỗi chúng ta nói với 
chúng rằng những thời giờ dùng cho một hoạt động "không được ấn định rõ ràng" là thời giờ phung phí vô 
ích? Hay là để cho có kết quả chúng ta phải dồn ép tất cả những giờ phút thức tỉnh vào những hoạt động phải 
có một phần khởi sự, một phần giữa và một phần cuối? Dù cho chúng ta có phải hoạch định chương trình, hay 
tự ban cho chúng ta một ít thời giờ "xã hội”, thời giờ để canh tân lại tâm hồn. Hay bắt đầu làm gương tốt hơn 
cho con cái chúng ta. 
 
Hãy khuyến khích con cái chúng ta trở nên những đứa trẻ tốt hơn, vì con trẻ là bồng bột, là sáng tạo, và cởi 
mở đối với các kế hoạch của Thiên Chúa. Khi chúng ta khuyến khích con cái bỏ phí thời giờ, hay đảm bảo rằng 
thời gian đó là thời gian tốt. Hay tháo sợi giây cắm điện của máy Vô Tuyến Truyền Hình và máy Nintendo ra. 
Hãy làm ngơ khi phải nghe câu nói: "Chúng con làm gì bây giờ? Chúng con buồn chán quá." Buồn chán chỉ là 
bước đầu. Hãy tin cẩn con cái chúng ta về khả năng tìm giải đáp cho sự buồn chán ấy. Hãy hạ thấp những tiêu 
chuẩn của chúng ta. Khả năng sáng tạo, sự hồn nhiên và sự tăng trưởng có thể đôi khi rất bừa bộn! 
 
Tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi vào thập niên 30 và 40. Dù phải học chữ ngay từ lúc mới 4 tuổi, và 5 tuổi đã phải 
học Lớp 1, tôi vẫn được thả lỏng cho leo trèo trên mái nhà, leo cây, leo tường, bắn chim bằng súng cao xu, 
chọi dế, bắt bọ ngựa kéo xe làm bằng hộp đựng diêm quẹt. Đồ chơi tối tân như con trẻ ngày nay có đầy nhà, 
tôi phải tự chế ra đồ chơi, như làm pháo chìa khoá với tua làm bằng sợi len, diêm sinh, than và miếng giấy xé 
từ hộp quẹt. Pháo này được ném tung lên trời rồi rớt xuống nổ ròn. Tôi cũng chế các lựu đan bằng bóng đèn 
đã hư cùng với vôi bột và si, hay dùng diêm sinh chộn chung với những viên đá và gói kín để ném từ trên mái 
nhà xuống đường cho nổ. Rồi tháng 12, 1946, với chiến dịch làng không nhà trống, nhà chúng 
 tôi bị đốt và gia đình phải xuống ghe chạy loạn từ thành phố Nam Định về Trà Bắc, Hành Thiện, Phú Nhai, và 
sau đó sang Trình Phố Thái Bình. 
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Tôi vẫn được theo học Trường Trung Học Nguyễn Khuyến Trà Bắc và sau đó Trường Trình Phố, nhưng những 
năm tháng ở miền quê tôi hết sức sung sướng vì được gần gũi với thiên nhiên. Tôi câu cá, vợt tôm, đào hố khi 
trời mưa để bắt cá rô, bắt cua, bắt lươn trên bờ ruộng, cưỡi trâu, thổi sáo, thả diều, nhất là bơi lội dưới sông, 
ao và hồ. Tôi biết lặn xuống bờ sông và bắt tôm làm tổ trong các hộc của thân cây ngâm nước bên bờ sông 
Thái Bình. Tôi thích chạy đua với bóng mây trên đường làng, và ngắm gió đùa trên những lớp đòng đòng chín 
vàng trên ruộng lúa gần mùa gặt như những đợt sóng. Chỉ tiếc là những lúc được an bình vui hưởng tuổi thơ 
ngây quá ngắn. Chiến tranh buộc gia đình tôi phải chạy từ nơi này sang nơi khác trong 
 suốt 4 năm trời. Giờ đây nhớ lại tôi thấy tôi thật may mắn hơn những đứa con và cháu tôi lớn lên nơi thành 
thị không có được những thú vui với thiên nhiên hay với những trò chơi tự chế. 
 
Để kết luận chúng ta hãy hình dung hình ảnh này: một đứa trẻ nằm trên bãi cỏ sau nhà. Nó nhìn ngắm những 
đám mây, nhìn mây bay ngang đâu. Nó đang mơ mộng. Nó đang tăng trưởng. Nó đang bận rộn. 
 
Hãy cho con em chúng ta những giờ phút gần với thiên nhiên và để cho trí sáng tạo và tưởng tượng của chúng 
bay bổng và phát triển. 
 
Bùi Hữu Thư 

 
CHUYỆN VUI  

 

LÝ DO CHẾT 

Có 3 anh lên Thiên Đàng. Ngọc Hoàng hỏi người thứ 1:  

- Tại sao con chết? 

- Con phát hiện vợ con đang ngoại tình với thằng khác ở lầu 10 khách sạn Phương Đông, tức quá nên con đã 

lên đó và ném cái tủ lạnh xuống đất, nhưng nặng quá nên con rớt theo chết 

Ngọc Hoàng hỏi người thứ 2:  

- Tại sao con chết?  

- Con chạy bộ ngang khách sạn, tự nhiên có cái tủ lạnh rớt ngay đầu con chết 

Ngọc Hoàng hỏi người thứ 3 

- Còn con, tại sao chết? 

- Dạ thấy thằng chồng chạy lên, nên con núp trong cái tủ lạnh đó 

 ĂN QUA LOA 

Trong một lần “xuống cơ sở”, Bộ trưởng Bộ Lương thực-Thực phẩm Hồ Viết Thắng ghé thăm gia đình bác nông 

dân nọ. Để bày tỏ sự quan tâm của thượng cấp, ông Bộ trưởng ân cần hỏi chủ nhà: 

“Bà con ta ở đây lâu nay ăn uống ra sao?” 

“Dạ, chúng tôi chỉ ăn uống qua loa thôi ạ.” 

“Đề nghị bác cho tôi biết cụ thể ăn qua loa là ăn những món gì để tôi còn về báo cáo lên Trung ương về thành 

tích cải thiện đời sống nông dân. Bữa ăn của bà con ta có đủ no không? Hằng ngày có thịt, có cá chứ?” 

“Thưa Bộ trưởng, tôi đã nói cụ thể lắm rồi mà! Nhiều năm nay, bà con chúng tôi chỉ ăn qua loa thôi…” 

Nói đến đây, bác nông dân liền chỉ tay lên… chiếc loa phát thanh công cộng đang đọc oang oang một bài của 

báo Nhân dân thống kê vô số thành tích vượt bậc về sản xuất lương thực – thực phẩm, cải thiện đời sống nhân 

dân, v.v… 
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BÀI CA CỬU LONG-Bùi Hữu Thư  

Bấy lâu nay xuôi ngược, 

Lênh đênh trên Cửu Long. 

Ta vui đời cá nước, 

Không về, không nhớ mong. 

 

Tiền Giang mùa nước lũ, 

Mênh mông như vô bờ. 

Phù sa cuồn cuộn đổ, 

Dâng dâng theo mùa mưa. 

 

Qua cồn sông uốn khúc, 

Hết lạch lại qua kinh. 

Sông chia bao nhiêu nhánh, 

Là bấy nhiêu tâm tình. 

 

Nước kia từ đâu tới? 

Tây Tạng hay Ai Lao? 

Mang phù sa muốn lối, 

Bù đắp tự phương nào? 

 

Tiền Giang qua Bassac, 

Ai băng nẻo Vàm Nao? 

Ai xuôi về Kinh Sáng?  

Rạch Ông Chương còn cao. 

 

Tân Châu qua Châu Ðốc, 

Long Xuyên rồi Cần Thơ. 

Vĩnh Long lên Sa Ðéc, 

Cao Lãnh về Mỹ Tho. 

 

Bờ bên đây biên giới, 

Dừng bên xóm Tân An. 

Ngăn Miền Nam Ờ Căm Bốt, 

Giòng sông vẫn chẩy tràn. 

 

Mỗi giờ sông mỗi vẻ, 

Mỗi mùa sông mỗi thay. 
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NHỚ BIỂN-Bùi Hữu Thư 

 

Tôi sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,  

Thuở tung hoành ngang dọc khắp biển khơi. 

Tôi nhớ lắm những đêm trường giá lạnh,  

Đài chỉ huy gió bấc thổi tơi bời. 

 

Quên sao được chuyến hải hành gian khổ, 

Sóng dập vùi chiến hạm ở ngoài khơi. 

Ba cơn bão ào ào xô đuổi tới, 

Bẩy mươi hai giờ lăn lóc chơi vơi. 

 

Nước phủ kín con tầu như ngụp lặn, 

Sóng bạc đầu dâng cao vút lên trời. 

Tôi chỉ thấy con tầu như bọt bể, 

Quá mỏng dòn thay! Tính mạng con người! 

 

Cù Lao Xanh còn cách xa mười hải lý, 

Ô kìa đây nơi tránh bão đây rồi. 

Tầu thả neo giữa đêm trường đen tối, 

Phải canh tầu không bị sóng cuốn trôi. 

 

Ba  trận bão Ka-te, John, E-ric, 

Đánh thẳng vào bờ biển Miền Trung. 

Ba ngàn ghe đánh cá dạt trên cát, 

Tầu nhấp nhô trong bóng tối mịt mùng. 

 

Bốn tầu buôn đứt neo trôi trong vịnh, 

Mình tầu tôi sống sót không bị chìm. 

Cảnh tan hoang khi bình minh ló rạng, 

Tạ ơn trời cho sóng biển lặng im. 

 

Là thủy thủ sống với đời biển cả, 

Gần thiên nhiên và vũ trụ bao la.  

Ngoài trùng khơi chỉ có trời, mây, nước. 

Ôi buồn thay những ngày tháng xa nhà. 
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DƯƠNG VẬN HẠM HQ-504- Phú và Bích Thuận 

 
Dương Vận Hạm HQ-504 có tên chính thức là Dương Vận Hạm Qui Nhơn HQ-504. Nguyên HQ-504 là tàu đổ bộ 
lớp LST-491 được đóng cho Hải quân Hoa Kz để tham gia chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tàu 
được đặt lườn vào ngày 7 tháng 10 năm 1943, hạ thủy ngày 23 tháng 11 năm 1943 và đưa vào biên chế ngày 
20 tháng 1 năm 1944. Hải quân Hoa Kz sử dụng tàu này trong mặt trận châu Âu và đổ bộ lên Normandie. Sau 
chiến tranh, tàu có tên là USS Bulloch County với số hiệu  LST-509. Tàu LST-509 được tặng một huân chương 
quân công.  Tàu được Hoa Kz bàn giao cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1970 và đổi tên thành Dương 
Vận Hạm  HQ-504.  Hạm trưởng đầu tiên là Hải quân Trung tá Phan Phi Phụng. Từ năm 1973 đến 1975. HQ-
504 đã tham gia vận chuyển vật liệu, thiết bị và nhân lực để xây dựng các chốt trên đảo và giữ quần đảo 
Trường Sa. 
 
HQ-504 có chiều dài 100 mét, chiều ngang 16 mét, vận tốc trung bình 11 hải lý/giờ (20 Km/giờ), với vũ khí 
trang bị gồm 7 khẩu đại bác 40 ly và nhiều vũ khí cá nhân cùng các đại liên 20 ly. Khả năng vận chuyển (trọng 
tải) của tàu trên 3700 tấn. 
 
Năm 1971, dân Campuchia “cáp duồn” sát hại hàng ngàn đồng bào ta sinh sống tại đất nước họ.  Chiến hạm 
HQ-504 đã anh dũng đến Nam Vang giải cứu và chuyên chở một số lớn đồng bào về Việt Nam tái định cư.  Sự 
kiện trên đã ghi vào lịch sử một chiến công không thể quên được của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 
4 năm 1975 các chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng mang trọng trách di tản đồng bào thoát khỏi 
Việt Cộng từ miền Trung về miền Nam, đã chuyên chở hơn 20 000 người từ Cam Ranh tới Vũng Tàu.  
Tháng 3 năm 1975 khi thấy số lượng khổng lồ đồng bào miền Trung di tản mong thoát khỏi họa Cộng Sản đổ 
về các Quân cảng Tiên Sa, Việt Cộng đã liên tục pháo kích vào các địa điểm này.  Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
đã không ngại gian nguy quyết một lòng giúp đồng bào thoát tay bọn Cộng phỉ. Bộ Tư lệnh Hành quân biển đã 
chỉ thị HQ-504 chở tối đa số lượng đồng bào từ Đà Nẵng vào Vũng Tàu và lập phòng tuyến tại Phan Rang, Bình 
Thuận. 
 
HQ-504 sau khi hoàn thành công tác bốc các chiến sĩ Thủy quân Lục chiến từ Đà Nẵng đến Cam Ranh đã quay 
trở lại vùng biển Tiên Sa để cứu vớt gần 3000 đồng bào đang ở trong tình trạng tuyệt vọng trôi dạt vô định đã 
hàng tuần trên những chiếc xà lan mong manh, nhỏ bé.  
  
“HQ-504 sẽ cứu đồng bào. Xin đồng bào nghe rõ và tuyệt đối thi hành mọi mệnh lệnh của chiến hạm. Đồng 
bào sẽ được chuyển qua HQ-504.  Người già và trẻ em được chuyển trước”. 
Trên đây là mệnh lệnh phát ra từ HQ-504 vào những ngày định mệnh tháng 3 và 4 năm 1975. 
Hơn 3000 sinh mạng đã được HQ-504 cứu vớt trên biển. Đó là việc rất đáng tự hào của Hải quân Việt Nam 
Cộng Hòa, cần ghi lại cho thế hệ mai sau biết. 
 
Nhìn lại những sự kiện trên, Hạm trưởng và toàn thể thủy thủ HQ-504 rất hãnh diện và sung sướng đã hoàn 
thành sứ mệnh của mình, dù tất cả nay chỉ còn là kỷ niệm. 
 Sau 30-4-1975, HQ-504 trở thành tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Sản với tên mới là HQ-505 và đã bị Trung 

Cộng bắn hư hại nặng năm 1988 gần bãi đá Gạc Ma, được kéo về Cam Ranh để sửa chữa nhưng bất thành 
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CÔ GIÁO-Hồ Lisa 
 
Chiều nay đi qua trường học, lòng Xuyến xúc động khi thấy những em học trò dáng vẻ yêu kiều trong những 
chiếc áo khác màu thật đẹp, những nụ cười thơ ngây không chút gợn sầu tư… Xuyến chợt nhớ đến thuở học 
trò của mình với nhiều kỷ niệm. Nhất là lần chia tay với các bạn cùng lớp đã in đậm sự nhung nhớ trong tâm 
khảm nàng. Sau khi tốt nghiệp trung học Xuyến phải ngưng việc học để tìm việc làm phụ giúp ba mẹ lo cho các 
em. Nhờ vào đồng lương của Xuyến đóng góp nên gia đình có cuộc sống khả quan hơn.  
 
Từ ngày đến Mỹ, sau giờ tan sở Xuyến dành hầu hết thời giờ để chú tâm vào việc học. Nàng ghi danh theo học 
tại trường đại học với ý niệm bắt đầu lại từ đầu, trau dồi khả năng bằng đường học vấn. Mỗi chiều nàng đến 
trường để ôn luyện và chuẩn bị bài tập của mỗi lớp. Nhìn những người học cùng lớp ở mọi lứa tuổi, có người 
tóc đã điểm sương mà vẫn cố công học hành... Nét mệt mỏi sau những giờ làm việc hiện trên khuôn mặt của 
những người lớn tuổi như thúc giục nàng phải cố gắng hơn. Sau những năm đi sớm về khuya, thành qủa đạt 
được là những tín chỉ trong ngành giáo dục, những khóa sư phạm nàng theo đuổi đã đưa nàng đến với thành 
tựu của học vị cử nhân, từ đó những lớp học và những học sinh là niềm vui của nàng trong ngành giáo dục. 
Trong lớp học của nàng, số học trò tương đối ngoan hiền và chăm chỉ, trong số đó Thi là em học trò nổi bật vì 
trí thông minh và siêng năng. Tuy vậy, Xuyến nhận thấy trong những tháng gần đây, Thi rất tư lự và không 
hoạt bát như trước, Xuyến chú { đến Thi vì mỗi khi các bạn ra chơi thì riêng em thường hay ngồi một mình với 
ánh mắt bâng khuâng… Trong giờ chơi Xuyến thường ngồi lại chấm bài vở cho học trò, bổng nàng nghe tiếng 
nói bên tai mình: 
- Thưa cô, em xin nghỉ học vài bữa… 
Ngước mặt lên nhìn cô học trò thì không ai khác hơn là Thi, em gái ngoan ngoãn, chăm học nhất lớp đang e dè 
đứng bên nàng. Xuyến nhìn em với nụ cười thân yêu và nói: 
- Sao em lại xin nghỉ học vài bữa, em bị bệnh hay sao? 
Với giọng buồn buồn, Thi nói với cô giáo: 
- Thưa cô, em phải đi với mẹ về quê thăm bà Ngoại đang bệnh nặng. 
Xuyến vuốt mái tóc dài đen mượt mà của Thi và nói: “Cô cho phép em nghỉ vài ngày nhưng khi trở lại thì cô 
đưa cho em những bài tập trong thời gian em vắng mặt.” 
Thi cúi đầu cám ơn cô giáo.  Xuyến nhìn theo em, lòng bâng khuâng không biết gia cảnh của em như thế nào... 
 
*** 
Đã hơn một tháng nay Thi vẫn chưa trở lại trường học. Xuyến tự hỏi “không biết vì sao em Thi không trở lại 
học... nàng điện thoại cho Thi nhưng không được trả lời, nàng chỉ có thể để lại lời nhắn. Ngày ngày trôi qua, 
Xuyến mong điện thoại nhưng chỉ hoài công.   
 
Gió đêm lướt qua làm Xuyến rùng mình vì lạnh, tách trà như sưởi ấm lòng nàng, nhìn lên bầu trời với bao ánh 
sao lấp lánh nàng thầm thỉ mong sao một trong những vì sao đó có bóng dáng Thi với đôi mắt buồn chứa đựng 
những ưu tư, vương vấn của tuổi học trò.  
 
Sau khi Xuyến soạn bài vở giáo trình cho tuần tới, nàng soạn những phong thư đã nhận được và một phong bì 
với hàng chữ ngay ngắn, nàng nhận ra nét chữ của Thi. Tim nàng đập mạnh vì bồn chồn mong muốn biết tin 
Thi, cầm cánh thư trên tay nàng cẩn thận đọc những hàng chữ Thi viết cho nàng:  
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Cô Xuyến thân mến, 
Sau khi em đi thăm bà Ngoại về thì ba em lâm bệnh nặng và đã qua đời, mẹ em buồn quá nên lâm trọng bệnh.  
Em phải nghỉ học để săn sóc mẹ trong lúc này và khi mẹ em khoẻ thì em phải phụ mẹ em làm bánh để bán lo 
cho cuộc sống của hai mẹ con. Xin báo tin cho cô biết để cô khỏi phải trông chờ em. 
Kính thư, 
Nguyễn Thanh Thi 
 
Đọc xong những giòng chữ của Thi, đôi giòng lệ tuôn trào trong xúc cảm vì thương Thi, cuộc đời nàng cũng đã 
sống trong cảnh cơ hàn nên việc học bị dang dở một thời gian. Hoàn cảnh của Thi còn bi đát hơn nàng.  Sáng 
hôm sau Xuyến dậy thật sớm, đến nhà thờ quz trước Thánh Thể cầu xin Chúa ban cho gia đình Thi sự an lành, 
xin Chúa nâng đỡ, ủi an những gia đình cô quạnh đang gặp nhiều khó khăn, trắc trở… Chính những lúc tâm 
hồn lắng đọng nàng cũng tìm cho chính mình sự bình an, hình như { Chúa muốn nàng giúp đỡ Thi trong cảnh 
huống khó khăn Thi đang đối diện.  Bước ra khỏi nhà thờ, lòng thương cảm đã đưa nàng tìm đến nhà Thi. 
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu đục nàng không biết khuôn mặt Thi như thế nào bên kia cánh cửa.  Xuyến 
đưa tay gõ nhẹ với vẻ ngượng ngập nhưng cánh cửa cũng xịch mở và khuôn mặt xanh xao của Thi đã đúng với 
suy đoán của nàng. Xuyến nói với Thi: 
- Cô đến thăm và chia buồn cùng em vì biết tin ba em đã qua đời. 
Thi ôm lấy cô giáo khóc nức nở… để cho Thi vơi bớt niềm đau, Xuyến nói với Thi: 
- Thi à, cô đến đây cũng có mục đích muốn giúp em trở lại học cho xong năm cuối của trung học. 
Thi ngạc nhiên nhìn cô giáo khi biết cô muốn giúp mình trở lại trường.  Qua phút giây cảm động, Thi tâm tình: 
“Cô à, em thật rất ngạc nhiên trước lòng tốt của cô nhưng em không muốn em là gánh nặng, là sự lo lắng của 
cô, em làm thêm giúp mẹ trong lúc này rồi từ từ khi tài chánh tạm đủ thì em sẽ trở lại trường.” 
- Không sao đâu Thi, cô xem Thi như em ruột của cô, cô thương em và muốn giúp em chút ít tài chánh để em 
không phải quá lo lắng. Từ nãy giờ mẹ Thi đã nghe câu chuyện đối đáp giữa hai người, mẹ Thi lần bước ra 
phòng khách gặp Xuyến và tỏ lòng tạ ơn nàng đã có lòng nghĩ đến con bà. Xuyến đến bên mẹ Thi và hết lời 
thăm hỏi, an ủi bà… Cầm chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán, mẹ Thi ôn tồn nói: 
- Tôi không ngờ cô lại tốt với con gái tôi như vậy, cám ơn cô nhiều lắm, nhưng tôi chỉ sợ Thi là gánh nặng cho 
cô. 
 
Sau một hồi lâu cố gắng thuyết phục thì mẹ Thi mới chịu để Thi nhận sự giúp đỡ của Xuyến. 
Buổi học hôm nay các bạn chào đón Thi trong tình thân thương. Giờ cuối lớp Thi có đôi lời cảm tạ cô giáo. Cả 
lớp xúc động khi biết hoàn cảnh của Thi và các em cùng nhau cảm tạ cô giáo đã giúp Thi có cơ hội đến trường 
như các em. Bầu khí trong lớp học hôm nay thật là cảm động. 
 
*** 
Hôm nay là ngày mãn niên học, Thi cùng các bạn quần áo chỉnh tề trong bộ lễ phục màu xanh từ từ tiến dần 
vào những hàng ghế dành cho các em.  Quang cảnh đông đảo của số người đến dự lễ rất là trang trọng.  Sự 
hiện diện của bố mẹ, bạn bè, bà con thân thuộc trong buổi lễ hôm nay làm cho các em vui lắm.  Nét mặt Thi 
rạng rỡ lên khi thấy mẹ và cô Xuyến đứng phía ngoài… Giọng Thi ấm áp khi tâm tình được gói ghém trong bài 
diễn văn, tâm tình ấy làm cho tất cả người nghe thật cảm động. Thi thay mặt các bạn tạ ơn cha mẹ và các thầy 
cô, Thi tạ ơn cô Xuyến đã hết lòng quan tâm đến việc học của Thi, cô đã giúp đỡ Thi về tài chánh nên Thi mới 
có cơ hội tiếp tục học xong năm cuối của trung học, người học trò hôm nay đứng trên lễ đài chính là Thi… 
Tiếng vỗ tay vang dội... có những người vội lau nước mắt vì cảm động, ban Tổ Chức mời cô giáo Xuyến đứng 
lên cho mọi người nhận diện một nhà giáo đầy lòng nhiệt thành, đầy lòng bác ái và có sự quan tâm đối với học 
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trò của mình.  Xuyến đón nhận những tràng pháo tay với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, nàng cũng tạ ơn Chúa 
đã thương ban cho nàng có cơ hội để phục vụ trong công tác tông đồ của một người giáo viên. 
                       
Hồ Lisa 

 
 
 

CHUYỆN VUI SƯU TẦM 
 

NHẤT TRÍ 100 % 

 
Một hôm, sau ngày làm việc cực nhọc ngoài đồng, Trâu ta vừa nằm nhai cỏ, vừa ngẫm nghĩ sự đời. Trâu thấy 

mình làm lụng chăm chỉ quanh năm suốt tháng, lại không hề kêu ca, đòi hỏi lấy nửa lời, rất xứng đáng với danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. Nghe nói Đảng đang cần kết nạp những người “Lao động tiên tiến” để tăng cường 

đội ngũ công nông, Trâu ta bèn quyết định nộp đơn xin vào Đảng. 

 

Đơn của Trâu liền được đưa ra Chi bộ xem xét. Chi bộ nhận thấy đồng chí Trâu tuy làm việc rất đáng được trao 

danh hiệu “Lao động tiên tiến”, nhưng lại kém thông minh, nên đơn bị bác. 

 

Ngựa thấy Trâu làm đơn xin vào Đảng, liền bắt chước. Trong đơn, Ngựa viết: “So với đồng chí Trâu, tôi chẳng 

những lao động không thua kém, mà lại thông minh hơn nhiều. Ngoài ra, tôi còn có thể làm vật cưỡi cho các 

đồng chí lãnh đạo cấp cao dạo chơi…” 

 

Chi bộ cũng xem xét ngay đơn xin vào Đảng của Ngựa. Mấy ưu điểm mà đồng chí Ngựa nêu trong đơn đều 

được Chi bộ ghi nhận. Nhưng cuối cùng, đơn của Ngựa cũng bị bác với lý do chắc nịch: đồng chí Ngựa có cú đá 

hậu rất độc, ảnh hưởng nặng nề đến đoàn kết nội bộ. 

 

Thấy đơn của Trâu và Ngựa đều bị Chi bộ bác, Rệp và Muỗi liền làm đơn xin vào Đảng. Đơn của hai đồng chí 

chuyên hút máu này viết hệt như nhau: “Tôi tuy chẳng phải là Lao động tiên tiến như đồng chí Trâu và đồng 

chí Ngựa, nhưng bù lại, tôi có cái cơ bản mà hai đồng chí đó không thể có: trong huyết quản của tôi từ bao đời 

nay đều có dòng máu công nông. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng 

của giai cấp công nông…” 

 

Đơn của đồng chí Rệp và đồng chí Muỗi được Chi bộ chấp nhận với sự nhất trí 100%. 
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GIÚP TRẺ CÓ KHIẾU HỌC TỐT Ở TRƯỜNG- Hồ Lisa sưu tầm 
 

Mặc dù các lớp học đặc biệt dành riêng cho trẻ có năng khiếu được mở ra để đạt hiệu quả cao hơn, nhưng 

không phải lúc nào cũng cần thiết và có đủ kinh phí.  Những trẻ có khiếu có thể phát triển hơn nữa nếu được 

các giáo viên cũng như nhà trường giúp đỡ thêm.  

Trong điều kiện của mình, để giúp trẻ có năng khiếu hứng thú hơn khi học ở những lớp học bình thường, bạn 

có thể đề nghị giáo viên áp dụng một số biện pháp sau:  

Lập nhóm:  

Cho trẻ tham gia vào các nhóm trẻ thông minh vào các giờ học toán và tập đọc.  

Ða dạng hóa các hoạt động: 

Cho trẻ làm toán khó hơn sau khi đã làm xong các bài tập qui định.  

Ðọc thêm các bài đọc ở mức độ cao dần: 

Cho trẻ đọc những quyển sách khó hơn sách thường dùng trong nhà trường.  

Nhảy lớp: 

Cho trẻ nhảy hai lớp thay vì lên từng lớp một.  Trước khi chọn giải pháp này bạn nên tham vấn các nhà chuyên 

môn, hỏi thầy cô, hiệu trưởng... xem trẻ có thể theo học với các bạn lớn tuổi hơn không.  Một số trẻ có năng 

khiếu không thể hòa hợp và thích nghi được với những đứa trẻ lớn tuổi hơn mình.  

Ðiều quan trọng là phải có người trong ban giám hiệu nhà trường biết và hiểu con bạn.  Mặt khác, bạn cũng 

cần trao đổi với các giáo viên mới của trường.  Trong vài tháng đầu, có thể giáo viên sẽ cho rằng bạn thuộc loại 

cha mẹ thích khoe khoang con cái mình, tình trạng này kéo dài cho đến khi giáo viên tự mình đánh giá được 

năng lực của trẻ.  

Làm thế nào để giúp trẻ có năng khiếu tiến bộ thêm ngoài giờ học ở trường?  

Dù bạn có được sự ủng hộ của giáo viên và hiệu trưởng, bạn cũng phải tạo cho trẻ những cơ hội học hỏi ngoài 

giờ học ở trường. Sau đây là một số gợi ý. 

Ðối thoại nghiêm chỉnh với trẻ: 

Trẻ có năng khiếu thường nói nhiều và thích khám phá.  Trẻ dễ nản lòng khi bố mẹ không muốn trả lời những 

câu hỏi của chúng.  Dành thời gian để trả lời nghiêm chỉnh những câu hỏi của trẻ chứng tỏ bạn quan tâm đến 

nhu cầu tìm hiểu của nó.  

Chủ động giúp trẻ theo đuổi các sở thích: 

Chẳng hạn một đứa trẻ ham học toán sẽ hứng thú giải toán và tìm hiểu về các danh nhân toán học.  

Giúp trẻ quen dần với các công cụ tìm hiểu sẵn có: 

Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thư viện và các thú tiêu khiển trên mạng internet, từ đó trẻ biết tự mình có thể 

tìm kiếm thông tin.  

Cho trẻ tham gia các lớp học nhiệm ý: 

Các lớp học về thể dục thể thao hay âm nhạc sẽ giúp trẻ phát triển tri thức phong phú và toàn diện hơn.  

Ðưa trẻ đi thăm các viện bảo tàng dành cho trẻ em và viện bảo tàng khoa học: 

Hoạt động này giúp trẻ có thêm kinh nghiệm về khoa học trực giác.  

Cung cấp cho trẻ các loại hình đồ chơi giúp phát triển óc sáng tạo: 

Cho trẻ chơi với các mẫu hình trứng, hộp giấy cứng, các mẫu hình vuông, cuộn khăn giấy.  Trẻ có năng khiếu 

thường rất sáng tạo.  

Khuyến khích trẻ kể chuyện:  
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Trẻ có năng khiếu không ngừng tưởng tượng.  Óc sáng tạo phi thường thể hiện qua việc xây dựng các cốt 

chuyện, vở kịch, hay đạo diễn phim tại nhà.  

 

Con tôi bị chế nhạo vì quá thông minh 

Những đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt thường bị bạn bè trêu ghẹo.  Chúng không chỉ tỏ ra khác biệt với các 

bạn đồng trang lứa mà còn cảm thấy sự khác lạ ở chính mình, điều đó xảy ra khi chúng còn rất bé.  

Những đứa trẻ này thường quan tâm đến các hoạt động khác nhiều hơn.  Chúng hay suy nghĩ lâu, kỹ hơn về 

cách tiếp cận các vấn đề và tình huống khác nhau.  Trong cùng một tình huống, những đứa có năng khiếu 

thường rất nhạy cảm.  Thật vậy, sự nhạy cảm đó là một trong những đặc điểm nổi bật của chúng.  Con bạn 

dường như lớn hơn, có vẻ “trưởng thành” hơn so với các bạn đồng lứa, nhưng lại không có đủ khả năng để 

vượt qua những khó khăn mà chúng gặp phải trong cuộc sống.  Ðó là một nguy hiểm cho trẻ có năng khiếu.  

Khi đứa con nhỏ của bạn thấy buồn bực khi bị bạn bè trêu ghẹo, thái độ bạn nên có là:  

Tỏ ra thông cảm với con:  

Hãy yêu thương, động viên và âu yếm ôm cháu vào lòng.  Và hãy nói rằng bạn rất buồn khi cháu bị tổn thương 

tinh thần.  

Tìm hiểu thông tin: 

Hãy cố gắng tìm hiểu xem ai, đứa bạn nào đã nói gì với cháu, ở đâu và khi nào  

Giải thích:   

Con bạn có thể sẽ không nhận ra rằng các bạn khác chọc ghẹo nó vì những lý do khác nhau.  Nói với con bạn 

rằng không phải bạn bè không thích nó.  Hãy giải thích cho cháu bé hiểu rằng những lời chọc ghẹo là vô hại.  

Ðôi khi sự trêu chọc còn là một cách biểu hiện lòng yêu mến của bạn bè đối với nhau. 

Tuy nhiên, nếu con bạn tiếp tục bị trêu ghẹo, châm chọc kéo dài, cần tìm hiểu và nói chuyện thẳng thắn với cô 

giáo, bố mẹ các bạn hay chọc ghẹo cháu, giải thích cho họ hiểu về tình trạng của cháu và yêu cầu họ can thiệp, 

giúp đỡ bạn.  

 

*** 

8 cách giúp trẻ chăm học 

Làm cách nào để thuyết phục trẻ siêng học mà không hề tỏ ra ép buộc và không làm nó khóc?   

Hãy thử thực hiện 8 cách sau đây:  

Chấp nhận khả năng thật của bé 

Tạo cơ hội cho bé 

Kiểm tra xem có gì gây khó khăn cho trẻ không 

Nói chuyện với con về công việc của bạn 

Khen ngợi trẻ 

Thưởng cho trẻ 

Thỉnh thoảng hãy để con tự do làm những gì nó thích 

Giải thích cho trẻ hiểu tại sao bạn muốn trẻ học tập thật tốt 
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